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Abstract 
Andreas Magnusson, 2017 

Title: From a perspective on ecological processes into a tool for discussing 
sustainability issues! - How ecosystem services - a new subject content can 
take form in teaching practice.  

Language: Swedish 

Key words: Ecosystem services, ecosystem, sustainable development, 
education for sustainable development, learning study, variation theory, 
activity theory, the cycle of expansive learning, middle school. 

The aim of this study was to generate knowledge about how teachers embark 
on new subject content and how their understandings of ecosystem services 
evolve and change in teaching practice, and also what it means to be able to 
discuss the relationship between the ecological and social in terms of 
ecosystem services in a teaching practice in middle school.  

The teachers used the learning study model and variation theory to explore the 
object of learning, by trying to design an instruction that offers fifth grade 
students the possibility to develop their knowledge of ecosystem services. The 
learning study model is an interventionist approach, where the focus is on an 
object of learning. A group of teachers worked together and tested students, 
planned lessons and implemented, evaluated and refined the lessons in an 
iterative process.  

The theoretical framework, variation theory, is a theory of learning that 
focuses on how discernment of aspects affects the way we perceive our world 
and how variation can be used to promote learning. However, since the study 
aims at contributing to enhancing our knowledge of how teachers can develop 
their skills and their meanings of a new content in practice, the empirical data 
from learning study was then analyzed with the help of activity theory, and 
the cycle of expansive learning.  

The result of the study shows that it can be complicated to introduce a new 
educational content. However, the learning study model proved to be an 



 
 

 
 

effective tool for developing teachers' knowledge of ecosystem services and 
how to teach this. Ecosystem services were developed as teachers worked 
systematically with the content in their practice. For example, when the 
students did not respond to the exercises and to the reasoning of the ecosystem 
services that the teachers had planned, contradictions were created and 
changed the learning object's meaning for the teachers. The recordings from 
the lessons made the contradictions that arose during the lesson visible. 
Ecosystem services were developed from being primarily a tool to describe 
the human needs of the non-human nature to a tool to be able to discuss 
sustainability issues and the relationship between ecological, economic and 
social dimensions. 
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1. Inledning 
 

Kontinuerlig forskning och nya upptäckter utvecklar och fördjupar ständigt 
människans kunskaper om vår omvärld. Oupphörligen skapas nya begrepp 
och nya utvecklade innebörder av naturvetenskapliga fenomen och begrepp, 
som till exempel ekosystemtjänster. Människan är på olika sätt beroende av 
naturen, men förståelsen för detta har efterhand försvunnit under 1900-talet. 
Det moderna samhället är dessutom uppbyggt på ekonomiska system, i vilka 
vi bör försöka inkludera naturens tjänster. Detta är några av orsakerna till att 
ekosystemtjänsts-begreppet har skapats och fortsätter att utvecklats idag. 
Ekosystemtjänster är ett centralt begrepp inom hållbar utveckling (MEA, 
2005), och i dagens samhälle är det högaktuellt med kunskaper om hållbar 
utveckling. FN:s generalförsamling antog år 2015, 17 hållbara utvecklingsmål 
(Sustainable Development Goals, SDG) som ska uppnås år 2030. Målen 
handlar till exempel om att bekämpa klimatförändringen, bevara och nyttja 
haven och marina resurser på hållbart vis, skydda, återställa och uppmuntra 
till hållbar användning av ekosystemen på land, stoppa förlusten av biologisk 
mångfald också vidare (United Nation, 2015). 

Rockström et al. (2009a) menar att alltsedan den industriella revolutionen har 
de mänskliga handlingarna varit den största drivkraften för den globala 
miljöförändringen. Ökade mängder av växthusgaser, klimatförändringar, 
förbränning av fossilt bränsle, tunt ozonskikt, giftutsläpp och miljöförstöring, 
ökat antal av hotade växter och djurarter, sociala orättvisor, svält, sjukdomar, 
fattigdom etc. är konsekvenser av en dramatisk ökning av efterfrågan på mat, 
vatten, trä, fibrer, metaller och bränsle etc. Den största orsaken till ökningen 
är jordens populationstillväxt, men även förändrad livsstil, okunskap och 
brister i medvetenhet om människans påverkan på ekosystemen, bidrar till 
efterfrågan (Washington, 2013). För att möta utmaningen med 
miljöförändringarna föreslår Rockström et al. (2009b) ett ramverk baserat på 
planetens begränsningar1 ”planetary boundaries”. Dessa begränsningar som 
associeras med planetens biofysiska processer och system är definierade som 
9 stycken. Enligt Rockströms et al. (2009b) beräkningar2 är 3 av dessa 

                                                      
1 Avser gränser för vad ekosystemen på jorden tål. 
2 Det vill säga de har överskridit ett specifikt tröskelvärde. 
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jordsystemprocesser redan överskridna, dessa är klimatförändringar, 
hastigheten på förlusten av biologisk mångfald och påverkan på kvävets 
kretslopp. 

Det är uppenbart att vi människor måste försöka förändra vårt sätt att leva och 
bruka naturens resurser, det vill säga bruka men inte förbruka. Följaktligen 
behöver individen bli mer medveten och kunnig om hur naturen fungerar och 
hur människan påverkar den, liksom hur vi aktivt kan hjälpa till att skapa ett 
hållbart samhälle.  

Konsekvensen av nya insikter om utmaningar och problem blir även att nya 
begrepp introduceras i skolan och i undervisningen. Sålunda infördes även 
ekosystemtjänster som ett nytt undervisningsinnehåll i skolkontexten 2011 när 
den nya läroplanen infördes, närmare bestämt i det centrala innehållet i 
skolämnet biologi (Lgr11). Om ett nytt innehåll introduceras i undervisningen, 
speciellt utan någon form av introduktion eller stödmaterial för lärarna, måste 
lärarna själv försöka definiera och utforska dess innebörd i sin egen praktik. 
En följd av detta kan då vara att grundskolläraren måste utveckla sitt ämnes- 
och ämnesdidaktiska kunnande, och transformera och anpassa dessa nya 
kunskaper till sin undervisningskontext, det vill säga hålla sig uppdaterad om 
vad som sker i det vetenskapliga fältet inom sitt ämne, men även själv utforska 
och testa nya kunskaper med beprövade vetenskapliga metoder och modeller 
i sin praktik. 

Men hur kan lärare ta sig an ett nytt innehåll som ekosystemtjänster, och hur 
går det till när lärare för in det nya innehållet till sin undervisning? Hur kan 
lärare utveckla sitt kunnande om ekosystemtjänster i sin praktik? Vad innebär 
det att kunna resonera om relationen mellan naturen och människan i termer 
av ekosystemtjänster i en undervisningspraktik i mellanstadiet? Vad kan 
införandet av ekosystemtjänster innebära för undervisningspraktiken i 
biologi?  Frågorna blir många och är viktiga, eftersom ekosystemtjänster 
enligt läroplanen ska omsättas som ett innehåll i undervisningen, och det finns 
mig veterligen ingen tidigare didaktisk forskning om vad det till exempel 
innebär att omsätta ett nytt specifikt innehåll som ekosystemtjänster i 
undervisningen. Jag är också intresserad av hur ekosystemtjänster förhåller 
sig till det övergripande hållbarhetsperspektivet, kan till exempel 
ekosystemtjänster generellt åskådliggöra, medvetandegöra och öka 
förståelsen över att människan måste handla mer hållbart? 
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För att kunna ge ett ämnesdidaktiskt bidrag och undersöka och beskriva hur 
ekosystemtjänsters innebörd förändras och transformeras för lärarna, när de 
systematiskt tar sig an det nya begreppet i undervisningen, genomförde först 
en lärargrupp en empirisk explorativt utforskande studie av det nya 
ämnesinnehållet ekosystemtjänster i en femteklass. Fem lärare arbetade 
systematiskt med hjälp av learning study-modellen för att utveckla 
undervisning och elevernas lärande genom att formulera och specificera ett 
lärandeobjekt och identifiera vad som är nödvändigt för att eleverna skall göra 
lärandeobjektet till sitt, det vill säga utveckla kunskap om ekosystemtjänster. 
I en learning study, som är en form av iterativ aktionsforskning, arbetar lärare 
med att kollegialt lära sig och fokus är på innehållet (Lo, 2012). Utifrån det 
empiriska materialet från learning studyn och med Engeströms begrepp ”den 
expansiva lärandecykeln” (Engeström, 1987; 2001) som analysverktyg har jag 
undersökt hur lärandeobjektets innebörd transformerades och utvecklades. 
Uppsatsen beskriver även möjliga nödvändiga aspekter av lärandeobjekt, det 
vill säga det som eleverna behöver lära sig för att utveckla ett kunnande om 
ekosystemtjänster. Dessutom lyfts potentiella konsekvenser fram för 
skolbiologipraktiken, då begreppet ekosystemtjänster introduceras i 
skolkontexten.  

1.1 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 presenteras en översikt över ekosystemtjänsters framväxt och dess 
olika sätt att definieras och kategoriseras. Därefter presenteras 
ekosystemtjänsters introduktion i läroplanen, och skillnaden mellan 
skolämnena och de vetenskapliga disciplinerna diskuteras. Kapitlet avslutas 
med att ge en sammanfattning av hållbar utveckling och lärande för hållbar 
utveckling och en kort beskrivning över forskning om lärande för hållbar 
utveckling. Kapitel 3 presenterar studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 
4 beskrivs learning study, variationsteori och studiens genomförande det vill 
säga urval, försökslektioner, datainsamlandet och analysförfarandet. Därefter 
introduceras i kapitel 5 verksamhetsteorin och den expanderande 
lärandecykeln, vilka har använts som analysverktyg. I kapitel 6-7 presenteras 
studiens resultat, först deskriptivt och sedan mer djupgående med hjälp av 
Engeströms (1987; 2001) verksamhetsteori. Uppsatsen avslutas med kapitel 8 
där resultatet och studiens trovärdighet och generaliserbarhet diskuteras. 
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2. Bakgrund 
 

Ekosystemtjänster (EST3) kan ses som ett centralt begrepp inom lärande för 
hållbar utveckling och involverar både en ekologisk, en social samt en 
ekonomisk dimension. Det finns flera olika sätt att kategorisera och definiera 
EST, då begreppet har vuxit fram i olika sammanhang. I följande kapitel 
beskrivs hur och varför EST har utvecklats, olika sätt att definiera och 
kategorisera begreppet, vilka fördelar och nackdelar begreppet har.  

EST introducerades i svensk skolkontext när den nya läroplanen Lgr11 
infördes, vilket bland annat innebär att begreppet ska behandlas i 
undervisningspraktiken. Sålunda beskrivs det även i detta kapitel hur EST 
presenteras i Lgr 11 och vad det kan innebära för undervisningen i skolan. 

Vidare i bakgrundsavsnittet finns det ett kort avsnitt som diskuterar skillnaden 
mellan skolämnet och den vetenskapliga disciplinen; detta för att belysa 
problematiken med att införa och transformera ett begrepp från den 
vetenskapliga disciplinen direkt i skolämnet.  

Även om hållbarhetsperspektivet funnits med ett tag i skolans 
naturvetenskapliga praktik, kan det fortfarande skapa motsättningar och 
dilemman när ekonomiska, sociala, emotionella aspekter introduceras i den 
naturvetenskapliga traditionen och kulturen. Därför avslutas detta kapitel med 
att kort presentera och beskriva vad hållbar utveckling, och framför allt vad 
lärande för hållbar utveckling, är. Eftersom det mig veterligen finns väldigt 
lite didaktisk forskning som specifikt involverar EST, beskrivs även 
övergripande forskningen om undervisning om sustainable development och 
education for sustainable development. Jag menar nämligen att 
forskartraditionen som involverar sustainable development och education for 
sustainable development inrymmer även begreppet EST. 

2.2 Ekosystemtjänster (EST) 

Att människan är beroende av naturen har man förstått sedan urminnes tider, 
men sedan början av 1900-talet har medvetenheten om vår beroendeställning 
                                                      
3 Framgent i texten kommer ekosystemtjänster att förkortas EST 
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till naturen minskat. Människans beroende är numera förbisett och ofta 
förträngt (Washington, 2013). Människan tar naturens tjänster för givna 
eftersom de ofta är osynliga och helt gratis. Det kan också bero på bristande 
kunskaper om hur specifika ekosystem fungerar. Till exempel pekar resultatet 
från en fördiagnos från denna studie (fördiagnos, learning study 1, cykel 1) att 
9 av 10 elever har en övergripande förståelse av att människan är beroende av 
naturen. Men utgår man istället från ett specifikt beroende eller ekosystem till 
exempel pollination eller naturlig vattenrening, urskiljer knappt hälften av 
samma elever människans beroende.  

2.2.1 Begreppet EST introduceras  
EST är det begrepp som under de senaste 40 åren har vuxit fram inom det 
övergripande perspektivet hållbar utveckling för att belysa människans 
beroende av naturen. Naturen och dess ekosystem förser ständigt 
mänskligheten med tjänster. Ekosystemens funktion i termer av att leverera 
tjänster till mänskligheten benämns EST.  Enligt Washington (2013) går 
ekosystemtjänst-begreppet tillbaka till tidigt 1970-tal. Inledningsvis talade 
man om 9 olika typer ”miljötjänster” (SCEP, 1970). Forskare beskrev till 
exempel i en amerikansk rapport hur dessa olika ”miljötjänster” som 
genererades av välfungerande ekosystem, kunde minska i kvalité om 
ekosystemets processer mer eller mindre skulle sluta att fungera (ibid.). 
Holdren och Ehrlich (1974) utökade antalet olika ”miljötjänster” och beskrev 
”miljötjänsterna” som de ”offentliga tjänsterna av det globala ekosystemet” 
och ”naturens tjänster (Washington, 2013).  

Daily (1997) utvecklade begreppet vidare och menade att EST är de processer, 
förhållanden och de arter som finns i ekosystemet, allt det som upprätthåller 
mänskligt liv. De bevarar den biologiska mångfalden och produktionen av till 
exempel virke, mat, fibrer, mediciner, bränsle och industriprodukter. EST ger 
också immateriella förmåner som estetiska, spirituella och kulturella tjänster, 
(ibid.). Således inkluderades även de icke materiella tjänsterna i EST i Dailys 
definition:  

Ecosystem services are the conditions and processes through which natural 
ecosystems, and the species that make them up, sustain and fulfill human life. They 
maintain biodiversity and the production of ecosystem goods, such as seafood, forage, 
timber, biomass fuels, natural fiber, and many pharmaceuticals, industrial products, 
and their precursors. The harvest and trade of these goods represent an important 
and familiar part of the human economy. IN addition to the production of goods, 
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ecosystem services are the actual life-support functions, such as cleansing, recycling, 
and renewal, and they confer many intangible aesthetic and cultural benefits as well. 
(Daily, 1997. s.3) 

Riktigt genomslag fick begreppet i och med det internationella 
forskningsprogrammet MEA 2001-2005 (MEA, 2005), stötta av bland annat 
FN. Programmet involverade 1360 experter från 95 länder (Washington, 
2013).  Forskningsprogrammets övergripande syfte var att möta 
beslutsfattarnas behov av vetenskaplig information om kopplingen mellan 
förändringar i ekosystemen och människors välbefinnande.  

Följaktligen har begreppet EST vuxit fram i ett globalt politiskt sammanhang, 
där fokus har varit på att värdera ekosystemens betydelse för människans 
välbefinnande. Men syftet var också att integrera information och fakta från 
både natur- och samhällsvetenskaperna, och utnyttja ekosystemens potential 
för att förbättra levnadsförhållandena i fattiga regioner. Kunskapsbidraget från 
forskningsprogrammet riktade sig först och främst till politiker, ekonomer och 
företag. Men relativt snabbt och plötsligt riktades även EST till den breda 
allmänheten och introducerades till exempel i svenska läroplanen Lgr 11. Den 
svenska regeringen satsar också på kommunikation om EST (se 
regeringsbeslut I:17, M2014/1903/Nm) genom att ge Naturvårdverket i 
uppdrag att sprida kunskap om EST till allmänheten. Naturvårdsverket ska 
samarbeta med olika myndigheter som till exempel Havs- och 
vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Sametinget etc. så att 
värdet av EST ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället. 
Uppdraget ska slutredovisas till Miljödepartementet senast den 31 januari 
2018. 

Även om begreppet numera riktar sig till allmänheten, har det generellt 
troligen inte blivit vedertaget och allmänt känt. Till exempel vid en föreläsning 
som jag höll på Krinova4 2013 i Kristianstad med ca 150 förskollärarstudenter, 
var det bara 2 som kände till begreppet när jag frågade dem.  

                                                      
4  Krinova i Kristianstad är en science park och mötesplats, som används flitigt av 
Högskolan Kristianstad vid till exempel föreläsningar. 
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2.2.2 EST identifieras och definieras  
MEA (2005) och TEEB, (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 
2010) kan räknas som de officiella policydokumenten som beskriver och 
definierar vad EST är, och som ger uttryck för den vedertagna innebörden av 
EST.  

2.2.2.1 Millennium Ecosystem Assessment  
EST definieras enligt policydokumentet MEA (2005) som ”de funktioner hos 
ekosystem som på något sätt gynnar människan direkt eller indirekt, det vill 
säga upprätthåller eller förbättrar människans välmående”. EST delas in fyra 
olika kategorier med 31 olika teman/områden enligt MEA (2005).  

• Försörjande (Provisioning services): Det är varor eller produkter som 
erhållits från ekosystem som mat, sötvatten, trä och fibrer. Ibland 
skiljer man ut de tjänsterna från de andra och ser dem mer som ett 
resultat av de andra tjänsterna.  

• Reglerande (Regulating services): Fördelarna och nyttorna som 
erhålls från ett ekosystems kontroll över naturliga processer, såsom 
klimat, sjukdomar, erosion, havsströmmar och pollinering, samt 
skydd mot naturkatastrofer. "Reglering" i detta sammanhang hänvisar 
inte till statliga åtgärder eller bestämmelser, utan snarare till ett 
naturligt fenomen.  

• Kulturella (Cultural services): De icke-materiella förmåner som 
erhållits från ekosystem som rekreation, andliga värden, pedagogiska 
fördelar och estetiska njutning.  

• Stödjande (Supporting services): De naturliga processer som 
näringsomsättning och primärproduktion som upprätthåller de andra 
tjänsterna. Det vill säga de ekosystemfunktioner som fungerar som en 
slags bas, alltså de som stöder och är nödvändiga för att de andra ska 
fungera.  
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Figur 1. Relationen mellan ekosystem, hälsa och mänskligt välbefinnande, 
(MEA, 2005, s. 15). 

Ekosystemtjänst-begreppet knyter ihop det ekologiska och det samhälleliga, 
och kategoriserar och beskriver länken mellan dem (Tuvendal, 2012). MEA:s 
modell i figur 1 beskriver och belyser hur de olika EST kan kategoriseras och 
hur de relaterar till människans hälsa och välbefinnande, till exempel visar 
figuren hur starkt olika EST är sammankopplade med människans välmående. 
Eftersom dessa tjänster är gratis och ofta osynliga, tas de i allmänhet för givet: 
till exempel pollinerande insekter, vattenrening via våtmarker eller musslor, 
naturliga skadedjursbekämpare och att bördig jord bildas. Ekosystemtjänst-
begreppet försöker göra tjänsterna synliga (Tuvendal, 2012).  

MEA lyfter också fram de icke-materiella tjänsterna och introducerar 
kategorin ”cultural services”. Men framför allt ifrågasätts denna kategori av 
ekonomer, eftersom det är svårt att värdera dessa tjänster ekonomiskt. Även 
Emanuelsson (2009) ifrågasätter om man ska räkna med de icke materiella 
tjänsterna som EST. Han menar att genom att inkludera etiska, religiösa och 
kulturella värden riskerar begreppet att bli för omfattande, och då riskerar EST 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yGO2tqDZubxmsM&tbnid=yq8FFmMcWWD0xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://computingforsustainability.com/2009/05/26/handprints-to-panarchy-20-more-sustainability-diagrams/&ei=-z1BUsixD6qz4AS4n4HoCg&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNGAkMkeFzNubtL0USHjKJPP6l-IfA&ust=1380093778944984
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sin ”skärpa” när det gäller att stå upp för naturens värde för oss människor. Å 
andra sidan menar Washington (2013) att de icke-materiella tjänsterna ger oss 
mening, glädje och lycka, och får människan att känna sig levande. Han menar 
att det är självklart att dessa tjänster ska erkännas på en fundamental nivå, och 
inte bara som väsentliga utan även som nödvändiga. Washington (2013) 
förklarar vidare att MEA:s inkludering av de icke-materiella tjänsterna visar 
en implicit förståelse för att roten till dagens miljökris bottnar i våra 
världsbilder, etik, filosofier och ideologier.  

2.2.2.2 The Economics of Ecosystems and Biodiversity  
Sex år efter MEA kom TEEB (2010) som är en rapport på ett projekt 
uppbackat av FN:s miljöprogram och fokuserar på EST:s ekonomiska värde. 
Publikationen riktar sig till företagsledare och ansvariga för miljö, hållbar 
prestandaövervakning, och andra aspekter av hållbart företagande, (Hanson, 
2011). I TEEB modifierades MEA:s lista på EST från 31 olika teman/områden 
till 22, och en ny kategori tillkom ” bibehållandet av markens bördighet och 
näringscykler”. Men den stora förändringen var att den icke-materiella 
kategorin ”kulturella tjänster”, istället blev ”kulturella och 
bekvämlighetstjänster”, (Washington, 2013). Kategorin med de stödjande 
tjänsterna togs bort och en helt ny kategori infördes, ”habitattjänster”, som 
innefattade ”migrerande arter” och ”upprätthållandet av genetisk mångfald”. 
Således finns det inte någon kategori som innefattar fotosyntesen och NPP5. 
Visserligen inkluderas jordmånsbildning och näringscykeln under de 
reglerande tjänsterna, men TEEB erkänner inte riktigt den underliggande 
livsnödvändiga betydelsen av fotosyntesen och NPP som EST. De kulturella 
tjänsterna får också en mindre betydelse i TEEB, till exempel det som 
benämns ”utbildningsvärden” i MEA, får benämningen ”information om 
kognitiv utveckling”, ”estetiska värden” blir ”estetisk information” och 
”spirituella och religiösa värden” blir ”spirituella erfarenheter”.   

Trots svårigheter att hitta värderingssystem för att värdera EST, så kan det 
vara en stor fördel att man tydliggör och synliggör värdet på de tjänster som 
naturen erbjuder oss gratis. Detta skulle kunna medföra att myndigheter och 
företag tar dessa tjänster mer i beaktande när någon form av utveckling skall 

                                                      
5 NPP - Nettoprimärproduktionen är den mängd solenergi som infångas via de gröna 
växternas fotosyntes minus den mängd energi som växterna själva behöver för sin 
produktion och förökning. Nettoprimärproduktionen är således basen för allt levande 
på Jorden som inte har förmåga till fotosyntes  (Ebbesten, 1992). 
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ske till exempel när man skall bygga ett villaområde. TEEB (2010) visar att 
EST har ett stort ekonomiskt värde. Rapporten framhäver att det ofta är en 
ekonomiskt lönsam affär att värna om fungerande ekosystem och nyttja dess 
resurser varsamt. När EST:s kvalité försämras eller helt försvinner på grund 
av någon form mänsklig påverkan, måste oftast tjänsterna ersättas med 
kostsam teknik eller människokraft till exempel mänsklig pollination, 
mekanisk vattenrening och så vidare Men om EST kan belysa och konkret 
visa vad det skulle till exempel kosta att ersätta en förlorad ekosystemtjänst 
med dyr teknik, väljer kanske myndigheterna att bevara och utnyttja tjänsten 
istället för att förbruka den. Följden blir att man agerar mer hållbart ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

2.2.2.3 Potschin and Haines-Youngs modell av EST 
Förutom MEA och TEEB som får räknas som policydokument när det gäller 
EST, finns det även forskare som försökt att identifiera och kategorisera EST. 
Till exempel har Potschin and Haines-Young (2011) skapat en modell för 
kategoriseringen av tjänsterna. De har delat upp EST i tre nivåer: tema, klass 
och grupp. De utgår från tre huvudteman ”provisioning”, ”regulation and 
maintenance” och cultural (se figur 2). 
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Figur 2. Potschin och Haines-Young (2011) förslag till en gemensam 
internationell klassificering av EST (Potschin och Haines-Young, 2011, s. 
581). 

Även om det finns olika modeller för hur EST skall klassificeras, är alla 
överens om att EST är länken mellan det ekologiska och det samhälleliga. 
Dock kan man tolka i figur 2 att de kulturella tjänsterna är av mindre betydelse 
jämfört med de andra två teman i kategoriseringsmodellen, precis som i 
TEEB:s (se stycket ovan) kategoriseringsmodell. Förutom Potschin och 
Haines-Young (2011) modell finns det ytterligare sätt att kategorisera och 
beskriva hur ekologiska processer knyts ihop med människans välbefinnande, 
till exempel de Groot (2002). Detta visar på att det finns flera olika sätt att 
definiera EST, och att EST används på olika sätt för att beskriva relationen 
mellan det ekologiska och det samhälleliga. 

2.2.3 Jordens EST minskar 
Oavsett om man väljer MEA:s (2005), TEEB:s (2010) eller Potschins och 
Haines-Youngs (2011) kategorisering och indelning av EST, kan man 
konstatera att människans utnyttjande av tjänsterna ökar kraftigt. Hälften av 
de ”försörjande tjänsterna” och 75 % av de ”reglerande tjänsterna” minskar i 
kvalitet eller används på ett icke hållbart sätt (Washington, 2013). Många av 
EST:s kvalitet minskar huvudsakligen på grund av en ökad efterfrågan på mat. 
När människans livsvillkor försämras, kan också deras möjligheter för att göra 
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hållbara val i vardagen minska. Men det behöver inte generellt vara så, 
eftersom det både finns och utvecklas alternativa energikällor, transportsätt 
och så vidare.  

Men MEA (2005)  noterar att både ekonomisk tillväxt och populationsökning 
leder till ökad konsumtion av ekosystemens tjänster. Klimatförändringar och 
överdriven näringsbelastning kommer också vara faktorer som påverkar 
konsumtionen av EST negativt i de kommande 40 åren. Rockström et al. 
(2009a). Rockström et al. (2009b) menar att eftersom utvecklingsländer som 
till exempel Indien, Kina och stora delar av Afrika strävar efter att nå samma 
levnadsstandard som höginkomstländerna, satsar man enorma resurser på 
teknologi, infrastrukturer och mänskligt kapital som hälsa och utbildning. 
Dock är jordens resurser i form av till exempel fossila bränsle och rent vatten 
inte oändlig, och ekosystemen hinner inte med att absorbera mänsklighetens 
avfall6. Därför har man utvecklat riktlinjer eller gränser7 för vad jordens 
ekosystem tål med tillhörande tröskelvärden, som man kallar för "planetary 
boundaries” (Rockström et al., 2009b). Enligt Rockströms et al. (2009b) 
beräkningar8 har flera av jordens systemprocesser redan överskridits, t.ex. 
klimatförändringar, hastigheten på förlusten av biologisk mångfald och 
påverkan på kvävets kretslopp. 

2.2.4 Människors omedvetenhet och okunskap om EST 
Ett stort problem enligt TEEB (2010) är att man i allmänhet inte tänker på 
eller värderar EST. Värden som inte har koppling till äganderätt eller är 
offentligt ägda marknadsförs inte, genererar inte välstånd och får lite stöd, 
även om de innebär livsuppehållande EST. Oftast förstår inte tillräckligt med 
människor det kritiska i livsuppehållande system som till exempel ozonlagret 
och klimatreglering (Walker & Salt, 2006). Den långsamma utvecklingen trots 
MEA:s (2005) rapport, beror inte bara på misslyckandet att hitta bra system 
för ekonomiska analysmetoder för att bokföra och redovisa värdet av EST. 
Det beror även på okunskap om hur olika tjänster är sammanlänkande med 
varandra och funktionen av de olika komponenterna i ekosystemen, och vilken 

                                                      
6 Till exempel koldioxid från förbränningen av fossila bränslen, kväve från 
jordbruket och så vidare. 
7 Dessa begränsningar som associeras med planetens biofysiska processer och 
system är definierade som 9 stycken. 
8 Det vill säga de har överskridit ett specifikt tröskelvärde. 
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roll den biologiska mångfalden har, samt hur olika mänskliga handlingar 
påverkar EST (Elmqvist, 2009; Washington, 2013).  

Den moderna tekniken kan också vara en orsak till att individen inte urskiljer 
tjänsterna som naturen ger oss, eftersom vi löser många av problemen som 
uppstår då ekosystem förstörs med hjälp av teknik. En ytterligare orsak kan 
vara avsaknaden av den emotionella närheten till naturen, det vill säga det 
personliga ansvaret för att vårda den (Scott och Gough, 2003). I dagens 
samhälle lever de flesta människor med distans till naturen, vi köper till 
exempel allt mer färdiglagad. Om man jämför dagens samhälle med 
småbrukarsamhället finns det stora skillnader i livsstil. När alla var mer eller 
mindre småbrukare och levde direkt av vad naturen gav dem, var individen 
mer konkret och visuellt beroende av naturen och ekosystemen. 

2.2.5 Kritiken mot EST 
Tuvendal (2012)  har i sin avhandling kritiskt granskat begreppet EST och 
funnit en mängd punkter som är problematiska. Dessa punkter kan också 
troligtvis ligga bakom varför utvecklingen och den praktiska anpassningen av 
EST i samhället går trögt. Precis som jag också visat i texten ovan, menar han 
till exempel att det finns för många olika definitioner av EST vilket kan skapa 
förvirring, MEA:s (2005) förklaringsmodell är problematisk och otydlig.  
Även om man poängterar att människan är en del i den globala biosfären och 
är en integrerad del i många ekosystem, är begreppets innebörd egentligen 
enkelriktat och man sätter människan i centrum, det vill säga vad den ”icke 
mänskliga naturen” kan erbjuda oss. Innebörden av EST blir antropocentrisk, 
den fokuserar på oss människor och placerar människan ”över” naturen och 
ekosystemen. EST existerar bara då det finns en människa i landskapet som 
kan ta emot (Tuvendal, 2012). Denna tankegång resulterar i att MEA:s 
kategori med de stödjande (se figur 1) tjänsterna blir problematisk, eftersom 
de ofta har en indirekt påverkan på människan. De stödjande EST är 
nödvändiga för att hålla igång ekosystemen. De passar inte in som en produkt 
eller bara en reglering av processen, för de är själva processen (Washington, 
2013). 

Att värdera och framför allt sätta ett ekonomiskt värde, ett pris på EST, kan 
både ha för- och nackdelar, och vara mycket problematiskt. Eftersom EST är 
bundna till specifika platser och en specifik kontext, blir värderingen också 
kontextbunden och subjektiv (Tuvendal, 2012). Det är i princip omöjligt att 



 
 

14 
 

fastställa en exakt ekonomisk siffra på en specifik ekosystemtjänst (Kosoy & 
Corbera, 2009). Att se EST som en handelsvara kan få oönskade 
konsekvenser, till exempel som att legitimera tanken att EST är till salu. Det 
finns även en risk att EST:s värde blir standardiserat och därmed tystas andra 
röster och andra sätt att formulera ekologiskt värde. Om värderingen av EST 
skulle bli monetär skulle det kunna innebära att andra metoder och synsätt på 
EST inte skulle komma fram. Det skulle också kunna leda till en mindre 
holistisk förståelse för ekosystemen (Kosoy & Corbera, 2009). Spangenberg 
och  Settele (2010) menar också att det finns risker med att naturvetare 
använder sig av den ekonomiska terminologin för att nå fram med sitt budskap 
till beslutsfattare.  

Men man kan också fundera över hur framtidens samhälle skulle kunna se ut 
om man sätter ett pris på alla EST. Redan idag betalar vi utsläppsrättigheter 
och trängselskatt, kommuner köper EST från lantbrukare i form av våtmarker 
etc. Vem är det som äger EST egentligen, kommer det att finnas företag som 
säljer och köper EST, är det bara de rika som kommer att ha råd med en fin 
utsikt också vidare? 

Tuvendal (2012) menar vidare att det egentligen inte är ett nytt perspektiv, 
utan snarare en ny etikett som används för att främja befintlig politik. Trots 
att ekosystemtjänst-begreppet är problematiskt och under utveckling, och 
innebörden är komplex, kan begreppet med fördel utgöra en utgångspunkt för 
undervisning om hållbar utveckling. Men hur skall lärarna komma underfund 
med hur de ska undervisa om EST?   

2.3 Relationen mellan den akademiska disciplinen, 
skolans naturvetenskap och läroplanen. 

Eftersom många läroplaner är mycket detaljrika om vad som till exempel ska 
förekomma i varje årskurs och dessutom har många anvisningar om hur 
undervisningen ska genomföras blir undervisningen ofta direkt styrd av dessa 
(Helldén, Lindahl & Redfors,  et al. 2005). Den nuvarande svenska läroplanen 
Lgr 11 är en förordning som utfärdats av regeringen och ska följas av de 
verksamheter som omfattas av förordningen. Den kan räknas som detaljrik när 
det gäller ämnesinnehållet. I det centrala innehållet står det beskrivet vad som 
skall behandlas i undervisningen i respektive årskurs och skolämne. Dessutom 
beskriver Lgr11 vilka kunskapskrav som gäller för varje ämne och betygsnivå. 
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I kommentarmaterialet till Lgr 11 klargör man även utförligare vad 
ämnesinnehållet kan innebära i undervisningskontexten.  

Men läroplaner revideras eftersom det tillkommer nya idéer, kunskaper, 
begrepp och så vidare. Enligt van den Akker, Fasoglio, & Mulder (2008), se 
Helldén, Lindahl, & Redfors (2005) är syftet med läroplansreformer ofta att 
försöka minska skillnaden mellan de nya kunskaperna och den nuvarande 
undervisningen. Dock beskriver många forskare svårigheterna att förändra 
läroplanerna eftersom läroplansreformer också påverkas av pedagogiska 
trender, forskning och politiska influenser. Forskarsamhället agerar också som 
disciplinernas vakter som ser till att ämnena hålls fria från vardagskunskap 
och tvärvetenskap.  

Det akademiska ämnet eller disciplinen skiljer sig avsevärt åt från skolämnet 
enligt Deng (2007). Ett skolämne har en psykologisk dimension medan det 
akademiska räknas mer som det logiska. Dewey (1902/1990) gör en 
uppdelningen av ämnen i två aspekter, nämligen om de görs inom forskningen 
eller för att förklara forskningen, det vill säga i undervisningen. Dewey kallar 
dessa två aspekter för den logiska respektive den psykologiska. Han menar 
således att varje studie eller ämne har två aspekter, en för forskare som 
vetenskapsman, den andra för läraren som lärare. Dessa två är inte 
motsättningar till varandra, men det är heller inte omedelbart identiska.   

For the scientist, the subject matter represents simply a given body of truth to be 
employed in locating new problems, instituting new researches, and carrying them 
through to a verified outcome. To him the subject matter is self-contained. He refers 
various portions of it to each other; he connects new facts with it. He is not, as a 
scientist, called upon to travel outside its particular bounds. The problem of the 
teacher is a different one. As a teacher, he is not concerned adding new facts to the 
science he teaches; in propounding new hypotheses or in verifying them. He is 
concerned with the subject matter of science as representing a given stage and phases 
of the development of experience. (Dewey 1902/1990, sid.200-201). 

Den psykologiska dimensionen är förbunden med den epistemologiska, det 
vill säga den som behandlar hur kunskap har blivit till och förfinats. 
Skolämnet innehåller distinkta psykologiska, epistemologiska, logiska och 
sociala problem som är annorlunda än de som finns i det akademiska ämnet 
(Deng, 2007).  Dewey beskriver vidare att i akademin står innehållet ”för sig 
självt” och forskarens uppgift är lägga till ny kunskap till innehållet, medan 
lärarnas uppgift är att beskriva innehållet som det sett ut vid en specifik 
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tidpunkt. Skolans ämnesinnehåll räknas som lärostoff som läraren vid någon 
tidpunkt genom didaktiska val ska erbjuda sina elever. Men om man jämför 
till exempel Shulmans och Deweys sätt att beskriva vad som bör vara källa till 
skolämnet, vilket Deng (ibid.) har gjort, skiljer sig tankarna åt. Shulman 
(1987, se Deng, 2007) menar att det är den akademiska disciplinen som är 
upphovet till skolämnet, en logisk analys av ämnesinnehållet är startpunkten 
för transformation, det vill säga det lärare gör för att ämnesinnehållet ska vara 
anpassat för att undervisningen. Dewey (1902/1990, se Deng, 2007) menar 
däremot att det är de lärandes erfarenheter som bör vara källan för skolämnet. 
En noggrann analys av de lärandes erfarenheter och förförståelse bör enligt 
Dewey (ibid.) vara utgångspunkten för att hantera ämnesinnehållet. De här två 
tankegångarna har likheter med begreppen ”ämnescentrerad” och 
”lärandecentrerad”, det vill säga att innehållet anpassas till de förutsättningar 
man tänker sig att de lärande har, men med fokus på ansvaret för ämnet, medan 
med ”elevcentrerad” betonar man att innehållet ska väljas utifrån de lärandes 
värld.  

Enligt Deng (2007) står ofta det akademiska kunskapsområdet som modell för 
skolämnet, nya begrepp och termer skapas och hämtas också därifrån till 
exempel EST. Således formar och organiserar den akademiska disciplinen 
skolämnets innehåll indirekt. Det är dessutom ofta som företrädare från de 
akademiska disciplinerna deltar i debatter om skolans innehåll och kan 
påverka läroplaner och policydokument. Nya naturvetenskapliga idéer och 
begrepp som införs i skolkontexten till exempel i skolans läroplan, är således 
inte alltid helt strukturerade eller anpassade för skolämnet. Eftersom Lgr11 är 
skolans styrdokument, kan läroplanens skrivna definition av nya begrepp bli 
den enda ”rätta” och normgivande. Men van den Akker, Fasoglio, & Mulder, 
(2008) säger också att det är viktigt att skilja på vad man beskriver av 
läroplanen, och på vilken nivå: den visionära, den formellt skrivna, den 
tolkade, den genomförda, den upplevda eller den uppnådda. Detta kan 
innebära att det som är formellt skrivet i läroplanen inte kan likställas med den 
iscensatta innebörden av ett begrepp i undervisningen, eftersom läraren först 
tolkar det skrivna i läroplanen och sedan omsätter det i 
undervisningskontexten. Men om ett nytt innehåll introduceras i läroplanen 
och är därtill obekant för lärarna, kan det formellt skrivna trots allt bli 
utgångspunkten när lärarna försöker skapa sig en uppfattning om begreppet.  
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2.3.2 EST och Lgr11 
I svenskt skolsammanhang introducerades EST med Lgr 11, närmare bestämt 
i kursplanerna för biologi. Begreppet skrivs fram i det centrala innehållet i 
biologi både i årskurs 4-6 och 7-9. 

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll 
I årskurs 4–6 
Natur och samhälle 
-Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en 
hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och 
rening av vatten och luft. (Lgr 11, sid. 43) 

I årskurs 7-9:  
Ekosystems energiflöde och kretslopp. Fotosyntes, förbränning och andra 
ekosystemtjänster. (Lgr 11, sid. 114) 

I kursplanernas centrala innehåll definieras inte begreppet EST men Lgr11 ger 
däremot konkreta exempel på vad som kan kallas för EST och placerar 
begreppet i en kontext, nämligen i biologiämnet och i det övergripande 
hållbarhetsperspektivet. Eftersom det står omnämnt i det centrala innehållet 
innebär det att undervisningen ska behandla EST och elevernas kunskaper i 
inom området skall även bedömas. För att nå kunskapskraven i biologi som är 
kopplade till begreppet EST, bör eleven enligt Lgr 11 kunna  

samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk 
hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till 
viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven har grundläggande 
kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och 
beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Eleven kan också beskriva 
och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då 
kopplingar till organismers liv och ekologiska samband., (Lgr11, s.161).   

Läroplanförfattarna poängterar att EST är ett centralt innehåll som skall 
användas redan i årskurs 4-6. Om man läser i kommentarmaterial till 
kursplanen i biologi (se nedan) kan man skönja ett motiv för att begreppet 
skall ingå i undervisningen. Min tolkning med utgångspunkt i skrivelsen i 
Lgr11, är att läroplaneförfattarnas avsikt främst är att lyfta fram och betona ett 
förhållningssätt där människans beroende av naturens ekosystem framhävs 
och hur viktigt det är att vi människor vårdar dessa. Syftet är således att ge 
eleverna möjlighet att urskilja människans beroende av naturen i termer av 
EST, och att därför bör vi vårda ekosystemens tjänster och agera hållbart. 
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För att resonemangen om människans beroende av naturen ska bli tydliga lyfter 
kursplanen fram ekosystemtjänster som ett innehåll redan i årskurserna 4–6. 
Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för funktioner i naturen som på olika sätt 
gynnar människan. Till ekosystemtjänster räknas både produkter som vatten, mat och 
råvaror, och processer som pollinering av växter, rening av vatten och cirkulation av 
näringsämnen. En annan viktig ekosystemtjänst är möjligheten till friluftsliv och 
naturupplevelser. Genom att beskriva naturens funktioner i termer av tjänster kan 
eleverna bli medvetna om att det ligger i vårt intresse att förvalta olika ekosystem. 
Begreppet har på så sätt tydliga kopplingar till frågor om hållbar utveckling. 
(Kommentarmaterial till kursplanen i biologi, 2011, s. 20-21) 

EST nämns dessutom som begrepp i det centrala innehållet (se ovan) 
tillsammans med några förtydligande exempel. Tyvärr kan dessa exempel bli 
mer reglerande än stödjande, speciellt för lärare som saknar de aktuella 
didaktiska ämneskunskaperna som både Klafki (1995) och Shulman (2004) 
pratar om. Även om det poängteras i läroplanen att exemplen inte skall 
tolkas som ett obligatoriskt innehåll i undervisningen, kan det ändå finnas en 
fara i att läraren endast utgår från de föreslagna exemplen.  

Begreppet hållbar utveckling har däremot övergripande fått en tydligare och 
starkare roll i läroplanen, genom att perspektivet lyfts fram i fler ämnen än 
tidigare, i till exempel hemkunskap, slöjd, samhällskunskap, teknik. Jämförs 
Lgr11 med Lpo94 kan man märka att den nuvarande kursplanen för 
biologiämnet knyter biologin närmare människan och samhället. Den 
traditionella ämnesundervisningen i biologi fokuserar mer på människans och 
samhällets relation till naturen och användandet av till exempel EST.  Jämförs 
rubrikerna i innehållsdelen i de bägge läroplanerna Lgr11 och Lpo94 i biologi 
kan vissa skillnader urskiljas. I Lpo94 används rubrikerna, ”Biologisk 
mångfald”, ”Cellen och livs-processerna” samt ”Människan”. I Lgr11 
används istället rubrikerna, ”Natur och samhälle”, ”Kropp och hälsa”, 
”Biologin och världsbilden”, ”Biologins metoder och arbetssätt”. Skillnaden 
är att Lgr11 mer lyfter fram relationen mellan samhället och naturen. I Lpo94 
kopplar man heller inte ihop ekosystem med biologisk mångfald, vilket mest 
berörs ur ett etiskt- och estetiskt perspektiv, medan i Lgr11 kopplas biologisk 
mångfald direkt ihop med EST, då upprätthållandet av en biologisk mångfald 
räknas som en ekosystemtjänst.  
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2.4 Lärande för hållbar utveckling  

I det här stycket relaterar jag EST till hållbar utveckling, och till undervisning 
och till lärande om hållbar utveckling, och ger läsaren en inblick i hur 
komplicerat och mångfacetterat perspektivet kan vara, och hur ekonomiska, 
sociala, emotionella aspekter lyfts in i den naturvetenskapliga undervisningen.  

Flera forskare har beskrivit övergången från miljöundervisning till lärande för 
hållbar utveckling inom framför allt den svenska skolan (Björneloo, 2007; 
Breiting & Wickenberg, 2010; Öhman, 2006; Östman, 2003). Men detta 
innebär inte att miljöundervisningen och miljö-lärande har försvunnit, 
begreppen används fortfarande inom lärande för hållbar utveckling 
(Rickinson, Lundholm, & Hopwood et al. 2009). Med hjälp av de olika 
beskrivningarna och tolkningarna av den historiska utvecklingen av hållbar 
utveckling (Sustainable Development, SD)9 och lärande för hållbar utveckling 
(Education for Sustainable Development, ESD)10, kan man urskilja den 
komplexa innebörden av SD och ESD.  

2.4.1 Hållbar utveckling (Sustainable Development, SD) 
Det figurerar många olika definitioner av begreppet SD men enligt Björneloo 
(2007) är kanske den mest citerade definitionen av SD den som skrivs fram i 
den så kallade Brundtlandkommissionen, svensk översättning (Jagers, 2005), 
se nedan: 

En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov (WCED 
1987:43). 

Man skulle kunna tolka citatet ovan som att det handlar om att bruka jordens 
tillgångar men inte förbruka dem. SD brukar delas upp i tre olika dimensioner 
eller aspekter av SD: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. 
Björneloo (2007) menar att begreppet tar ansats i en helhetssyn på människans 
och samhällets behov, och att de ekonomiska, sociala och ekologiska 
förhållandena är integrerade, de är varandras förutsättningar. Följden blir att 
miljöfrågor och hälsofrågor inte bara är interrelaterade utan även fundamentalt 
knutna till ekonomiska, sociala, kulturella och politiska aspekter (Mogensen 
& Schnack, 2010).  Detta innebär mer tvärvetenskapligt arbete i skolan med 
                                                      
9 Framgent kommer hållbar utveckling att förkortas SD. 
10 Framgent kommer lärande/undervisning för hållbar utveckling förkortas ESD. 
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mer komplexa frågor med svåra svar, och en mer komplex lärarroll än den 
faktabaserade läraren (Bursjöö, 2011). Den faktabaserade läraren behandlar 
miljöfrågor mer som ett kunskapsproblem i första hand, det vill säga det är 
bara vetenskapen som anses kunna ge tillförlitlig kunskap om miljöfrågor. 
Därför är undervisningen inriktad att förmedla pedagogiskt anpassade 
vetenskapliga fakta och modeller. 

Även om SD involverar både ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter 
och de förutsätter varandra på ett holistiskt övergripande plan, kan man dock 
urskilja en hierarkisk struktur. Till exempel att naturen och dess ekosystem 
föregår de ekonomiska, sociala och politiska aspekterna. Observera att med 
naturen i detta fall menas den icke mänskliga naturen. Människan är mer eller 
mindre beroende av vad ekosystemen producerar, syre, mat, vatten etc. och de 
flesta ekosystemen skulle klara sig bra utan oss. Människan existerade och 
levde med och i naturen långt innan dagens ekonomiska, sociala och politiska 
aspekter konstruerades. Björneloo (2007)  menar att eftersom människor är 
beroende av naturen och dess kretslopp, både för dess livsuppehållande 
system och som resursbas, är det nödvändigt att ekosystemens funktioner inte 
utarmas om hållbarhet ska uppnås. För att människors hälsa och ekonomiska 
utveckling ska kunna upprätthållas, både nu och för framtida generationer, så 
kan den miljömässiga dimensionen därmed sägas utgöras en yttre gräns. 
Således är det ekosystemen och dess tjänster som ytterst sätter gränserna för 
utvecklingen.  WWF skriver i sitt inspirationsmaterial för universitetslärare 
att: 

De ekologiska systemens ramar är vad vi människor måste rätta våra aktiviteter efter; 
den sociala hållbarheten är, när den sker inom de ekologiska förutsättningarna, målet 
med utvecklingen; medan den ekonomiska dimensionen måste ses som ett medel för 
att uppnå de sociala mål vi har satt upp (WWF, 2008. s.7). 

Å andra sidan är människan samtidigt en del av naturen, människan har en 
viktig funktion i många ekosystem, till exempel för strandängarna i 
kulturlandskapet. Scott och Gough (2003) för en diskussion om relationen 
mellan samhället och miljön. De ställer sig frågorna: ”Hur långt bestäms 
miljön av mänskligt beteende och hur långt bestäms mänskligt beteende av 
miljön?” Om mänskligt beteende bestäms av biogeofysiska faktorer11 och 

                                                      
11 Biogeofysik är ”läran om transporten och förekomsten av värme samt vatten och 
andra ämnen i systemet mark växter-atmosfär”. Ämnet är tvärvetenskapligt, precis 



 
 

21 
 

miljön är en produkt av biofysiska processer, skulle det innebära att all socialt 
beteende har en biologisk bas.  

Men detta synsätt får kritik. Bland annat menar andra forskare att man inte 
kan bortse från mänskliga kulturer och ideologier (ibid.). Detta leder till det 
motsatta synsättet: ”att verkligheten bestäms av mänskligt beteende”, som 
antingen stör eller upprätthåller de biogeofysiska processerna. Forskare som 
har en positivistisk vetenskaplig hållning delar oftast detta perspektiv. Deras 
syfte är att förändra människors beteende till miljömedvetna medborgare som 
har förmågan att handla miljömedvetet utifrån vetenskaplig grundad kunskap 
(ibid.), medan ett antal ekofeminister menar att all miljö är social snarare än 
ett biogeofysiskt fenomen. De argumenterar för att mänskligt beteende är 
socialt bestämt och miljön är en grundläggande social konstruktion. Att 
argumentera för att det biogeofysiska styr mänskligt beteende och miljön är 
socialt konstruerad är till synes omöjligt. Miljön12 kan ju till synes13 formas 
och förändras själv utan människan närvarande, men samtidigt påverkas och 
förändras miljön av människan där den finns. Å andra sidan formas det 
mänskliga samhället av miljön, medan tillgången och kvalitén på EST 
påverkar och formar samhället. Därför menar Scott och Gough (2003) att det 
biogeofysiska och det mänskliga beteendet utvecklas med varandra ”co-
evolution” (ibid.). Mänsklig aktivitet kan påverka och modifiera ekosystemen, 
och ekosystemens svar kan i sin tur skapa förändring i samhället. Men oftast 
blir inte effekten av det som var planerat det samma som i verkligheten. Scott 
och Gough (2003) menar att man kan jämföra detta med lärandet, det vill säga 
de lärande lär sig sällan det vi vill lära dem. Vidare menar författarna att 
lärandet är centralt i relationen mellan samhälle och naturen. Människor lär, 
organisationer lär, och i en viss mån lär sig miljön när naturen svarar på 
resultatet på människans lärande och handlingar. Figuren 4 visar Scott och 
Goughs (2003) resonemang om lärandets relation mellan samhället och 
naturen, det vill säga att naturen och samhället lära sig av varandra, vilket 
medför att miljön och samhället förändras med varandra. 

 

                                                      
som namnet antyder och består i princip av ämnena växtfysiologi, hydrologi, 
meteorologi och marklära (Morén, 1996). 
12 Miljön utan människan. 
13 Miljön förändrades ständigt innan människan fanns på jordklotet, 
evolutionsteorin.  
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2.4.2 Innebörden av Education for Sustainable Development 
(ESD) 
Skolan bör ge de lärande möjlighet att utveckla ett förhållande till naturen, till 
exempel insikter om att människan alltid är mer eller mindre är beroende av 
naturens EST. Människan har mer och mer generellt separerats från naturen, 
både praktiskt och mentalt. Ett viktigt syfte med ESD är att påminna om 
människans beroende av ekologiska sammanhang. Genom direktkontakt med 
naturen, och inte bara genom litteratur och film etc. kan man erbjuda de 
lärande en möjlighet att erfara människans beroende av naturen i en naturlig 
miljö menar Sandell och  Öhman (2010). På så sätt kan individen också lättare 
ta ställning och argumentera för och emot frågeställningar, dilemman och ta 
beslut, hävdar de.  Ett viktigt mål för ESD är just att utveckla elevernas 
förmåga att kritiskt relatera till olika perspektiv och delta i demokratiska 
diskussioner där olika alternativ utvärderas (ibid.).   

Rickinson, Lundholm och Hopwood (2009) resonerar vidare att 
miljölärande14 har ett mycket brett och varierande innehåll, från fysiska 
ekosystem till globala frågor som klimatförändringar och globala 
interaktioner mellan människor. Scott och Gough (2003) utrycker 

                                                      
14 I detta fall likställs miljö-lärande med ESD. 
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Figur 4. Relationen mellan samhället, naturen, lärande och utveckling (Scott 
& Gough, 2003, s. 9). 
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miljölärande som att det är det lärande som tillkommer från ett engagemang i 
miljön eller miljömässiga idéer. De har identifierat olika kategorier av intresse 
som fångar och fokuserar en rad olika och mål som lyfter fram och främjar 
miljö-lärande.  

• Att dela glädje och uppfyllelse av naturen,  
• Studera processerna i naturen,  
• Naturen som heuristisk metod att utveckla kunskaper/färdigheter,  
• Miljöer som en heuristisk metod för att uppnå hållbarhet,  
• Främja individuell beteendeförändring.  
• Att förespråka särskilda former för social förändring.  
• Hållbarhetsfrågor i kontexten för demokratisk förändring.  
• Naturen som en metafor för en önskad social ordning.  

Som hjälp att beskriva vad ESD är och hur undervisningspraktiken bör vara 
uppbyggd för att ge de lärande möjlighet att erfara SD, har forskare utgått från 
begrepp som beskriver olika perspektiv och ideal. Sedan 80 och 90-talet har 
handlingskomptens varit ett nyckelbegrepp inom läroplansutveckling inom 
ESD i dansk skola (Mogensen & Schnack, 2010). Men begreppet har även 
använts inom svensk ESD forskning till exempel av Almers (2009). Svenska 
forskare har i övrigt bland annat använt det pluralistiska förhållningssättet för 
att beskriva miljöundervisningens utveckling till ESD (Sandell & Öhman, 
2010).  

2.4.2.1 Handlingskompetens 
Handlingskompetens skulle kunna tolkas som en konkret förmåga, till 
exempel förmågan att handla eller handlingsförmåga, det vill säga att aktivt 
konkret göra saker som i detta fall bidrar med att gynna SD. Men 
handlingskompetens är inte ett kvantifierbart begrepp, utan snarare ett 
perspektiv eller förhållningssätt.  

Om man utgår ifrån Mogensen och Schnacks (2010) tolkning av begreppet, 
skulle handlingskompetens vara ett övergripande förhållningssätt eller 
perspektiv för all undervisning. De menar att handlingskompetens är starkt 
kopplat till demokrati, mänskliga rättigheter, SD, rättvisa och bildning. 
Begreppet betecknar alltså mer ett utbildningsideal, det vill säga ett mål som 
inte riktigt kan nås utan snarare strävas mot (ibid.). Persson, Lundegård och  
Wickman  (2011) menar att handlingskompetens innefattar att eleven kan 
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förstå den mänskliga konflikten bakom miljöproblemen och inte bara som en 
ekologisk relation. Eleverna bör även få möjlighet att erfara sin egen roll i 
relation till vad som händer i samhället, så att de kan ge egna förslag på 
ändringar.  

2.4.2.2 Pluralistiskt förhållningssätt 
Öhman (2006) beskriver den svenska utvecklingen från miljöundervisning till 
ESD, som att den har gått från fakta-baserad via en normativ tradition med 
fokus på att undervisa elever om de rätta värderingar och attityder angående 
miljön, till en pluralistisk tradition som öppnar för en variation av perspektiv 
och åsikter. Det pluralistiska förhållningssättet kan förstås som att den 
demokratiska processen är integrerad i själva lärandeprocessen, där de 
studerande konstitueras som medborgare som med olika erfarenheter, synsätt 
och intressen aktivt deltar i den demokratiska debatten om en hållbar 
samhällsutveckling (Öhman, 2006). Björneloo (2007) har en liknande 
tolkning, hon menar att pluralistisk ESD kan förstås som att en demokratisk 
process är integrerad i själva lärandeprocessen där elever med sina 
erfarenheter och intressen aktivt deltar i debatten. De lärande behöver 
konfronteras med utmanande frågeställningar i anslutning till vad de erfar och 
få möjlighet att reflektera över sina frågeställningar för att kunna utvärdera 
dem i jämförelse med andra människors sätt att beskriva fenomen i världen.  

Handlingskompetenstraditionen inom miljö-, hälso- och 
hållbarhetsundervisningen går ett steg längre än den pluralistiska. En skillnad 
ur ett mer filosofiskt perspektiv kan vara att huvudsyftet med 
handlingskomptens - som ett perspektiv på utbildning - strävar efter att främja 
förmågan att handla i syfte att lösa problem. Handlingar är inte bara 
avsedda/planerade utan även motiverade. Människans förmåga att handla är 
knuten till humanistiska begrepp som personlighet, erfarenhet, ansvar, 
demokrati och utbildning – följden blir att utbildning och undervisning blir 
mer än skolning, träning och manipulation (Mogensen & Schnack, 2010).  

2.5 Sammanfattning 

EST har främst utvecklats för att lyfta fram, belysa och sätta ord på naturens, 
oftast osynliga, nyttor och tjänster som mänskligheten är på ett eller annat sätt 
beroende av. EST har blivit ett verktyg för att definiera, kategorisera och 
beskriva de olika nyttorna och tjänsterna, det vill säga vilken funktion och 
vilket värde de har. Men det fanns också ett behov av vetenskaplig information 
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om kopplingen mellan förändringar i ekosystemen och människors 
välbefinnande hos beslutsfattare. Även EST:s ekonomiska betydelse för 
samhället lyfts fram i TEEB (2010).  

MEA (2005) och TEEB (2010) kan räknas som de officiella 
policydokumenten som beskriver och definierar vad EST är, och som ger 
uttryck för den vetenskapliga och akademiska innebörden av EST. MEA:s 
övergripande definition är: ”De funktioner hos ekosystem som på något sätt 
gynnar människan direkt eller indirekt, d.v.s. upprätthåller eller förbättrar 
människans välmående”. EST används således för att belysa och definiera de 
funktioner i naturens ekosystem som människan är beroende av i termer av 
tjänster. EST får i denna skrivning en antropocentrisk innebörd eftersom EST 
är enkelriktade och värderas utifrån människan det vill säga en tjänst från 
naturen till människan. Tjänsterna finns bara om det finns en mottagare. 

Genom att kategorisera tjänsterna15 efter funktion och mänskligt värde, blir 
tjänsterna synliga och människans beroende blir tydligt. Även om det finns 
olika modeller för hur man kan sortera och kategorisera EST, försöker alla 
skildra länken mellan det ekologiska, det vill säga den icke mänskliga naturen, 
och det mänskliga och samhälleliga. Meningen är också att försöka 
åskådliggöra EST:s ekonomiska värde, så att myndigheter och företag tar 
dessa tjänster mer i beaktande när någon form av förändring skall ske. TEEB 
(2010) visar att EST har ett stort ekonomiskt värde. Rapporten framhäver att 
det ofta är en ekonomiskt lönsam affär att värna om fungerande ekosystem 
och nyttja dess resurser varsamt.  

Men samtidigt är det till exempel svårt att konstruera bra system för 
ekonomiska analysmetoder. Dessutom verkar det finnas många olika sätt att 
definiera EST. Det kan bero på okunskap om hur olika tjänster är 
sammanlänkande med varandra och funktionen av de olika komponenterna i 
ekosystemen och vilken roll den biologiska mångfalden har och så vidare.  

EST infördes i svenskt skolsammanhang i samband med att den nya 
läroplanen kom 2011. EST introducerades nämligen i Lgr11 i det centrala 
innehållet i biologi, i syfte att belysa människans beroende av naturen och 
nödvändigheten av att använda EST på ett hållbart sätt.  

                                                      
15 Till exempel MEA:s kategoriseringsmodell, se figur 1. 
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EST kan ses som ett centralt begrepp inom ESD och involverar såväl en 
ekologisk, social och ekonomisk dimension. Detta kan innebära ett mer 
tvärvetenskapligt förhållningssätt i biologiundervisningen, det vill säga att 
flera skolämnen involveras samtidigt i undervisningen. Men det kan också 
betyda ett ökat samverkan med det omgivande samhället, och att man ställs 
inför mer komplexa frågor med svåra svar.  Den undervisande läraren får en 
mer komplex roll; hon kan inte enbart utgå från att förmedla fakta. För att till 
exempel hjälpa lärarna att förstå vad ESD kan innebära och hur 
undervisningspraktiken bör vara uppbyggd, och för att ge de lärande möjlighet 
lära sig om SD, har forskare utgått från begrepp som beskriver olika 
perspektiv och ideal, nämligen handlingskompetens och pluralistiskt 
förhållningssätt. Begreppen är inte specifika förmågor eller kunskaper som 
man kan ”ta på”, utan de beskriver snarare undervisnings- eller filosofiska 
ideal. Båda perspektiven involverar nyckelbegrepp som demokrati, 
deltagande, självständighet, kritiskt tänkande och konsekvenstänkande. 
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3. Syfte och frågeställning 
 

Avsikten med uppsatsen är att studera och utforska hur lärare systematiskt tar 
sig an ett nytt innehåll och hur innebörden av EST16 utvecklas och förändras i 
undervisningspraktiken tillsammans med tio- och elvaåriga elever. Syftet är 
att ge ett ämnesdidaktiskt bidrag till grundskolans biologiämne och till 
frågorna som rör SD inom skolan, närmare bestämt innebörder av begreppet 
EST. Lärarna har med hjälp av learning study-modellen och variationsteori 
utforskat EST17 genom att försöka designa en undervisning som erbjuder 
femteklasselever att utveckla sitt kunnande om EST. Det empiriska materialet 
som learning study-modellen genererat har sedan analyserats med hjälp av 
verksamhetsteori18. Studiens främsta kunskapsbidrag är således kunskap om 
hur lärandeobjektets innebörd kan förändras och transformeras då lärare tar 
sig an och undersöker ett nytt undervisningsinnehåll (EST) i en learning study. 
Men studien ger även kunskap om lärandeobjektets beskaffenhet och dess 
kritiska aspekter. 

Sammanfattningsvis kan detta beskrivas i nedanstående frågeställning: 

Hur förändras och transformeras innebörden av lärandeobjektet EST genom 
lärarnas deltagande i en learning study i årskurs 5?  

 

 

 

 

                                                      
16 Forskningsobjektet, hur innebörden av lärandeobjektet EST transformeras och 
förändras i en undervisningspraktik. 
17 Syftar på det variationsteoretiska lärandeobjektet i learning study, det vill säga det 
kunnande som eleverna bör utveckla för att kunna förstå och använda EST. 
18 Det variationsteoretiska objektet, syftar på föremålet för förändringen av den 
kollektiva verksamheten, det vill säga målet att försöka undervisa om EST. 
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4. Teori 
 

The expectation and responsibility for school teachers within occupational forms of 
professionalism is for them to be knowledgeworkers, able to interpret complex social 
situations such as classrooms and to respond to them flexibly with new ideas and 
solutions. I am interpreting this capacity, after Vygotskij, as a form of creativity—
professional creativity—where, on the basis of mastery of concepts, the teacher 
“imagines, combines, alters and creates something new” (Vygotskij, 2004, p. 10) 
within the social situation of development. (Viv, 2011, s. 182) 

Då studiens syfte är att studera förändringar i en undervisningsverksamhet det 
vill säga specifikt hur EST:s innebörd förändras, har jag valt 
verksamhetsteorin (Engeström, 1987; 2001; 2009) som teoretisk inramning. 
Enligt verksamhetsteorin är verksamheten den minsta meningsbärande 
kontexten som kan analyseras, det är människans behov som formar 
verksamheten och som i sin tur skapar komplexa system av handlingar. 
Genom att se learning study19 som ett aktivt verksamhetssystem kan jag 
djupare förstå hur utvecklings- och förändringsprocesser fungerar i praktiken. 
Eftersom det förändrade handlandet i verksamheten manifesteras i ett 
transformerat objekt20, kan jag följa och visa hur objektet kan transformeras 
och utvecklas i verksamheten.  Genom att ta hjälp av Engeströms (1987; 2001; 
2009) verksamhetsteori i analysen av det empiriska materialet, kan jag få syn 
på och lyfta fram vilka komponenter som bidrar till förändringsprocesserna i 
verksamhetssystemet.  

I detta kapitel presenteras och beskrivs den valda teoretiska ansatsen. Först 
presenteras kort verksamhetsteorins ursprung och utveckling.  Därefter 
behandlas Engeströms (2001) modell ”det expansivt lärande”, mer i detalj och 
hur jag har använt den som ett analytiskt verktyg i min studie. 

 

                                                      
19 Både LS 1 och 2, inklusive planeringsmötena för LS. 
20 Det verksamhetsteoretiska objektet, det mål som lärarna strävade mot i 
verksamheten. 



 
 

29 
 

4.1 Tre generationer av verksamhetsteori 

Enligt Engeström (1987; 2001) har verksamhetsteorin utvecklats i tre 
generationer. Även om Vygotskij (1978) inte använde termen 
verksamhetsteori utan istället den kulturhistoriska teorin, räknas han likväl till 
upphovsmannen till verksamhetsteorin. Vygotskij intresserade sig främst för 
det mänskliga medvetandet och hur detta utvecklades.  

4.1.1 Första generationen 
Således har verksamhetsteorin sina rötter i det sociokulturella perspektivet på 
lärande, som menar att människor lär sig hela tiden och i sociala sammanhang. 
Vygotskij (1934/2007) menar att kunskap lever först i interaktionen mellan 
människor och blir sedan en del av den enskilde individens tänkande och 
handlande. Utan social kommunikation sker ingen utveckling av varken språk 
eller tänkande (Vygotskij, 1934/2007). Lärande handlar om vad individer och 
kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden. Enligt 
Vygotskij (1934/2007) sker kunskapsprocessen genom mediering, det vill 
säga individen har inte direktkontakt med objektet, utan denna medieras 
genom olika redskap. Således ser vi och handlar i världen så som den medieras 
för oss, genom redskap som beskriver olika egenskaper, vilka är intressanta i 
en viss verksamhet, exempelvis skolan och undervisningspraktiken. Lärandet 
sker genom interaktion, imitation, samtal och handlingar, och kunskap 
utvecklas alltid i ett sammanhang (Cole & Wertsch, 1996; Vygotskij, 
1934/2007). Den första generationen av verksamhetsteori eller 
kulturhistoriska teorin är centrerad runt Vygotskijs (1978, s. 40) idé om 
mediering. Denna idé visade han med hjälp av den kända triangulära 
modellen. Hans idé om kulturförmedling är vanligen uttryckt som en triad av 
subjekt, objekt, och medierande artefakt.   
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Figur 5. Figuren till vänster visar Vygotskijs modell av en medierade handling 
S=stimuli och R=respons och den högra figuren visar den vanligt 
förekommande omformuleringen (Engeström, 2001, s. 134). 

4.1.2 Andra generationen 
Den stora förändringen i den andra generationen är införandet av den 
kollektiva och sociala dimensionen i verksamhetssystemet. Engeström (2001) 
menade att bristen med den första generationen var att analysenheten 
fortfarande var individfokuserad. Enligt Engeström (2001) preciserade 
Leontèv den avgörande skillnaden mellan en enskild handling och en kollektiv 
aktivitet. Bland annat tillkom det flera nya komponenter i modellen i form av 
”regler”, ”flera aktörer” och ”arbetsdelning” som alla påverkar hur aktiviteten 
yttrar sig (se figur 6).  

 

Figur 6. Verksamhetssystemets struktur (Engeström, 1987, s. 78). 
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Ett verksamhetssystem består sålunda av olika komponenter eller noder (se 
figur 6) som samverkar med varandra i ett komplext system.  

4.3.3 Tredje generationen 
Ett viktigt bidrag som Engeström (1987; 2001) har gjort till verksamhetsteorin 
är det som han kallar för det expansiva lärandet. Han menar bland annat att i 
en verksamhet som är aktiv, finns det motsättningar som blir utrymmen för 
lärande och utveckling (Alaster, 2011).  Motsättningar är sålunda inte 
detsamma som konflikter eller problem som inte går att lösa, de skapar snarare 
förutsättningar för utveckling (Engeström, 2009). Motsättningar ifrågasätter, 
motsäger och/eller skapar spänningar i (primära motsättningar) eller mellan 
komponenter (sekundära motsättningar) i verksamhetssystemet (se figur 6). 
När personerna som är involverade i ett verksamhetssystem diskuterar och 
reflekterar över sina handlingar uppstår ett expansivt lärande (Engeström, 
1987; 2001).  

4.3.4 Det expansiva lärandet 
Deltagarna eller kollegorna i verksamhetssystemet har olika föreställningar 
och tankar om hur verksamheten skall fungera. Detta kan bero på att de har 
olika erfarenheter från olika praktiker, kulturer och traditioner, alla har sin 
egen historia. I skolverksamheten har lärarna och elever olika erfarenheter 
från till exempel den naturvetenskapliga- eller den samhällsvetenskapliga 
undervisningspraktiken etc. Den naturvetenskapliga undervisningstraditionen 
har specifika metoder, begrepp och normer precis som den 
samhällsvetenskapliga undervisningspraktiken.  Lärarnas och elevernas 
föreställningar färgas också av erfarenheter från olika kulturer och praktiker 
utanför skolans verksamhet. Dessa föreställningar och erfarenheter kan skapa 
spänningar eller motsättningar mellan deltagarna. Motsättningar kan till 
exempel uppkomma då lärarnas förväntningar och resonemang, som 
manifesteras i planeringen möter elevernas reaktioner och handlingar i 
klassrummet. Genom att de diskuterar, prövar och hanterar motsättningarna, 
kan dessa dock lösas upp och verksamheten kan förändras och utvecklas. 
Således krävs det ständigt diskussioner och överläggningar i verksamheten. 
Därför blir det extra intressant att undersöka om och hur lärarnas och 
elevernas interagerande i undervisningen påverkar lärandeobjektets (EST) 
innebörd.   
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Individerna i verksamhetssystemet interagerar med varandra med hjälp av 
olika medierande verktyg, framför allt språket. I skolverksamheten handlar 
det också om litteratur, läro- och övningsmaterial, men det kan också vara 
lärandeteorier och videofilmer från lektioner som verkar som medierande 
verktyg. Eftersom de medierande verktygen konkret kan motsäga deltagarnas 
resonemang och föreställningar, och tillföra nya tankar och innebörder, kan 
dessa i sin tur skapa motsättningar i verksamhetsystemet. När ett 
verksamhetssystem sedan inför nya verktyg uppstår motsättningar eftersom 
det nya kommer i konflikt med det gamla och så vidare. Verktygen kan också 
synliggöra och lyfta fram motsättningar mellan deltagare eller andra 
komponenter i verksamhetssystemet, till exempel genom videofilmerna från 
lektionerna. Eftersom skolan styrs av regler, lagar och normer, till exempel 
beskriver läroplanen (Lgr 11) vilket centralt innehåll som undervisningen ska 
behandla, blir det också intressant att följa om och hur reglerna styr och skapar 
motsättningar i verksamhetssystemet. Det är alltså först i samband med, och 
tillsammans med andra individer med hjälp av medierande verktyg och regler 
som det expansiva lärandet uppstår. Hur lång tid en förändring tar eller vad 
som exakt kommer att förändras kan man aldrig förutse.  

Det expansiva lärandet kan således förstås övergripande som motsättningar 
eller dilemman som uppstår, och som skapar spänningar, och som gör det 
expansiva lärandet möjligt, det vill säga triggar igång en process som kan 
resultera i expansivt lärande (Engeström, 2001). Det expansiva lärandet ges 
uttryck åt främst genom objektet som transformeras och förändras av den 
kollektiva verksamheten (Alnervik, 2013). Engeström (1987; 2001) menar att 
i expanderat lärande lär sig individer nya saker genom att de lärande 
tillsammans förändrar och transformera objektet. På så sätt kan nya innebörder 
av objektet utvecklas och förändras och i förlängningen skapa en ny 
begreppsapparat för verksamheten (Engeström och Sannino, 2010). Med tiden 
genomgår således verksamhetssystemet kvalitativa förbättringar och 
förändringar som bidrar till ett förändrat handlande och ett tranformerat 
objekt. 

Förändringarna i verksamheten rör sig i cykler och startar i realiteten då någon 
individ eller artefakt motsätter sig de fasta formerna i systemet. Cykeln utgör 
en modell för analys av ett potentiellt expansivt lärande i ett förändringsarbete. 
Motsättningar i verksamhetssystemet som aktivt omvärderas, leder till nya 
tankar, idéer och nya sätt att agera. Dessa testas och provas och befästs i 
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verksamheten, för att sedan omprövas igen och så vidare. I den cykliska 
processen diskuterar och prövar man nya idéer och testar dem konkret i 
verksamheten. Transformationen eller förändringen i expanderat lärande kan 
sålunda förstås som en cykel, som sker över relativt lång tid (Engeström, 
2001).  

En verksamhet kan enbart analyseras och förstås när den analyseras i relation 
till ett helt verksamhetssystem. Men samtidigt består ett kollektivt 
verksamhetssystem av flera mindre delverksamheter och ”minicykler”. Dessa 
delverksamheter handlar tämligen självständigt samtidigt som de är 
underordnade verksamheten som helhet (Engeström, 2001). Minicykler kan 
ses som småskaliga delaktiviteter (Alnervik, 2013). Småprocesserna kan var 
en del i den totala förändringen men de kan också vara isolerade händelser 
som inte leder till någon förändring alls.  I figur 7 illustrerar Engeström det 
Expansiva lärandet i form av en cykel. 

 

 

Figur 7. Engeströms expansiva lärande cykel (Engeström, 2001, s. 152). 
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I de nedanstående 7 punkterna beskrivs de olika faserna i den expansiva 
cykeln närmare: 

Ifrågasättande av den nuvarande praktiken eller kunskapen (questioning). 

1. Analys av situationen med tillhörande fråga: varför gör vi detta? (historic-
analysis, actual empirical analysis). 

2. Problemlösning och modellering av nya arbetsformer (modeling the new 
solution). 

3. De nya idéerna diskuteras och provas (examining the modell). 
4. Konkretisering genom praktisk och konceptuell implementering 

(implementing the new model). 
5. Reflektion över utvecklingen och befästande av det nya arbetssättet 

(reflecting on the process). 
6. Befästande av det nya arbetssättet (consolidating the new practice). 

(Alnervik, 2013, s. 70, 2013, översättning av Engeström, 2005, s. 322). 

4.3 Sammanfattning 

För att kunna analysera och studera hur resonemanget om och handlande med 
EST förändrades har jag valt att ta hjälp av Engeströms verksamhetsteori, det 
expansiva lärandet (Engeström, 1987, 2001) då jag har analyserat learning 
study data. Det expansiva lärandet drivs av motsättningar eller dilemman som 
efter hand klaras upp, vilket manifesteras främst genom objektet, det vill säga 
föremålet för förändringen av den kollektiva verksamheten (Alnervik, 2013). 
I denna studie är det undervisningen med EST som är objektet. Det expansiva 
lärandets cykliska modell kan jämföras med en learning study cykliska 
modell. Lärandeobjektet (EST) fungerar som motiv för processen och genom 
olika motsättningar kan lärandeobjektets innebörd förändras och nya kritiska 
aspekter kan upptäckas och prövas och iscensättas i verksamheten (Runesson 
& Gustavsson, 2012). Lärarnas kunskaper och erfarenheter breddas således 
genom att de analyserar, diskuterar och aktivt handlar med lärandeobjektet i 
undervisningen.   
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5. Studiens metod och genomförande   
 

För att besvara studiens forskningsfråga har data som genererats i en learning 
study (LS21) genomförd i åk 5 med 4 lärare och mig själv, analyserats. 
Observera att fortsättningsvis när det skrivs lärarna, involveras även jag som 
den forskande läraren.  

Genom att undersöka förändringsprocesserna i LS kunde jag förstå hur 
lärandeobjektet EST22 transformerades i undervisningspraktiken. LS 
modellen fungerade således som en datainsamlingsmetod.  Lärarna 
genomförde två stycken LS (LS 1 och LS 2) under våren 2013 med 
variationsteorin som teoretiskt ramverk och designverktyg. Dock var LS 2 en 
direkt fortsättning på LS 1, det var således samma elever och lärare i båda LS. 
Den största konkreta skillnaden var att försökslektionerna i LS 2 utfördes ute 
i naturen.  

LS så som den har tillämpats har framför allt varit en skol- och 
praktikutvecklande modell. Syftet har bland annat varit att lärare ska få 
möjlighet utveckla ett vetenskapligt språk, få syn på elevernas lärande och att 
fokusera på innehållet istället för metoder etc. (Holmqvist, 2006; 2011).  
Samtidigt kan syfte också vara att utveckla kunskap om kunnandet, om 
objektet som ska läras, det vill säga vad det innebär att kunna något specifikt 
(Carlgren, 2012). Dessutom kan det även utveckla kunskap om hur 
undervisningen kan möjliggöra att eleverna utvecklar kunnandet. När man 
genomför en LS brukar begreppet som man utgår ifrån, vara välkänt för 
lärarna i termer av att de har undervisat om detta tidigare. Men i detta fall var 
det specifika begreppet delvis helt okänt och lärarna hade aldrig tidigare 
undervisat om EST.  

I följande kapitel beskrivs först vad LS är och hur den används som 
praktikutvecklande metod och som forskningsmetod. Därefter beskrivs 

                                                      
21 Framgent i texten kommer learning study att förkortas LS. 
22 Lärandeobjektet är det variationsteoretiska objektet i LS, det vill säga det 
kunnande som eleverna bör utveckla för att förstå och använda EST. Jämfört med 
det verksamhetsteoretiska objektet som syftar på föremålet för verksamheten som 
helhet, att försöka undervisa om EST.  
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variationsteori och hur lärarna använde den som ramverk och designverktyg 
för försökslektionerna. Sedan presenteras konkret hur studien genomförts, 
urval, etiska övervägande och till sist analysförfarandet.  

5.1 LS-modellen 

Aktionsforskning (Cohen, Manion & Morrison, 2008; Elliott, 2012) och LS-
modellen har många fundamentala likheter, till exempel är både 
aktionsforskning och LS i grunden intervenerande, praktiknära, kvalitativt 
inriktade och empiriska. Syftet med LS och aktionsforskning har också främst 
varit praktikutvecklande och skolutvecklande. Elliot som är en av 
fadersgestalterna bakom aktionsforskning inom skola och utbildning menar 
till exempel att aktionsforskningen kan utveckla och förbättra praktiken och 
lärarnas professionella kunnande. Han definierar aktionsforskning som ”the 
Study of a social situation with a view to improve the quality of action within 
it”, (Elliot, 1991, s. 69). Precis som aktionsforskning utmärks LS-modellen 
också av iterativa cykliska processer, det vill säga undervisningspraktiken 
utvecklas genom att upprepande analysera, förändra och sedan testa 
förändringen i undervisningen. Grundidén är att lärare lär av varandra i sin 
praktik, alltså ett kollegialt lärande. Sålunda tar man vara på och utnyttjar 
lärarnas erfarenheter från undervisningspraktiken.  Forskaren, som ofta agerar 
som handledare, är också aktivt med och påverkar planeringen av 
undervisningen och utforskar denna tillsammans med lärarna. Forskaren kan 
till exempel även inta rollen som den undervisande läraren. Men alla lärare 
har samma forskningsobjekt, det vill säga är intresserade av att studera och få 
kunskap om samma sak. Den viktigaste kunskapen för att förändra och 
förbättra undervisningen är enligt Cochran-Smith och Lytle (1990) den 
praktiska kunskapen, som finns inbäddad i praktiken i lärarnas reflektion och 
handlande i praktiken. När forskningen utförs i praktiken och när forskare 
dessutom är lärare involveras deras ”tysta kunskap” (Carlgren, 2012). Jag har 
haft två olika roller i detta arbete. En roll där jag hade samma 
forskningsintresse som lärarna, det vill säga att få kunskap om hur man kan 
undervisa om EST och vad eleverna behöver lära sig för att förstå detta. När 
jag intog min andra roll efter LS, studerade jag hur lärandeobjektet EST:s 
innebörd förändrades. Därmed har jag haft olika forskningsintressen; ett då 
LS pågick och ett annat då den var avslutad med lärarna. LS passade bra som 
datainsamlingsmetod, eftersom jag var intresserad av att utforska hur ett nytt 
begrepp som EST transformeras i undervisningen genom den kollektiva 
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processen och lärarnas handlande med EST. Enligt Lewis (2000) använder till 
exempel japanska lärarna ofta aktionsforskningsmodellen lesson studies för 
att undersöka och anpassa nya begrepp i undervisningspraktiken, innan 
begreppen ska införas och definieras i läroplanen. 

LS brukar beskrivas som en hybrid (Holmqvist, 2006; Runesson & 
Gustavsson, 2012) mellan lesson study (Lewis, 2000) och design research 
(Brown, 1992 Cobb et al. 2003). Lesson study har till exempel bidragit med 
den cyklisk utforskande modellen. Lewis (2000) menar att lesson study 
förbättrar lärarnas ämneskunskaper, ökar det kollegiala samarbetet, 
elevobservationsförmågan förbättras, koppling mellan den dagliga praktiken 
och de långsiktiga målen ökar, lärarnas motivation och känsla för utveckling 
och kvalitet ökar. Design research har bidragit med idén om att använda ett 
teoretiskt ramverk och driva teoriutveckling. Enligt Collins et al. (2004) och 
Brown (1992) har experimentell design utvecklats för att till exempel kunna 
svara på teoretiska frågor om lärandets natur i en kontext och genom att närma 
sig lärandets fenomen i en verklig miljö.  

Det som huvudsakligen skiljer LS från många andra praxisnära modeller är att 
den utgår ifrån ett väl avgränsat lärandeobjekt, och från frågeställningen: 
”How can the object of learning X be taught so that students can see X in the 
way intended?”, (Pang & Ling, 2012). Med lärandeobjekt menas ett avgränsat 
innehåll som kopplas till en viss förmåga som eleverna ska utveckla, (Marton, 
2015). Således riktas fokus på innehållet, objektet som skall läras och inte på 
metoder eller miljön som de lärande befinner sig i. Genom att analysera och 
utforska det specifika innehållet som skall läras och hur det förstås av 
eleverna, ger en LS kunskap om vad som kan vara kritiskt för elevernas 
lärande, vad de behöver lära sig för att göra innehållet till sitt. På så sätt 
genereras detaljerad kunskap om relationen mellan undervisning och lärande. 
Ju mer detaljerad och specifik kunskapen om vad eleverna behöver lära sig 
blir, desto mer kan lärarna precisera vad som behövs göras med 
undervisningsdesignen. Gör man sedan det förändrade lärandeobjektet och 
relationen undervisning lärande till forskningsobjekt, kan lärarna enligt 
Carlgren (2012) även kalla LS för klinisk ämnesinnehållsforskning. 

5.1.1 Det teoretiska ramverket  
Skillnaden mellan learning studies och andra aktionsforskningmodeller till 
exempel som lesson study är att LS har ett specifikt teoretiskt ramverk som 
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beskriver och fokuserar på elevernas lärande. Pang & Lo (2012) anser att 
många lärare saknar kunskap för att gå på djupet och fokusera på elevernas 
lärande, och menar vidare att en lärandeteori kan stärka och stödja lärarnas 
sätt att till exempel analysera lektionerna. ”The critical difference between 
learning study and lesson study lies in the presence of a learning theory which 
underpins the ways in which the teachers plan, implement and review the 
research lessons.” (ibid. sid.3).  

I de allra flesta LS är det variationsteorin (Marton, 2015; Pang & Lo, 2012) 
som är det specifika teoretiska ramverket: ”The learning study approach is 
essentially a kind of lesson study with an explicit learning theory – the 
variation theory of learning.” (Pang & Lo, 2012, sid. 3). LS-modellen och 
variationsteorin startade tidsmässigt sin utvecklingsprocess ungefär samtidigt, 
och de har utvecklats tillsammans. Däremot är det inget som säger att det 
måste just vara variationsteori, bara det är ett teoretiskt ramverk som fokusera 
på innehållet i relation till lärandet, till exempel har Eriksson (2015) och 
Fermsjö (2014) kombinerat variationsteori med andra teorier. 

I lärarnas LS användes variationsteori som ett teoretiskt ramverk. Med hjälp 
av variationsteorin försökte lärarna inledningsvis identifiera och formulera ett 
lärandeobjekt. Men variationsteorin användes också för att designa 
försökslektioner och för- och efterdiagnoser. Fördelen med att använda ett 
teoretiskt ramverk i lärarnas LS var att de fick ett gemensamt språk, och de 
kunde sätta ord på vad som hände i undervisningen. Variationsteorin riktade 
också lärarnas fokus på lärandeobjektet istället för vilka metoder de skulle 
använda. Variationsteorin beskrivs närmare i nästa avsnitt. 

5.1.3 Arbetsgången i en LS 
En LS är en cyklisk process som består av ett antal cykler av planering och 
genomförande av försökslektioner med olika elevgrupper i ungefär samma 
ålder och förkunskaper. Varje cykel består av minst en försökslektion som 
filmas och föregås av en fördiagnos och avslutas med en efterdiagnos. Mellan 
cyklerna analyseras försökslektionerna med hjälp av videofilmerna och 
diagnoserna. Oftast inleds LS med att man gör en pilotstudie eller en 
screening, och ett antal förträffar där man försöker definiera ett lärandeobjekt 
och planerar de första försökslektionerna.  

Antalet cykler och försökslektioner kan variera beroende på hur många 
klasser/grupper som ingår i LS. Hur man utformar och genomför en LS bör 
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styras först och främst av syfte, frågeställningar och innehåll. 
Lärandeobjektets karaktär och beskaffenhet påverkar också LS:s struktur när 
det gäller omfånget och antalet försökslektioner. Slutligen finns det också 
praktiska och logistiska aspekter som påverkar designen, till exempel 
tillgången till elever, schematekniska aspekter, tid och så vidare. En LS brukar 
ta mellan 10-15 veckor, tiden varierar beroende på kollegiets teoretiska 
förkunskaper. Arbetet är som mest intensivt under den period då lektionerna 
planeras och analyseras under ca 6-7 veckor.  

Första steget i en LS är att bestämma ett specifikt lärandeobjekt, som eleverna 
ska utveckla ett visst kunnande om. Lärandeobjekt väljs antingen av de 
deltagande lärarna eller av den forskande läraren, det beror återigen på vad 
syftet är. Därefter försöker man tillsammans definiera lärandeobjektet i detalj, 
genom att diskutera vad lärandeobjektet innebär och vilka aspekter av detta 
som är kritiska för att kunna förstå innehållet. Av detta följer att man 
naturligtvis också måste diskutera vad det är eleverna måste lära sig för att 
erhålla denna kunskap och vad man måste erbjuda eleverna att urskilja. 
(Runesson & Gustavsson, 2012). Med hjälp av en screening eller en förstudie 
försöker man ytterligare ringa in vilka aspekter som är kritiska eller avgörande 
för att de skall göra lärandeobjektet till sitt det vill säga utveckla den avsedda 
förmågan.  

Screeningen ligger sedan som grund till första lektionsplaneringen och de 
diagnoser som eleverna får göra före och efter lektionen. Diagnoserna är 
formativa till karaktären och används för att reda ut hur eleverna urskiljer 
lärandeobjekt och om den undervisning som erbjuds förändrar deras kunnande 
om lärandeobjektet. Dessa diagnoser kan ha olika utseende och utformning, 
de kan till exempel vara både muntliga och skriftliga, intervjuform etc. Sedan 
följer en arbetsgång som upprepas flera gånger, en för varje försökslektion. 

• Eleverna får göra en fördiagnos i nära anslutning till första 
lektionen. 

• Genomförande av planerad lektion, som filmas. 
• Eleverna får göra en efterdiagnos, i nära anslutning till första 

lektionen. 
• Analys av film och resultatskillnad mellan för- och 

efterdiagnosen, vilket antingen leder fram till att det man antog 
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vara kritiskt för elevernas lärande bekräftas, eller att antagandet 
förändras. Utifrån dess insikter revideras lektionsplanen. 

• Den reviderade lektionsplanen genomförs i en ny klass/grupp. 
Lektionen filmas. Efterdiagnos genomförs och så vidare 

Alla lärare, inklusive den forskande läraren, är lika delaktiga i 
lektionsplaneringen och hjälper till att utveckla lektionsdesignen så, att 
eleverna ges möjlighet att utveckla den förmåga eller kunnande som avses. 
Vem som helst i gruppen ska kunna utgå ifrån planeringen och undervisa. 
Någon lärare ur kollegiet eller den forskande läraren genomför första 
lektionen enligt det man gemensamt planerat. Det kan vara samma lärare som 
utför alla lektionerna, eller kan man turas om att hålla i lektionerna.  

I analysen tittar man på skillnaden mellan för- och efterdiagnos för att 
analysera om eleverna urskilt de aspekter som avsågs då lektionen planerades. 
Man undersöker med andra ord det erfarna lärandeobjektet, (Marton & Tsui, 
2004). Vidare tittar man på de inspelade lektionerna för att se vilka aspekter 
eleverna erbjöds att urskilja. Man jämför det avsedda lärandeobjektet (den 
förmåga/det kunnande som man vill att eleverna skall utveckla) med det 
iscensatta lärandeobjektet som presenterades på lektionen. Det iscensatta 
lärandeobjektet är det som egentligen händer i lärandesituationen, det vill säga 
det som är möjligt att lära framträder i det iscensatta lärandeobjektet (Marton 
& Tsui, 2004). Diagnoserna kan ge svar på vilka av de kritiska aspekterna som 
eleverna urskilde och inte urskilde, eller om det finns andra aspekter som kan 
vara kritiska för lärandet. Videofilmsanalysen kan ge en vägledning om 
huruvida det var möjligt att urskilja de förmodade kritiska aspekterna under 
lektionen samt möjlighet att upptäcka om det kan finns sådana som man inte 
hade förutsett. Resultatet och upptäckterna från diagnoserna och 
videoanalysen ligger sedan till grund till nästa försökslektion.  

5.2 Variationsteori 

Variationsteorin (Marton, 2015). fungerade som ett teoretiskt ramverk för LS-
modellen, och inledningsvis erbjöd teorin ett gemensamt språk, som satte ord 
och begrepp på det som lärarna såg och gjorde. Dessutom hjälpte den lärarna 
att fokusera på innehållet. Variationsteorin blev även ett viktigt verktyg när 
lärarna designade försökslektionerna och för- och efterdiagnoserna. När 
lärarna analyserade videofilmerna från försökslektionerna med hjälp av teorin, 
kunde de se orsaken till att eleverna inte hade lärt sig det som var tänkt. De 
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såg också vad eleverna gavs möjlighet att lära och kunde därmed identifiera 
nya kritiska aspekter och vad som specifikt behövde förändras i 
undervisningen. 

Variationsteorins utveckling och antagande bygger på ett stort antal empiriska 
studier, många av studierna har utförts i Hongkong men även i Sverige. 
Variationsteorin har sina rötter i fenomenografin (Marton & Pang, 2013).  
Inom fenomenografin är man intresserad av att undersöka individers 
kvalitativt skilda sätt att uppfatta och erfara ett fenomen (Marton & Booth, 
1997).  Ansatsen menar att uppfattningen av ett fenomen beror på vad som 
kommer i förgrunden respektive i bakgrunden i vårt medvetande och vilka 
aspekter av det som vi erfar som blir urskilda. Vad som kommer i förgrunden 
beror bland annat på vilka erfarenheter vi har av fenomenet. Skillnaden i 
individers uppfattningar kan ses som den skillnad i innebörder som individen 
ger fenomenet. Innebörden skapas i sin tur av vilka aspekter individen 
urskiljer av fenomenet och hur dessa relateras till varandra (Marton & Booth, 
1997). Som forskningsansats har således fenomenografi använts för att kunna 
beskriva skilda sätt att uppfatta ett specifikt fenomen.  

Variationsteorin försöker redovisa skillnader i lärande och beskriva vilka 
förutsättning som är nödvändiga för att lärande skall ske. Att lära innebär att 
erfara, förstå, eller att se något på något nytt sätt enligt variationsteorin 
(Runesson, 2006). Enligt Marton (2015) bygger variationsteorin på två 
grundantaganden om lärande. Eftersom vi urskiljer olika aspekter, uppfattar 
vi begrepp och företeelser olika, och vi kan bara urskilja det som varierar. Det 
första antagandet kommer framförallt från fenomenografin. 
 
För att förstå hur lärandet går till måste vi således alltid beakta det som lärs. 
”Variation theory is not a theory of the mechanisms of learning but a theory 
of the relation between the object of learning and the learner” (Runesson, 
2006, sid. 406). När vi lär oss riktar vi alltid vårt medvetande mot något, ett 
objekt. Därför kan vi säga att allt lärande har ett objekt, ett lärandeobjekt, och 
vi lär oss alltid något (Runesson, 2006; Runesson & Gustavsson, 2012). Ett 
lärandeobjekt består av ett direkt och ett indirekt objekt. Det direkta objektet 
eller ”vadet” av lärandeobjektet kan förklaras som ett innehåll för lärandet 
som till exempel avdunstning och ekosystem. Men det direkta lärandeobjektet 
räcker inte som mål för lärandet. Lärandemålet innefattar också det indirekta 
objektet eller ”huret”, det vill säga hur den lärande skall hantera det specifika 
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innehållet, själva sättet att använda det direkta lärandeobjektet (Marton, 
2015). Exempel på detta är att kunna se skillnad på avdunstning och 
kondensation, och att kunna resonera om varför vissa vätskor avdunstar 
snabbare än andra. Det direkta- och indirekta objektet, ”vadet” och ”huret” 
bildar tillsammans lärandeobjektet (Marton & Tsui, 2004).   

När lärarna försökte identifiera och formulera sitt lärandeobjekt till 
försökslektionerna utgick de från antagandet om ett direkt och indirekt 
lärandeobjekt, alltså vilket kunnande eleverna bör utveckla för att förstå EST. 

5.2.1 Lärandeobjektets tre former 
Enligt variationsteorin har lärandeobjektet tre olika former, nämligen det 
intentionella eller det avsedda, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet. 
Det avsedda lärandeobjektet är det objekt, innehåll eller begrepp som vi vill 
att den lärande skall lära sig, det vill säga det planerande lärandeobjektet inför 
en lärandesituation. Det iscensatta lärandeobjektet är det som egentligen 
händer i lärandesituationen, det vill säga det som är möjligt att lära. Det 
erfarna lärandeobjektet är det som den lärande faktiskt lärde sig av 
lärandesituationen. Genom att jämföra det avsedda lärandeobjektet med det 
erfarna lärandeobjektet kan man få syn på vad eleverna verkligen lärt sig, och 
det är ofta som eleverna inte lär sig det som var planerat (Marton & Tsui, 
2004). När man sedan analyserar det iscensatta lärandeobjektet i relation till 
vad de lärt sig, det lärda lärandeobjektet, kan man till exempel erhålla kunskap 
om relationen undervisning och lärande.  

Men för att kunna svara på min forskningsfråga det vill säga hur EST 
behandlas och transformeras i undervisningen, analyserar och fokuserar jag 
mestadels på det iscensatta lärandeobjektet, alltså hur lärandeobjektet 
framträder för eleverna och vad de erbjuds att lära sig. Jag undersöker hur 
handlandet med det iscensatta lärandeobjektet förändras över tid i den iterativa 
processen. 

5.2.2 Urskiljning 
När vårt medvetande uppmärksammar ett objekt blir vissa aspekter urskilda 
medan andra inte är urskils. Runesson (2006) menar att hur man erfar något 
utgörs av samtidigt urskilda specifika drag av det som man har erfaret. Pang 
och Ling (2012) förklarar att, om två personer erfar samma objekt, men 
urskiljer olika aspekter av objektet, kommer de att uppfatta objektet på olika 
sätt. Då fler och nya aspekter urskiljs samtidigt och hamnar i förgrunden i vårt 
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medvetande, ändras vårt sätt att erfara det uppmärksammade objektet. De 
skilda sätten att erfara något beror alltså på vilka aspekter som är urskilda och 
på vilket sätt dessa är relaterade till varandra, som delar eller helheter (Marton 
& Booth, 1997).   Således, för att erfara eller förstå något på ett speciellt sätt, 
krävs att specifika aspekter urskiljs samtidigt (Pang & Lo, 2012; Runesson, 
2006).  

Runesson (2006) som refererar till Gibson and Gibson (1955) menar att för att 
kunna veta vad något är, måste man också veta vad det inte är, man måste ha 
erfarit en motsats eller en kontrast.  

Understanding the meaning of, for instance, ”silence”, ”heat”, ”heavy” or ”short” 
presupposes an understanding of their opposites. In this way, variation is necessary 
for how something is perceived or experienced (Runesson, 2006, sid. 402).  

Runesson (ibid.) förklarar detta ytterligare med ett exempel: för att kunna 
uppfatta att en person är lång, kort eller medellång, måste man ha 
erfarit/upplevt olika långa personer. Med andra ord är det urskilda fenomenet 
längd en aspekt av individen som kan variera, och som kräver en erfaren 
variation för att urskiljas. Således är en urskild aspekt av ett lärandeobjekt en 
dimension av variation (Runesson, 2006). En förutsättning för lärande är 
följaktligen att vårt medvetande upplever ett mönster av dimensioner av 
variation. För att hjälpa någon att urskilja, det vill säga skapa förutsättningar 
för att möjliggöra urskiljning av en aspekt, behöver till exempel en lärare 
skapa ett mönster av variation och invarians. 

5.2.3 Kritiska aspekter 
Ur en pedagogisk synvinkel är det därför mycket viktigt att ha fokus på vilka 
aspekter av lärandeobjektet som bör urskiljas för att kunna utveckla ett 
kunnande om det, det vill säga de nödvändiga aspekterna av lärandeobjektet. 
I undervisning har man som mål att eleverna skall erfara och utveckla 
specifika avsedda förmågor och begrepp. Därför måste läraren erbjuda 
eleverna att urskilja specifika aspekter, så att de kan utveckla kunnandet eller 
förmågan som avses. Men det behöver inte innebära att eleverna behöver 
urskilja alla aspekterna, vissa har de redan urskilt sedan tidigare. Läraren 
behöver således känna till vilka aspekter som är kritiska för det avsedda 
lärandeobjektet i förhållande till gruppen av lärande, det vill säga vilka 
aspekter som eleverna ej har urskilt. Man kan inte hitta de kritiska aspekterna 
genom att bara enbart studera ämnesinnehållet, man måste också relatera de 
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kritiska aspekterna till de lärande (Runesson & Gustavsson, 2012). Det 
innebär att läraren bör identifiera vilka de kritiska aspekterna är utifrån det 
avsedda lärandeobjektet och den specifika elevgruppen, genom till exempel 
intervjuer, diagnoser eller i diskussioner etc.  Därefter måste läraren skapa 
förutsättningar för att eleverna skall erfara dem genom att öppna upp 
dimensioner av variation och invarians, (Lo, 2012).  

En dimension av variation utgör således av en aspekt som varierar. När läraren 
öppnar upp dimensioner av variation i undervisningen kan det ha betydelse 
hur dimensionerna av variation presenteras, i vilka sekvenser och hur de 
förhåller sig till varandra samtidigt. Det är sålunda dimensioner av variation 
och invarians, och hur dessa är presenterade sekventiellt och i samtidighet, 
som kan avgöra vad den lärande har möjlighet att lära sig (Marton 2015; 
Runesson & Gustavsson, 2012). 

5.3 LS upplägg och genomförande 

I detta avsnitt beskrivs LS23 genomförande, det vill säga hur urvalet gjordes, 
om etiska frågor i förhållande till LS:s genomförande, men även upplägget på 
försökslektionerna på en mer övergripande nivå. 

5.3.1 Urval 
LS genomfördes i en femteklass. Bakgrunden till val av undervisningsinnehåll 
var att det aktuella lärandeobjektet EST finns med i det centrala innehållet i 
biologi för årskurs 4-6. Därför skrev jag en allmän inbjudan och förfrågan till 
alla 4-6 lärare i en kommun i södra Sverige om att delta i mitt projekt. 
Följaktligen hade alla 4-6 lärare i kommunen chansen att komma med i 
urvalet. Eftersom lärarna och eleverna valdes med anledning av att de var 
lättast att få tag på och de råkade finnas till hands, blev urvalet ett så kallat 
tillfällighetsurval eller ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011; Holme & 
Solvang, 2008; Trost, 2010).  

Tre grundskollärare från en mindre f-5 skola nappade först på förslaget, alla 
lärare var med och undervisade vid något tillfälle. Jag kände lärarna sedan 
tidigare, eftersom vi hade arbetat tillsammans i ett tidigare projekt. Även en 
lärare som tjänstgjorde i kommunens naturskola var intresserad av att 
medverka i LS. Grundskollärarna undervisade tillsammans i en stor femte-

                                                      
23 LS genererade data, som analyserades för att svara på studiens forskningsfråga. 
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klass med 31 elever, som delades upp i tre grupper. Skolan är belägen i ett 
område med mycket hög invandrartäthet och arbetslöshet. Några i klassen 
hade bara varit i Sverige i några månader, vilket gjorde att många hade 
svårigheter med svenska språket. Ingen av eleverna hade tidigare undervisats 
om EST. 

Alla lärare hade många års erfarenhet av undervisning, framförallt i årskurs 4-
6. Två av lärarna är utbildade mot svenska och SO, en mot Ma och NO, men 
alla hade erfarenhet av att undervisa i alla skolans ämnen. Naturskoleläraren, 
som också är utbildad biolog och naturvägledare, var med och undervisade 
eleverna i LS 2. Men denne deltog inte vid alla planeringstillfällena på grund 
av tidsbrist. Alla lärarna hade tidigare deltagit i en föreläsning om LS och 
variationsteori, alltså var de något bekanta med vad dessa innebar då LS 
började. Däremot var de inte alls bekanta med begreppet EST.  

Skolans rektor var väl insatt i LS-modellen och medveten om att LS är 
tidskrävande. Således var rektorn noga med att arrangera så att lärarna inte 
hade några andra pågående utvecklingsprojekt när LS 1 och LS 2 
genomfördes.  

Innan LS gjordes en liten screening med 15 st. årskurs 5 elever på en annan 
skola. Jag tillfrågade en lärare som jag kände sedan tidigare, och som jobbade 
på en skola i närheten. Läraren ställde gärna upp och valde ut 15 stycken elever 
från sin klass. Således valdes även dessa elever ut genom ett 
bekvämlighetsurval precis som i LS (Bryman, 2011; Holme & Solvang, 2008; 
Trost, 2010).  

5.3.2 Etiska överväganden 
Studien har utgått ifrån och följt Vetenskapsrådets (2011) allmänna regler och 
rekommendationer vad det gäller forskningsetiska frågor. Detta innebär bland 
annat att deltagarna informerats om deras frivilliga deltagande och att de när 
som helst har kunnat avbryta sin medverkan om de så ville utan att utsättas för 
obefogad påtryckning eller påverkan.   

Eleverna som medverkade i screeningen informerades först av deras 
undervisade lärare och ett informationsbrev skickades med hem till 
vårdnadshavarna (bilaga 1).  
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För att informera elevernas föräldrar om LS och dess syfte och upplägg samt 
för att erhålla deras medgivande att filma och intervjua deras barn, delades en 
medgivandeblankett ut till alla vårdnadshavare (bilaga 2). Alla 
vårdnadshavare gav sitt medgivande till att eleverna fick delta i LS. Tre elever, 
en i varje grupp fick inte lov att filmas. Dessa elever placerades längst bak i 
respektive grupp och kameran placerades framför eleverna. På så sätt kunde 
eleverna delta i forskningslektionerna utan att bli filmade, dock kom ev. 
yttranden från dem att dokumenteras. Eleverna informerades om att de 
muntliga för– och efterdiagnoserna var frivilliga och de kunde avbryta 
intervjun när de ville. 

Inga elever, lärare eller skolan har omnämnts i texten med namn. I 
resultatsammanställningen från för- och efterdiagnoserna (se bilaga 3), har 
eleverna kodats för att vara oidentifierbara. Alla pojkar fick ett udda nummer 
och alla flickorna fick ett jämnt nummer. Dock kan troligtvis de deltagande 
lärarna identifiera sig själva och sina elever i texten.  

5.3.3 Studiens genomförande 
I nedanstående avsnitt beskrivs LS olika delar i detalj, samt vilken data som 
samlade in och hur den samlades in.  

5.3.3.1 Screeningen 
Innan LS 1 genomfördes i början på november 2012 gjordes en screening med 
15 stycken elever för att göra en första sondering efter lärandeobjektets 
potentiella kritiska aspekter. Screeningen utfördes av mig själv. Delar av 
resultatet togs i beaktande när lärarna planerade den första cykeln i LS 1. Dock 
har inte screeningens data ingått som analysmaterial för att svara på min 
forskningsfråga. 

En intervju gjordes med 15 årskurs 5 elever som bestod av 6 allmänna och 
övergripande frågor om människans beroende av naturen och 9 frågor om de 
enskilda EST, pollination samt rening av vatten, (se bilaga 4). Varje intervju 
tog cirka 10 min och spelades in och transkriberades ordagrant av mig. Även 
om ingen fördjupad analys gjordes av materialet kom detta ändå att spegla av 
sig och påverka lärarnas resonemang, speciellt i de förberedande träffarna 
inför cykel 1, tex.  att eleverna hade svårt för att se människans beroende av 
enskilda specifika EST. Men alla verkade ändå att, på ett övergripande plan, 
vara medvetna om att människan är beroende av naturen. Vidare kunde vi se 
att eleverna inte förstod att EST hade olika värden, till exempel att de kunde 
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vara livsviktiga eller bara hjälpande och så vidare Detta kom sedan att påverka 
resonemanget om hur lärarna skulle kategorisera EST liksom valet att 
fokusera på pollination på de första försökslektionerna. 

5.3.3.2 Förberedande träffar 
LS 1 började med sex förberedande planeringsträffar med alla de deltagande 
lärarna. Dessa började i november 2012 och pågick till mars 2013 då LS 1 tog 
vid. Träffarna tillsammans med lärarna före LS 1 och LS 2 användes dels för 
att inledningsvis diskutera LS och variationsteori. Detta skedde i form av en 
workshop och ett litteraturseminarium utifrån boken ”Learning study. 
Undervisning gör skillnad” (Maunula, Magnusson, Echevaria, 2011). 
Huvudparten av tiden gick åt till att diskutera EST:s innebörd, försöka 
definiera och formulera ett lärandeobjekt, skapa för- och efterdiagnoser och 
designa första cykelns försökslektioner. Alla träffarna spelades in med hjälp 
av inspelningsfunktionen i en mobiltelefon och anteckningar fördes. 

Genom att skapa en virtuell konferens i first class24 där jag laddade upp 
artiklar om LS, variationsteorin och EST kunde lärarna snabbt och lätt få 
tillgång till litteraturen. Jag laddade även upp länkar och kortfilmer som också 
kunde hjälpa lärarna att utforska aktuella begrepp. 

Oftast är det de undervisande lärarna som själva väljer innehållet i en LS. 
Eftersom jag hade ett specifikt forskningsintresse i denna LS var det jag som 
initierade EST. Men lärarna var även de genuint intresserade att veta mer om 
EST och hur man kan undervisa om det på mellanstadiet, eftersom det var ett 
nytt begrepp i kursplanen för biologi. Både jag och de deltagande lärarna 
delade således intresset för EST. Lärarna kom därför att fungera som 
medforskare, och deras tysta kunskap var en stor tillgång i 
utforskningsprocessen. Under hela processen utbytte lärarna inklusive mig 
tankar och idéer med varandra, men alla var noga med att hela tiden ha ett 
forskande förhållningsätt. 

När lärarna började med LS intog jag rollen forskningsledare och handledare, 
vilket innebar att jag aktivt ledde diskussionerna och var ansvarig för att driva 
själva forskarprocessen framåt. Jag var den enda av oss lärare som hade någon 
kännedom av lärandeobjektet sedan tidigare. Dels hade jag läst litteratur om 
EST och dels utfört den sonderande screeningen. Men när sedan 

                                                      
24 En digital kommunikationsplattform.  
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försökslektionerna startade tog jag ett halvt steg tillbaka, eftersom även jag 
var novis när det gällde undervisning med EST, vilket innebar att jag nu var 
både den forskande handledande läraren och den forskande läraren. Samtidigt 
eftersom jag hade mer tid kunde jag studera materialet och göra djupare 
analyser jämfört med resten av lärargruppen. Jag hade också kontinuerlig 
kontakt med forskarpraktiken genom träffar med mina handledare och 
forskarkollegor. Således förekom det ett en ständig dynamisk växelverkan 
mellan skolpraktiken och forskarpraktiken under hela processen. 

5.3.3.3 Försökslektionerna 
De 31 eleverna delades i tre grupper så att de var lika i förhållande till kön och 
i prestation Grupp 1 och 2 hade vardera 10 elever och i tredje gruppen var det 
11. Alla eleverna var närvarande vid samtliga försökslektionerna. Eftersom 
för- och efterdiagnos var muntliga i LS 1 innebar det ganska omfattande data. 
Varje diagnos tog ca 2h att genomföra, så rent praktiskt hade det inte fungerat 
med fler elever i grupperna. Istället tycker jag att det var mest positivt att det 
var mindre grupper eftersom flera av eleverna också hade svårt med språket, 
det vill säga det var lättare för dem att komma till tals i en mindre grupp.  

LS 1 med 3 cykler genomfördes i mars 2013.  Varje cykel innehöll 2 
försökslektioner, följaktligen genomfördes totalt 6 försökslektioner i LS 1. 
Varje ny cykel inleddes med en muntlig fördiagnos, och efter varje genomförd 
cykel gjordes en muntlig efterdiagnos. Alla försökslektioner utfördes i 
elevernas klassrum, och dokumenterades med hjälp av en videokamera.  I LS 
1 var det jag som filmade försökslektionerna, de ordinarie lärarna ansvarade 
för undervisningen. Jag försökte störa eller påverka försökslektionen så lite 
jag kunde. När eleverna jobbade gruppvis gick jag dock runt och lyssnade, 
och hjälpte eleverna att fokusera på aktiviteten. Alla försökslektionerna 
genomfördes utan större problem efter den planerade strukturen.  

Alla deltagande lärare träffades mellan varje cykel och analyserade 
videofilmerna från de genomförda försökslektionerna och diagnoserna. 
Dessutom planerade lärarna även nästa cykels försökslektioner. Tyvärr av 
både tekniska och mänskliga skäl blev inte ljudet inspelat på alla analys- och 
planeringstillfällena mellan cyklerna, men från dessa tillfällen finns det 
diskussionsanteckningar som består av 3-4 A4 sidor. Vid analys och 
planeringstillfällena intog jag rollen som forskningsledare och ansvarade för 
att diskussionerna drevs framåt.   
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Efter att analyserat hela LS 1 genomfördes LS 2 i maj 2013 med 3 cykler med 
vardera 1 försökslektion. LS 2 är en direkt fortsättning på LS 1, med samma 
grupper med elever. Den stora praktiska skillnaden jämfört med LS 1, var att 
lektionerna utfördes utomhus i LS 2. Precis som i LS 1 genomfördes diagnoser 
och analys- och planeringsträffar mellan cyklerna. Försökslektioner i LS 2 
dokumenterades med hjälp av videokamera. Denna gång filmades 
försökslektionerna av de ordinarie klasslärarna och jag och naturskolläraren 
genomförde lektionerna. Totalt genomfördes nio försökslektioner under sex 
cykler.  

Grundskollärarna turades om att undervisa varsin cykel i LS 1, det vill säga 
två lektioner var. De två SvSo-lärarna började undervisa de två första 
cyklerna, och MaNo-läraren undervisade den sista lektionssekvensen. I LS 2 
undervisade jag alla lektionerna med hjälp naturskoleläraren i cykel 4 och 5.  

Tabell 1. Beskrivning av de olika cyklerna. 

LS Cykel Antal 

lektioner 

Elevgrupp nr. 

åk 5 

Antal 

elever 

När Tot. 
lektions-tid 

Undervisande 

lärare 

1 1 2 1 10 Februari  

2013 

114 min Klasslärare 1  

SvSo 

1 2 2 2 10 Mars 

2013 

132 min Klasslärare 2 

SvSo 

1 3 2 3 11 Mars 

2013 

121 min Klasslärare 3 

MaNo 

2 4 1 1 10 Maj 

2013 

73 min Jag + 

Naturskolelärare 

2 5 1 2 10 Maj 

2013 

60 min Jag + 

Naturskolelärare 

2 6 1 3 11 Maj 

2013 

60 min Jag 
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5.3.3.4 För- och efterdiagnoser 
För- och efterdiagnoserna används för att försöka få tag på vilka aspekter av 
lärandeobjektet som var kritiska för elevernas lärande eller mäta effekten av 
lektionsdesignen 

Lärarna ändrade på diagnoserna efterhand som EST förändrades och 
transformerades i praktiken, speciellt mellan LS 1 och LS 2. Om man ska mäta 
effekten av undervisningsdesignen är det viktigt att för- och efterdiagnosen är 
oförändrad i alla cykler. Men resultat från diagnoserna kunde ändå ge 
indikationer på vad eleverna lärt sig på lektionerna. Diagnoserna var även ett 
verktyg för att analysera det iscensatta lärandeobjektet och hjälpte lärarna att 
förbättra undervisningsdesignen.  

Eftersom många elever hade språksvårigheter, det vill säga de kunde både ha 
svårt att förstå frågan och skriftligt svara på frågan, valde lärarna att göra en 
muntligt för- och efterdiagnos i LS 1. Fördiagnosen bestod av 9 stycken 
utgångsfrågor som byggde på lärandeobjektets potentiella kritiska aspekter (se 
bilaga 5), det vill säga de aspekter som lärarna ansåg vara kritiska att urskilja 
för att förstå EST. Observera att lärarnas uppfattning om lärandeobjektets 
kritiska aspekter förändrades under processens gång. Eftersom lärarna 
återigen befarade att en del av eleverna inte skulle förstå utgångsfrågorna, 
speciellt begreppet ”betydelse”, formulerade de även alternativa frågor. 
Lärarna var medvetna att vissa av alternativfrågorna till exempel ”är biet 
viktigt för dig?”, var mer ledande än utgångsfrågorna. Frågorna utgick från 
två olika bilder, ett bi och en skog som agerade som kontext, som ett innehåll. 
Dessutom blev den inledande frågan om vad som fanns på bilden en slags 
uppmjukning och gjorde det möjligt för eleverna att börja fokusera på 
intervjusituationen. Till varje huvudfråga fanns det följdfrågor om 
respondentens svar behövdes utvecklas. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
inspelningsfunktionen på en mobiltelefon. Varje intervju tog ca.10-15 min, 
sammanlagt tog varje diagnos totalt ca 1:45 – 2:0 h. Eftersom det var kort om 
tid mellan intervjutillfället och försökslektionstillfället, protokollfördes också 
intervjun skriftligt under tiden jag intervjuade (se bilaga 6). Protokollet 
användes som underlag för att göra en snabbanalys, som lärarna sedan 
använde som utgångspunkt när de designade cyklernas lektioner. 
Fördiagnosen gjordes ett par dagar före försökslektionerna och efterdiagnosen 
gjordes dagen efter försökslektioner hade utförts. 



 
 

51 
 

För- och efterdiagnosen var helt annorlunda i LS 2 jämfört med LS 1. 
Diagnoserna var för det första skriftliga till skillnad från första LS, den största 
orsaken var av praktiska skäl. Det tog alldeles för lång tid att intervjua alla 
eleverna och det var svårt att hinna med att göra en analys. Efter att utfört 
fördiagnosen (se bilaga 7) till cykel 4 upptäckte lärarna dock att eleverna inte 
alls svarade på frågorna som de trott. Lärarna frågade eleverna och upptäckte 
ganska snabbt att de hade svårt för att förstå frågorna. Lärarna beslöt än en 
gång att göra en ny version av diagnosen, (se bilaga 8) 

5.5 Analysförfarande 

I detta avsnitt beskrivs först det empiriska materialet därefter 
analysförfarandet, dels under tiden som LS 1 och LS 2 utfördes och dels efter 
att de var genomförda.   

5.5.1 Det empiriska materialet 
Allt det insamlade empiriska materialet i detta arbete består av screeningen, 
som spelades in och transkriberades, det transkriberade materialet från 
diskussions- och planeringstillfällen före LS 1, för- och efterdiagnoser från 
två learning studies, det transkriberade och filmade materialet från 9 st. 
försökslektioner och anteckningar från analys- och planeringstillfällena 
mellan cyklerna (se tabell 2). Av tekniska skäl är ljudet inte inspelat på 
planerings- och analystillfällenas mellan cyklerna. 
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Tabell 2.  Studiens totala insamlade empiriska material 

 Intervjuer Skriftliga 
diagnoser 

Video Anteckningar Ljud 
inspelnin
gar 

Screening 15 - - - - 

Förberedande 
träffar 

- - - - 300 min 

Cykel 1 10×2 - 114 min Analys- och 
planerings 
anteckningar 

- 

Cykel 2 10×2 - 132 min Analys- och 
planerings 
anteckningar 

- 

Cykel 3 11×2 - 121 min Analys- och 
planerings 
anteckningar 

- 

Cykel 4 - 10×2 73 min Analys- och 
planerings 
anteckningar 

- 

Cykel 5 - 10×2 60 min Analys- och 
planerings 
anteckningar 

- 

Cykel 6 - 11×2 60 min Analys- och 
planerings 
anteckningar 

- 

Totalt 77 62 560 min  300 min 

 

Det empiriska materialet har använts vid olika tillfällen med olika syften. När 
lärarna utförde LS 1 och LS 2 användes screeningen, för- och efterdiagnoserna 
och videofilmerna i huvudsyfte att försöka få tag i vilket kunnande som 
eleverna skulle utveckla och vilka aspekter av lärandeobjektet som var kritiska 
för elevernas lärande. Men syftet var också att mäta effekten av 
lektionsdesignen och som underlag för att planera försökslektionerna. 

När jag sedan använde det empiriska materialet efter LS för att svara på min 
forskningsfråga, var syftet att undersöka hur lärandeobjektet EST förändrades 
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och utvecklades i undervisningspraktiken, det vill säga hur innebörden av 
lärandeobjektet förändrades över tid i LS. Jag analyserade således hur 
förändringsprocesserna i LS transformerade EST. Det datamaterialet som 
användes för att besvara studiens forskningsfråga var det transkriberade 
materialet från planerings- och analystillfällena före LS och framförallt det 
transkriberade filmmaterialet från försöklektionerna.  

5.5.2 Analys av det empiriska materialet i LS  
I LS analyserades datamaterialet i syfte att identifiera de kritiska aspekterna 
och i vilken mån undervisningen möjliggjort för eleverna att urskilja dessa. 
Eftersom diagnoserna i LS 1 var i form av intervjuer, konstruerades ett 
protokoll som fördes samtidigt som eleverna intervjuades. På så sätt kunde 
lärarna snabbare göra en sammanställning och analysera materialet utifrån 
protokollet innan nästa cykel skulle starta. Protokollet konstruerades efter 
aspekterna som varje fråga ville belysa, det vill säga under varje fråga finns 
det ”rutor” som representerar en aspekt som frågan frågar efter (se bilaga 6). 
Det kvalitativa data från protokollen har sedan kvantifieras, det vill säga för 
varje aspekt som eleven urskiljer fick han/hon en poäng och för varje aspekt 
som han/hon inte urskiljer noll poäng. Det empiriska materialet har sedan 
behandlats med hjälp av Excel, så att lärarna snabbt kunde få en överblick och 
en tydlig antydan hur resp. försökslektion hade fungerat. Slutligen gjordes 
även en sammanställning från alla cykler i LS 1 (se bilaga 3). 

I LS 2 var diagnoserna däremot skriftliga istället för muntliga, vilket innebar 
att lärarna inte behövde skriva protokoll. Elevernas utsagor sammanställdes 
och protokollfördes istället efter att diagnoserna var genomförda (se bilaga 9). 
Efterarbetet utgick framförallt ifrån fenomenografins grunder (Marton och 
Booth, 1997), det vill säga lärarna sökte efter och jämförde och diskuterade 
elevernas kvalitativt skilda uppfattningar av lärandeobjektet. 

Inför varje analys- och planeringträff, tittade jag själv igenom videofilmerna 
från de genomförda försökslektionerna och gjorde en snabbanalys. Det fanns 
inte tid att transkribera materialet eller göra en djupare analys. De övriga 
lärarna som deltog i LS hade också tillgång till filmerna, men inför träffarna 
hade jag plockat ut sekvenser som jag tyckte belyste intressanta situationer i 
undervisningen. När lärarna sedan tillsammans analyserade filmsekvenserna 
fokuserade de på hur lärandeobjektet iscensattes, det vill säga hur det 
presenterades för eleverna. Hur genomfördes aktiviteter i förhållande till det 
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planeringen? Lärarna utgick från variationsteorins antagande om urskiljning, 
samtidighet och variation när de analyserade, men de tittade även på hur 
eleverna reagerade på aktiviteterna och hur de svarade. På så sätt kunde 
lärarna jämföra sina uppfattningar av lärandeobjektet med elevernas.  

5.5.3 Den verksamhetsteoretiska analysen av det empiriska 
materialet  
Efter att LS var avslutad analyserades den data som genererats inom ramen 
för LS i syfte att besvara studiens forskningsfråga. Denna analys gjordes 
utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv (Engeström, 1987, 2001, 2009). 
För att ytterligare bekanta mig med datamaterialet efter att LS var 
genomförda, började jag med att lyssna och titta igenom allt inspelat material. 
Sedan transkriberades alla inspelade träffar före LS 1 och LS 2 och alla 
försökslektionerna. Därefter läste jag igenom allt det transkriberade materialet 
och anteckningarna från mötena, och gjorde en första övergripande analys.  

När jag sedan började analysera allt mitt datamaterial mer på djupet 
fokuserade jag på dels hur EST framträdde när lärarna resonerade om 
lärandeobjektet före LS, och dels på hur EST iscensattes och framträdde i 
undervisningen, vad som kom i förgrunden respektive i bakgrunden. Jag 
jämförde också det avsedda lärandeobjektet med det iscensatta. På så sätt 
kunde jag följa hur lärarna utvecklade sitt resonemang om EST och hur de 
förändrade sitt handlande med EST. Skillnaden av vad som kommer i 
förgrunden respektive i bakgrunden beskrivs kvalitativt, men även som en 
procentandel25 av respektive cykel i LS 1. 

Först analyserade jag undervisningen på mikronivå det vill säga på detaljnivå, 
och sedan förde jag samman tematiska delar från försökslektionerna under 
övergripande teman/rubriker så att jag generellt kunde beskriva vad som kom 
i förgrunden och i bakgrunden i undervisningen. Resultatet blev en deskriptiv 
kronologisk beskrivning (se kapitel 6) över hur EST framträdde i 
undervisningen, och hur EST förändrades över tid.  

5.5.4 LS som ett verksamhetssystem 
Därefter angrep jag mitt material igen för att ytterligare få svar på min 
forskningsfråga och bland annat utforska vad som bidrar till och driver 
förändringsprocesser i en LS-verksamhet. Jag såg LS som ett 

                                                      
25 Hur många procent av den totala lektionstiden för varje cykel i LS 1.  
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verksamhetssystem och fokuserade på hur undervisningsinnehållet 
behandlades i verksamheten, till exempel hur elever och lärare resonerade 
kring EST.  

Enligt Alnervik (2013) är det en empirisk fråga om vad som är en verksamhet 
i verksamhetsteoretiska studier. I denna studie är alla grundskolelärare och 
undervisar i mellanstadiet. Således är det grundskolan som är den egentliga 
verksamheten i denna studie. Vilket medför att LS får representera en 
delverksamhet eller underverksamhet till verksamheten grundskolan.   

Modellen (se figur 8) illustrerar LS:s struktur som ett verksamhetssystem.  
Komponenten ”subjekt” syftar på alla vi lärare som aktivt var med i LS och 
alla elever som deltog på försökslektionerna. ”Objekt” syftar på det mål som 
lärarna strävade mot i verksamheten. I deras fall var målet att försöka 
undervisa om EST.  Subjektets handlande med objektet via artefakter i en 
arbetsgemenskap utgör utgångspunkten för analys i verksamheten, det vill 
säga hur vi resonerade om EST och hur lärarna presenterade EST genom olika 
aktiviteter och med hjälp av olika redskap. ”Medierande verktyg” eller 
”redskap” är de hjälpmedel subjekt använder för att nå verksamhetens objekt. 
Läro- och kursplanen samt de olika policydokumenten stod också för de 
bestämmelser, ”regler” och definitioner som styrde och påverkade 
handlingarna i verksamheten. ”Arbetsgemenskapen” utgörs av en grupp 
personer eller grupper som delar samma objekt. Gemenskapen betyder också 
att man har erfarenhet av en gemensam praktik som skiljer sig ifrån andra 
praktikgemenskaper. I vårt fall var det undervisningspraktiken i mellanstadiet 
som var vår gemensamma praktik. Den sista komponenten i vårt 
verksamhetssystem är ”arbetsdelning” som står för uppdelning av uppgifter 
och aktiviteter, samt uppdelning av makt och status i verksamheten. Lärarnas 
erfarenheter från olika praktiker, traditioner och kulturer påverkar och styr 
arbetsdelning i verksamheten.   
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Figur 8. LS-modellen som ett verksamhetssystem. 

5.5.5 Studien som en expansiv lärandecykel 
I verksamhetssystemet LS pågick förändringsprocesser hela tiden i form av 
expansiva minicykler (Engeström, 2005). Därför försökte jag lyfta fram och 
beskriva dessa utifrån det empiriska materialet.  Således började jag konkret 
med att leta igenom det första framskrivna resultatet (se kapitel 6) efter 
motsättningar. När jag upptäckte en motsättning i datamaterialet, följde jag 
den vidare och studerade hur verksamheten reagerade och hanterade 
motsättningen. När verksamhetssystemet hanterade motsättningen skapades 
en förändringsprocess som jag beskrev i form av en expansiv minicykel. Alla 
minicykler ledde sedan till att verksamheten förändrade sitt sätt att handla och 
det i sin tur ledde till att lärandeobjektet EST transformerades. Den 
verksamhetsteroetriska analysen resulterade således i en beskrivning som 
skildrar hur EST transformerades i verksamheten i form av ett antal 
minicykler (se kapitel 7). 
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6. Resultat 1 
 

I detta kapitel presenteras en deskriptiv kronologisk beskrivning över hur EST 
framträdde i undervisningen, och hur lärandeobjektet26 EST:s innebörd 
förändrades över tid. Först beskrivs lärarsamtalen för LS och därefter beskrivs 
cyklerna i kronologisk ordning i övergripande teman. Nedan illustras en 
tidslinje när respektive del av studien genomfördes. 

 

 

 

 

 

Figur 9. Tidslinje som illustrera när respektive del av studien genomfördes.  

Excerpten ifrån planeringsträffarna för LS betecknas med ett excerpt nummer 
och lärarsamtal, till exempel ”excerpt 1, lärarsamtal”. De deltagande lärarna i 
planeringsträffarna numreras L1, L2, L3, L4 och A, på så sätt kan man 
särskilja att det är olika lärare som talar. Det är jag som talar när det markeras 
med A, de övriga lärarna i LS 1 markeras L1-L4. 

Excerpten ifrån försöklektionerna betecknas först med vilken LS excerptet 
tillhör, LS 1 eller LS 2, sedan vilken cykel och vilken försökslektion27, till 
exempel ”LS 1, cykel 1, lektion 1”. Eftersom det bara en lärare som undervisar 
i försökslektionerna åt gången i ’LS 1, markeras den undervisande läraren med 
L när de talar i excerpten. Medan i LS 2 är det två lärare som undervisar 
samtidigt, därför numreras de L och L1. Då jag inte är intresserad av vem av 

                                                      
26 Det variationsteoretiska objektet i LS, det vill säga det kunnande som eleverna bör 
utveckla för att förstå EST. 
27 I LS 1 bestod varje cykel utav två försökslektioner, medan i LS 2 bestod varje 
cykel av en försöklektion. Därför finns det inget behov att markera vilken lektion det 
är, när excerptet är ifrån LS 2. 
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eleverna som säger vad, betecknas alla elever i alla försöklektioner som talar 
med E. 

6.1 Lärarsamtalen innan LS 1 och 2. 

Huvudsyftet med planeringsmötena före LS 1 var att försöka definiera och 
avgränsa ett lärandeobjekt, som sedan skulle iscensättas i undervisningen. 
Eftersom lärarna hanterade EST som ett lärandeobjekt började de med att 
försöka definiera och formulera preliminära kritiska aspekter för 
lärandeobjektet, det vill säga vilka aspekter som är nödvändiga att urskilja för 
att eleverna ska kunna förstå EST. Men då jag inte är intresserad av att 
undersöka EST kritiska aspekter i denna uppsats, nämns endast kritiska 
aspekter vidare i texten i samband med lärarnas diskussioner. Dessutom 
upptäckte lärarna redan tidigt i LS hur problematiskt det kan vara att försöka 
få tag i lärandeobjektets kritiska aspekter och iscensätta det, då ingen av 
lärarna hade arbetat med begreppet i undervisningspraktiken tidigare.  

6.2 Lärarnas första försök att avgränsa och definiera det 
avsedda lärandeobjektet. 

Arbetet tar sin avstamp i lärarnas förförståelse av EST. Lärarna utforskade 
begreppets innebörd genom att delge varandras tankar och idéer utifrån sina 
egna erfarenheter. Variationsteorin hjälpte lärarna att strukturera deras 
tankegångar och fokusera på ämnesinnehållet och det avsedda 
lärandeobjektet. Till exempel fokuserade lärarna i första hand på vad det 
innebär för eleverna att kunna EST och inte på vilka metoder som skall 
användas i undervisningen. Till sin hjälp hade lärarna också screeningens 
resultat, läroplanen (Lgr11), kommentarmaterialet för biologi och 
policydokumentet Millenium Ecosystem Assessment (2005). För de flesta av 
oss lärare var dock EST inledningsvis bara ett nytt ord utan innebörd, därför 
kan man säga att lärarsamtalen inför LS 1 var sonderande till sin karaktär. 
Flera lärare var till exempel inte medvetna om att begreppet hade introducerats 
i läroplanen Lgr 11 och ingen av oss hade tidigare undervisat om det specifika 
innehållet.  
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6.2.1 Ekosystemtjänstperspektivet urskiljs. 
Nedanstående excerpt visar att lärarna inte hade någon tidigare erfarenhet av 
begreppet EST. Efter att den undervisande läraren ställt frågan ”vad är 
ekosystemtjänster?” sker följande diskussion. 

Excerpt 1, lärarsamtal 
L1: Om jag skulle gissa innan, så är det något som händer i naturen. 
L2: Mm. 
L1: Ett ekosystem, tänker jag först det rör sig om, en gång i naturen? 
A: Men ekosystemtjänst är det samma sak som ekosystem? 
L1: Nej, sen får jag inte riktigt ihop kopplingen där. Ekosystem och tjänst, tjänst för 
någonting, något man ger, från någon annan då, kanske något som ekosystemet gör 
för naturen då, vet inte? 
L3: Vad sa du, som ekosystem gör? 
L1: Som ekosystemen gör för att naturen skall må bättre. 
A: Har ni hört begreppet innan? 
L3: Nej!  
L2: Inte, ja av dig, men inte av någon annan, men en tjänst är väl att någon har en 
fördel av något som händer? 

Inledningsvis inordnades EST huvudsakligen i den ekologiska kontexten, där 
inte människan finns representerad. Först beskrev lärarna EST som att det 
hade någonting med en process i naturen att göra, ” Ett ekosystem, tänker jag 
först det rör sig om, en gång i naturen…”. Men när ekosystem och EST 
ställdes mot varandra, resonerade de att det inte var samma sak ”Nej, sen får 
jag inte riktigt ihop kopplingen där. Ekosystem och tjänst, tjänst för 
någonting, något man ger, från någon annan då, kanske något som 
ekosystemet gör för naturen då, vet inte?” Begreppet tjänst associerades med 
en aktivitet eller en funktion som tillför ett värde till en mottagare. I dialogen 
varseblir man att begreppet ”tjänst” blir problematiskt. Lärarna skildrade EST 
som ekosystemens tjänster till andra ekosystem, det vill säga att det mestadels 
hade med ekologi att göra ”Som ekosystemen gör för att naturen skall må 
bättre...”. Innebörden blev att ekosystemet blir både givare och mottagare av 
tjänsten. 

Eftersom lärarna hade problem med att urskilja vad EST är, föreslog jag att vi 
skulle läsa och tolka det som står i läroplanen om EST tillsammans. 
Läroplanen menar att läraren ska erbjuda eleverna att förstå människans 
relation till naturen, det vill säga att vi är beroende av naturen, men även att 
vi är en del av den och påverkar.  
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Efter att lärarna läst avsnittet om EST i kursplanen för biologi för första 
gången skedde följande diskussion. 

Excerpt 2, lärarsamtal 
L1: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en 
hållbar utveckling, ekosystemtjänster till exempel nedbrytning, pollinering och 
rening av vatten och luft.” [läser högt ur kursplanen-planen] 
A: Blev det klarare? 
L1: Nej. 
A: När det står så, hur tolkar ni det? 
L1: Alltså hur vi är bland annat beroende och påverkar de här ekosystemtjänsterna. 
L3: Och vi ska inte rubba dem. 
L2: Mm. 
L1: Hur man kan göra för att få det positivare och vad det är som gör det negativt. 
A: Vad betyder det här beroendet då? Vad innebär det? 
L2: Ja vi är tvingade och, ja ta det du. 
L3: Nej, jamen, om man bara säger rening av vatten och att vi är beroende av att vi 
inte skräpa ner och industrier och så. 

Men begreppet framträdde inte klarare för lärarna, snarare blev de mer 
förvirrade. Lärarna diskuterade två olika innebörder av EST, dels om 
människans beroende av naturen och dels om människans påverkan på 
naturen. Läroplanen tolkades i realiteten som att EST kan vara både från 
naturen till människan-perspektivet och från människan till naturen- 
perspektivet. Lärarna valde att fokusera på människans påverkan på 
ekosystemen, det vill säga människan till naturen-perspektivet ”Hur man kan 
göra för att få det positivare och vad det är som gör det negativt” (se excerpt 
2). När lärarna diskuterade vidare blev det uppenbart att EST fick innebörden 
av att det handlade om människans tjänster till naturen, till exempel nämndes 
kalkning av sjöar, älgjakt, sortera sopor och så vidare EST framträdde som en 
tjänst från människan till naturen.  

I excerptet 3 och 4 nedan kan man dock se att perspektivet ändrade riktning 
efter att lärarna hade läst och tolkat den officiella beskrivningen av EST i 
MEA (2005) och i kommentarmaterialet till kursplanen.  Till exempel säger 
nu en lärare att EST ”handlar om tjänster mot oss”, (excerpt 3) och ”Sådant 
som naturen ger oss människor”, (excerpt 4). 

Excerpt 3, lärarsamtal 
A: Ekosystemtjänster definieras vetenskapligt som att det är tjänster från naturen 
som ökar människans välbefinnande. Mer eller mindre. 
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L3: Då handlar det alltså om tjänster mot oss? 
A: Tjänster som naturen ger oss. 
L3: Mm. 
A: Det är alltså enkelriktat. Alltså ekosystem eller kretslopp som ger tjänster till oss, 
det kan man också diskutera varför det bara är enkelriktat. Det skulle också kunna 
handla om hur vi ger tjänster till naturen. 

Excerpt 4, lärarsamtal 
A: Vad innebär ekosystemtjänster utifrån det som står där? 
L1: Du menar vad man ska kunna? 
A: Ja, eller definiera eller vad är innebörden av ekosystemtjänster, utifrån det som 
står där? 
L1: Sådant som naturen ger oss människor. 
L2: Mm, så att vi kan leva. 

Den officiella definitionen av EST i MEA (2005) är: ”de funktioner hos 
ekosystem som på något sätt gynnar människan direkt eller indirekt, d.v.s. 
upprätthåller eller förbättrar människans välmående”, beskriver tydligt att 
ekosystemtjänstperspektivet är från naturen till människan.  

I kommentarmaterialet till kursplanen i biologi blev det också tydligt att EST 
är ett samlingsbegrepp. Till exempel står det att: 

För att resonemangen om människans beroende av naturen ska bli tydliga lyfter 
kursplanen fram ekosystemtjänster som ett innehåll redan i årskurserna 4–6. 
Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för funktioner i naturen som på olika sätt 
gynnar människan, (2011, s. 20-21). 

Lärarna diskuterade vidare (se excerpt 5 nedan) och försökte begripa varför 
man introducerat begreppet i skolan, när de resonerade utgick de ifrån frågor 
som till exempel ”varför har man valt att introducera ekosystemtjänster i det 
centrala innehållet i biologi? Vad är huvudsyftet med begreppet, vad är det 
man vill primärt eleverna skall urskilja?”.   

Excerpt 5, lärarsamtal 
A: Och ekosystemtjänsterna är ju till för att vi skall få syn på beroendet, att vi 
faktiskt är en del i och av naturen och vi är faktiskt helt beroende av naturen på ett 
eller annat sätt. Så jag tycker det är ett förhållningssätt eller ett perspektiv på 
naturen. Så det är väl snarare så än att kunna ett begrepp. 

Lärarna resonerade om att begreppet är ett perspektiv eller förhållningssätt 
snarare än ett centralt innehåll eller begrepp så som man tolkade att det skrivs 
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fram i läroplanen ”Så jag tycker det är ett förhållningssätt eller ett perspektiv 
på naturen. Så det är väl snarare så än att kunna ett begrepp?”, (se excerpt 
5). Enligt läroplanen är syftet med begreppet att belysa människans beroende 
av naturen. Således beskrev lärarna EST som ett perspektiv för att beskriva 
och belysa människans beroende av naturen det vill säga de talade om EST 
som ett ekologiskt begrepp. I följande excerpt kan man uttolka att de 
resonerade som att den ekonomiska aspekten inte finns med i läroplanen.  

Excerpt 6, lärarsamtal 
A: Om vi tittar i läroplanen nämner de någonting om den ekonomiska aspekten, 
politiska? Gör man det (Namn)? 
L1: Nej inte här. 
A: Nej, vad är innebörden av det som står här, vad är det man vill att vi ska lära 
barnen? Vad är det de skall kunna? Vad är det de ska se? 
L1: Hur naturen fungerar, och vi ska vara rädda om den, hur vi ska ta hand om den. 
A: Mm, och hur ska de se det? Och hur ska vi få dem att se att de skall vara rädda 
om naturen? Vad behöver de förstå?  
L2: Att det är en miljövinst, för dem. Alltså de måste se det i sin vardag. 
L3: Och vårt beroende av det då? 
A: Ja, det är väl det första steget eller hur? Att vi är beroende, att vi inte kan vara 
utan naturen eller hur? 

Vidare kan man observera att lärarna fortfarande hade svårt för att skilja 
perspektiven åt och de fokuserade mer på människan till naturen perspektivet 
”Hur naturen fungerar, och vi ska vara rädda om den, hur vi ska ta hand om 
den”, (se excerpt 6). 

6.2.2  EST:s subjektivitet och olika värden diskuterades. 
I MEA:s rapport 2005 (MEA,2005) beskriver och lyfter man fram EST:s olika 
funktioner och egenskaper och deras värde för människan. MEA (2005) har 
utformat en kategoriseringsmodell (se figur 1) som kategoriserar EST efter 
tjänsternas funktion, egenskaper och värde för människan. I 
kommentarmaterialet för kursplanen i biologi poängterar man också att EST 
har olika funktioner och värden, till exempel producerande, processer och 
icke-materiella som friluftslivet. När lärarna diskuterade hur MEA (2005) 
kategoriserar tjänsterna, resonerade de om att MEA:s kategoriseringsmodell 
var alldeles för komplicerad för deras elever.  

Excerpt 7, lärarsamtal  
A: En viktig del av att förstå ekosystemtjänster är att förstå att de har olika värden, 
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sen behöver man ju inte gå in på, de här olika uppdelningarna och kategoriseringar 
och att de har förändrats hela tiden. Jag har delat upp dem i livsnödvändiga, luften 
vi andas, och maten kan vi inte vara utan, där har vi inte olika värden, utan vi behöver 
alla den. Vi människor behöver den på ett eller annat sätt. Sen har vi mer de här 
underlättande, de såg jag mer som, må bra, honungen kan vi ju klara oss utan.  

Enligt excerptet 7 utbytte lärarna sålunda tankar om att innebörden i första 
hand var att förstå att EST har olika värden och funktioner och inte att kunna 
kategorisera dem. Kategoriseringsmodellen ska fungera som ett verktyg och 
erbjuda eleverna urskilja att EST har olika funktioner och värden, ”En viktig 
del av att förstå ekosystemtjänster är att förstå att de har olika värden, sen 
behöver man ju inte gå in på, de här olika uppdelningarna och 
kategoriseringar”, (se excerpt 7). Jag föreslog att vi skulle utgå ifrån tre 
kategorier, de nödvändiga tjänsterna till exempel syre, vatten, mat, pollination 
och de hjälpande tjänsterna till exempel virke, mineraler, vindkraft28 och må 
bra-tjänster till exempel friluftsliv, motion, estetiska upplevelser. Detta kan 
jämföras med MEA:s modell med fyra funktionskategorier producerande, 
stödjande, kulturella och reglerande och fyra värdekategorier säkerhet, hälsa, 
goda sociala relationer och de grundläggande behoven för ett bra liv. Lärarna 
resonerade att deras tre kategorier som inkluderar alla EST var ett enklare sätt 
att belysa deras olika värden. De enades om att detta verkade vara ett enklare 
sätt att kategorisera EST, därför beslöt lärarna att utgå ifrån dessa kategorier i 
undervisningen. Men detta innebar att lärarna kategoriserade tjänsterna efter 
hur betydelsefulla och viktiga de är för oss människor, exempelvis de 
nödvändiga tjänsterna måste vi ha, det hjälpande kan vara bra att ha och 
underlättar vår vardag och må bra-tjänster kan bidra med att vardagen blir lite 
roligare. Lärarnas kategoriseringsmodell blev således tämligen hierarkisk och 
normativ, det vill säga vissa EST sågs som viktigare och av större värde än 
andra.  

Vidare pratade lärarna om att EST likväl var relationella i det hänseendet att 
de får olika värden beroende på vem det är som mottar dem. I excerpt 8 nedan 
säger de till exempel att ”Det här subjektiva, att ekosystemtjänsterna har olika 
beroende på vilka… För dig och mig”.  

Excerpt 8, lärarsamtal 
A: Vad innebär det för mer saker, vad prata vi om, att vi är beroende. 
                                                      
28 Observera att mineral och vindkraft inte är EST enligt policydokumentet 
MEA(2005).   
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L2: Det var ju vilka som var pollinatörer till exempel hade vi också med.  
A: Det är ju själva vadet. 
L2: Och hur det blir frukt, hade vi med. 
A: Men om vi tänker ur ekosystemtjänstperspektivet, de här värdena pratade vi om? 
L2: Det var livsnödvändiga. 
A: Ja, att de var olika värden. 
L1: Ja. 
A: Att beroendet har olika värden. 
L2: Och må bra perspektiv. 
A: Ja, just precis, må bra, nödvändiga och de här hjälpande. Det var en grej, det 
här beroendet och betydelsen av de olika värdena. Men det var en sak till som har 
med värdena att göra, kom ni ihåg det? 
L2: Hm. Värdet. 
A: Det här subjektiva, att ekosystemtjänsterna har olika beroende på vilka det är. 
L1: För dig och mig. 
A: Ja, just precis. 
L2: På vem du är. 

Lärarna resonerade således att EST har olika värden i form av att vara antingen 
livsnödvändiga, hjälpande eller ”att må bra”, och tjänsternas värde 
behandlades delvis som relationella det vill säga att beroendets värde är 
avhängigt vem du är. Innebörden blev att olika EST kan vara olika värdefulla, 
och vissa tjänster viktigare än andra. Värdet blev också normativt och 
kategoriskt i formen av de tre kategorierna. Beroendet av EST kunde också 
vara olika viktigt beroende på vem du är till exempel är äpplen generellt mer 
hjälpande för äppelodlaren, möbler är inte så viktiga för människor som lever 
som nomader och så vidare Lärarna knöt alltså en ekosystemtjänsts värde till 
en viss typ av mottagare.  

6.2.3 Tjänster och icke-tjänster.  
Ett resonemang som lärarna utvecklade med hjälp av screeningen, 
fördiagnosen och framför allt variationsteorin var relationen mellan tjänster 
och icke-tjänster. De tolkade resultatet från den fenomenografi-inspirerade 
screeningen och fördiagnosen som att eleverna föreföll ha svårt för att urskilja 
det mänskliga beroendet vid enskilda specifika EST. Det tycktes som att 
eleverna hade svårt för att förstå hur människan var beroende av enskilda 
specifika EST som till exempel pollination och naturlig rening av vatten. Vid 
diskussionerna då lektionerna planerades före första försökslektionen 
diskuterade lärarna sålunda hur de skulle kunna erbjuda eleverna att urskilja 
människans beroende även vid enskilda EST. Variationsteorin menar att för 
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att kunna urskilja något bör man också samtidigt urskilja vad det inte är, med 
andra ord var lärarna i behov av något som kontrasterade EST (Runesson, 
2006). En kontrastering fordrar inte automatiskt en motsats, men lärarna 
började i alla fall diskutera om det genererades icke-tjänster från ekosystemen. 

Med icke-tjänster talade lärarna om de funktioner hos ekosystem som inte 
upprätthåller eller förbättrar människans livsstandard till exempel 
vulkanutbrott, översvämning, tornado, etc. Innebörden blev att det finns 
specifika icke-tjänster i naturen, som inte gynnar eller förbättrar 
levnadsvillkoren för människan generellt. 

6.2.4 EST:s autonoma aspekt diskuterades. 
En aspekt som lärarna också lyfte fram i diskussionerna före LS 1 var EST:s 
autonomitet.  

Excerpt 9, lärarsamtal 
L4: Bara en generell aspekt, bara det inte blir så här att barnen tror att de gör det 
för vår skull […], utan det de gör det för sin egen skull, sen ligger det ju i begreppet 
ekosystemtjänster att vi kan dra nytta av det som ändå görs. Sen kan vi förfina och 
odla. För det tycker jag är viktigt i det här, att komma till insikt i den här 
ödmjukheten eller känslan att de inte gör det för oss, utan det finns och vi kan 
använda dem. 

I excerptet 9 ovan resonerade läraren om att det är viktigt att eleverna kan 
förstå att EST inte finns till för människans skull, de existerar eftersom att de 
är i realiteten en del av ekosystemet ”… bara det inte blir så här att barnen 
tror att dom gör det för vår skull, alltså att det blir äpplen, utan de gör det ju 
inte, utan det de gör det för sin egen skull …”. Till exempel bina tillverkar 
inte honungen åt oss människor, de tillverkar den åt sig själva, de använder 
honungen som vinterfoder. Människan kan endast utnyttja det som 
ekosystemen genererar. Läraren talade om att det är viktigt att eleverna 
urskiljer EST:s autonomitet så att de får en känsla för naturen och blir ödmjuka 
”För det tycker jag är viktigt i det här att komma till insikt i den här 
ödmjukheten eller känslan att de inte gör det för oss…”, (se excerpt 9). 
Således beskrev lärarna det som att EST:s autonomi handlar om att se deras 
självständighet, det vill säga att tjänsterna finns där utan oss, och människan 
kan inte ”beställa” tjänsterna från naturen. Ekosystemen genererar EST utan 
människans hjälp. 
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6.2.5 Det direkta och indirekta lärandeobjektet formulerades för 
första gången. 
När lärarna provade att avgränsa och definiera lärandeobjektet försökte de att 
utgå ifrån variationsteorins antagande om att det finns ett vad och ett hur, en 
direkt och en indirekt del i lärandeobjektet.  

Excerpt 10, lärarsamtal 
A: I lärandeobjektet så finns det, så finns det två olika delar, som lärarna pratat om 
innan ett vad och ett hur, om man kan se beroendet som en förmåga, jag vet inte om 
vi kan göra det, jag känner det som två delar, dels handlar det om, fakta. Vi får lov 
att kallade det för faktadelen, alltså kunskaper om hur ekosystemet fungerar just 
här, jag tror att vi måste välja ut […]. En ekosystemtjänst och jobba med. Jag var 
helt inne på att jämföra ekosystemtjänster med varandra. Men hur skall man hinna 
det på två lektioner.  

Till exempel menade läraren enligt ovanstående excerpt 10 att vadet handlade 
om att veta hur ekosystemet fungerar ”… vi får lov att kallade det för 
faktadelen, alltså kunskaper om hur ekosystemet fungerar ...”.  Vidare 
resonerade lärarna att syftet med EST är att belysa människans beroende av 
naturen, därför formulerade lärarna den indirekta delen av lärandeobjektet till 
att förstå och kunna förklara människans beroende av ekosystem. Lärarna 
beslöt dessutom att utgå ifrån en ekosystemtjänst, eftersom de tolkade det som 
att det inte skulle fungera praktisk och tidsmässigt med att utgå ifrån flera 
EST, ”vi måste välja ut […], (se excerpt 10). En ekosystemtjänst och jobba 
med”.  

Återigen beskrev lärarna EST mer som något renodlat ekologiskt, att det var 
viktigt att vara kunnig om den specifika EST, för att kunna förstå vad en 
ekosystemtjänst är.    

6.3 Sammanfattning 

Inledningsvis blev lärarna beroende av och påverkades mycket av framför allt 
läroplanen, kommentarmaterialet och MEA (2005). De blev först förvirrade 
av läroplanen, eftersom denna erbjöd två möjliga innebörder av EST. Lärarna 
kopplade först ihop EST med endast ekologi utan människans inblandning och 
tolkade därför EST som tjänster mellan ekosystemen. Därefter resonerade de 
om att det handlade om människans tjänster till naturen, till exempel kalka 
sjöar, älgjakt och så vidare När lärarna sedan läste och tolkade den officiella 
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beskrivningen av EST i MEA (2005) och i kommentarmaterialet till 
kursplanen ändrade perspektivet riktning igen till 
ekosystemtjänstperspektivet, det vill säga naturen till människan. Lärarna 
fokuserade generellt mycket på den naturvetenskapliga dimensionen, de 
talade om att man till exempel i första hand måste ha goda ekologiska 
kunskaper om hur ekosystemet och de ekologiska processerna fungerar. 
Därför resonerade lärarna om att det var viktigt att exemplifiera EST med 
hjälp av ett exempel på en ekosystemtjänst. De talade om att för kunna urskilja 
och förstå beroende-perspektivet måste detta sättas i en kontext, med ett 
innehåll.   

Innan LS 1 resonerade lärarna om EST:s på följande vis: 

• EST är de funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar 
människan direkt eller indirekt, d.v.s. upprätthåller eller förbättrar 
människans välmående.  

• EST är ett verktyg för att få syn på vilket sätt människan är beroende 
av naturen. 

• EST existerar inte för människans skull, människan kan inte beställa 
tjänsterna. Naturen29 utför inte tjänsterna för människans skull utan 
för sig själva. 

• EST har olika värden som lärarna kategoriserade som, 
livsnödvändiga, hjälpande/underlättande och ”må bra”, icke 
materiella. 

• EST är subjektiva, det vill säga tjänsterna värderas olika beroende på 
vem du är. 

• Likaledes som det finns EST finns det icke tjänster, det vill säga 
funktioner hos ekosystem som inte upprätthåller eller förbättrar 
människans välmående. 

6.4 LS 1 

Cykel 1, 2 och 3 bestod vardera av två försökslektioner, totalt 6 lektioner. Den 
genomsnittliga lektionstiden för varje cykel var 123 min. Alla 
försökslektioner utfördes inomhus i lärarens klassrum. Eftersom cykel 1 och 
cykel 2 var relativt lika varandra och EST:s innebörd framträdde på ungefär 

                                                      
29 Det vill säga naturen utan människan. 
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samma sätt i undervisningen, beskrivs cykel 1 och 2 tillsammans. Cykel 3 
beskrivs för sig då lektionsdesignen och behandlingen av lärandeobjektet 
förändrades relativt mycket och EST framträdde betydligt annorlunda än i de 
två första cyklerna. 

6.4.1 Cykel 1 och 2 – EST som något ekologiskt utan 
människan närvarande, och som kategoriska och absoluta 
tjänster. 
I cykel 1 och 2 framträdde EST huvudsakligen övergripande som ett 
ekologiskt begrepp. Ekosystemtjänstperspektivet, det vill säga naturen till 
människan-perspektivet anlades på en ekologisk process till exempel 
pollination för att belysa människans beroende av naturen. Försökslektionerna 
fokuserade främst på de ekologiska processerna som genererar EST och hur 
dessa fungerar.    

Lärarnas avsikt i första och andra cykeln var att utnyttja pollination som ett 
exempel på en ekosystemtjänst för att försöka förklara hur människan är 
beroende av naturen och dess ekosystem. Men i undervisningen iscensattes 
huvudsakligen pollination endast som en ekologisk process. Eftersom 
pollination skrivs fram som ett exempel på en ekosystemtjänst i Lgr11, 
bestämde lärarna att använda det som exempel för att belysa människans 
beroende av naturen. Med pollination menade man den pollination som sker 
med pollinatörer, närmare bestämt humlor och bin30. Lärarna resonerade även 
om att pollination var ett bra exempel, eftersom den kunde belysa ”alla” EST:s 
olika värden, det vill säga de värdekategorier som lärarna hade bestämt. 
Pollinationen är livsnödvändig för reproduktionen av fröväxter, och de gröna 
växterna producerar syre. Träden är också hjälpande och underlättande 
eftersom människan får virke, bränsle och så vidare ifrån dem. Frukt och bär 
och honung kan både vara livsnödvändigt som mat, men mat kan också 
tillhöra må bra kategorin. En blomsteräng och en skog som är ett resultat av 
pollination, kan ge oss emotionella och estetiska upplevelser.  

6.4.1.1 EST framträdde som ett ekologiskt begrepp.  
72 % av den sammanlagda lektionstiden i cykel 1 och 56 % av lektionstiden i 
cykel 2 fokuserade på de icke mänskliga ekologiska processerna som 

                                                      
30 Det finns fler pollinatörer till exempel fjärilar, men vi valde att fokusera på 
humlor och bin. 



 
 

69 
 

genererar den aktuella EST. Exempel på detta är hur organismsamhälle 
och/eller ekologiska processer fungerar och hur de påverkar varandra.  

Lärarna diskuterade att det var viktigt att eleverna hade goda 
naturvetenskapliga kunskaper om det aktuella ekosystemet som genererade 
tjänsten för att kunna förstå människans beroende. Eftersom lärarna valt 
pollination för att exemplifiera EST, grundades därför lektionsdesignen på 
pollinering och äpplet31. Både i cykel 1 och 2 var syftet att försöka erbjuda 
eleverna att lära sig hur pollination fungerar och vad dess ekologiska funktion 
är. Till exempel jämfördes förhållandet mellan ett år när det finns mycket 
äpplen och ett år då det finns färre äpplen. Lärarna ville erbjuda eleverna att 
förstå hur äpplet och äppelträdet påverkas och är beroende av andra 
ekologiska processer och hur viktiga bina är för pollinationen och 
äppelskörden. Men det var ingen av eleverna som nämnde bin och pollination 
som en orsak till skillnaden i antalet äpplen. Istället pratade eleverna om regn, 
sol och värme och människans negativa och positiva påverkan på 
äppelskörden. För att rikta elevernas fokus på pollination, befruktning och 
pollinatörerna ställde läraren frågan, ”Vad kommer det ifrån början? Alltså 
hur blir det äpple?”. Men ingen av eleverna kunde riktigt förklara hur äpplet 
blir till, elevernas okunskaper om den ekologiska processen pollination kan 
observeras i följande excerpt 1132. 

Excerpt 11, LS 1, cykel 1, lektion 1 
L: Ja, den gör äpplen men det händer något innan det blir äpple? 
E: Ja vet. 
E: Blommor. 
L: Ja, det blir blommor först, precis. Det blir blommor först. Vad händer sedan med 
de här blommorna sedan? Hur blir de äpplen? 
E: De förvandlas till äpplen. 
E: De växer ut så. 
L: Ja, blommorna växer ur, men hur blir de äpplen? 
E: Äpplen växer upp igen. 
L: Finns de där från början?  
E: Nej. 

                                                      
31 Som ett exempel av en följd av pollination, en indirekt ekosystemtjänst. 
32 Märk att eleverna går endast på mellanstadiet och många elever har svenska som 
andra språk. 



 
 

70 
 

E: Ja. 
E: Det finns i kärnan i varje blomma och sen växer det ut. 

Både i cykel 1 och 2 visade läraren också en kort film från You Tube som 
visade hur ett riktigt bi samlar nektar och pollinerar gråfibblor. Samtidigt som 
filmen visades, diskuterade läraren med eleverna om vad som händer i filmen. 
Intentionen med filmen var att eleverna skulle konkret upptäcka pollination 
och hur det går till när ett bi pollinerar. Men efter filmen förstod eleverna 
fortfarande inte vad pollination är. För att eleverna ska kunna konkret se hur 
pollen ser ut, fick de varsin tulpan. Eleverna vände upp och ner på tulpanen 
och skakade fram pollen på ett vitt papper.  

Excerpt 12, LS 1, cykel 1, lektion 1 
L: Pollen kallas det för. Pollen kallas det gula som ni har på era papper där. 
E: Är det, det som gör att vi kan attjo, attjo! 
L: Ja det kan det göra, det kan vara sånt som man kan vara allergisk mot. Om ni 
tänker tillbaka, så har vi tulpanblomman här, och så har vi ett bi. Biet flyger hit här, 
för att suga nektar, när det sitter här, precis som biet gjorde på filmen också. Så kör 
den runt lite så och försöker verkligen komma till, då lossnar det här gula, pollenet, 
och fastnar. 

Nu kunde eleverna konkret urskilja det gula pollenet både visuellt och fysiskt. 
Detta blir tydligt när till exempel en elev kopplar ihop pollen med allergi, ”Är 
det som gör att vi kan attjo, attjo!”, (se excerpt, 12). Eleven lyfte i realiteten 
fram naturen-till-människan-perspektivet till förgrunden, det vill säga pollens 
påverkan på människan, relationen mellan pollen och människan. Observera 
att även om eleven lyfte fram perspektivet, återgick läraren snabbt tillbaka till 
det planerade ekologiska perspektivet det vill säga naturen till naturen 
perspektivet och tillfället gick förlorat. 

Eftersom lärarna ville erbjuda eleverna att urskilja människans beroende av 
biet som en ekosystemtjänst, ställdes frågan ”vad har vi för beroende av 
naturen när det gäller detta?”. Syftet var att rikta elevernas fokus på biets och 
pollinationens betydelse för människan istället för de av pollinationens 
ekologiska funktioner som inte involverar människan. 

Excerpt 13, LS 1, cykel 1, lektion 1 
L: Inga äpplen, precis. Så om vi tänker lite på den frågan vi hade från början, vad 
har vi för beroende av naturen när det gäller detta? 
E: Alltså, alla bina hjälper oss. 
L: Alla bina hjälper oss, precis. Men med vad då för någonting? 
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E: Fixa naturen. 
L: Ja, fixa och göra äpplen, det hjälper äpplet egentligen, det hjälper ju äppelträdet 
att få äpplen. 

Men svaret från eleven blev tvetydigt, eleven talade om binas tjänster till 
naturen ”bina fixar naturen”. Detta kan tolkas antingen som att eleven bytte 
perspektiv det vill säga naturen till naturen perspektivet, eller att eleven 
menade att genom bina fixar naturen blir det en ekosystemtjänst till oss 
människor.  Läraren uppfattade inte problematiken och bejakade elevens svar 
och fortsätter ”Ja, fixa och göra äpplen, det hjälper äpplet egentligen, det 
hjälper ju äppelträdet att få äpplen”, (se excerpt 13). Enligt lärarnas 
bedömning kan biet i detta fall både uppfattas som en ekosystemtjänst och en 
ekologisk tjänst från biet till äppelträdet. Konsekvensen blev att vissa elever 
troligtvis inte urskilde pollination som en ekosystemtjänst utan bara 
pollinationens ekologiska roll.   

Även när EST:s autonoma aspekt iscensattes kom det mestadels att handla om 
ekologiska fenomen och processer där människan inte är närvarande. När väl 
människan involverades diskuterades främst människans påverkan på 
ekosystemen. Vid planeringställfället innan LS 1 diskuterade lärarna hur 
viktigt det var att eleverna urskilde EST:s autonomi, till exempel att bina inte 
pollinerade för människans skull, och att bina hade fortsatt att pollinera utan 
oss människor. I fördiagnosen kunde man uttolka att flera elever inte urskilde 
EST:s autonomi. På frågan ”vad kommer att hända med naturen om 
människan försvinner?”, svarar eleverna till exempel ”om ingen plockar 
frukten och maten böjer sig träden. Skogen blir vissen. Bina kommer att dö 
egentligen. Inga sköter om blommorna. Blommorna blir smutsiga om inte man 
sköter dem, och då kan bina bli sjuka. Alla djur dör ingen matar den, träden 
hade ramlat ned. Träden skulle bli ruttna inget vatten. Människan tillverkar 
vatten. Det skulle bli en dålig miljö.” I följande excerpt 14 försökte således 
läraren erbjuda eleverna att förstå att bina klara sig själva utan oss. 

Excerpt 14, cykel 1, lektion 1 
L: Om vi inte hade funnit på jorden hade detta hänt ändå? 
E: Ja. 
E: Fast mycket bättre! 
L: Mycket bättre till och med! 
E: För att vi inte dödar bina och inget sånt. 
L: Vi påverkar bina på något sätt så att kanske, så att de kanske hade haft det ännu 
bättre utan oss. 
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E: Och många skräpar ner. 
L: Det är ju som så att de här sakerna sker ju alltid ute i naturen, fastän vi inte är 
där, vi behöver inte vara där, för att det ska fungera, utan det här fungerar, det här 
är saker som vi har nytta av, det som naturen gör, och det gör att vi får ett beroende 
av detta. 

Läraren jämförde ”naturen med människan” med ”naturen utan människan”, 
och eleverna urskilde snabbt att bina hade fortsatt att pollinera utan 
människans inverkan. Läraren förklarade vidare att naturen förmodligen hade 
klarat sig bättre utan oss eftersom vi påverkar den på något sätt. Läraren 
syftade på människans negativa påverkan, människans positiva påverkan 
lyftes inte fram.    

6.4.1.2 Ekosystemtjänstexempel framträdde som tre kategorier av tjänster. 
När väl ekosystemtjänstperspektivet det vill säga ekosystemens tjänster till 
människan lyftes fram till förgrunden i försökslektionerna erbjöds eleverna 
främst olika exempel på EST. 28 % av undervisningstiden i cykel 1 och 44 % 
i cykel 2 fokuserade på att ge olika exempel på EST. Fokus hamnade också 
på att indela de olika EST:s värde enligt lärarnas fasta kategoriseringsmodell 
med tre kategorier, livsnödvändiga, hjälpande och må bra. Tjänsternas värde 
ordnades inledningsvis efter hur viktiga de är för människan och de knöts fast 
till varsin kategori. Innebörden blev att vissa EST var viktigare än andra. 
Värdet knöts också till en viss individ och till en specifik kontext. Däremot i 
cykel 2 problematiserade en elev kategorierna och läraren insåg att tjänstens 
värde kan inordnas i alla kategorierna, men trots det fortsatte läraren att hänga 
upp tjänsternas värde till en eller möjligtvis två kategorier. EST:s värde i cykel 
2 blev således komplext och motsägelsefullt, dels kunde värdet vara 
relationellt och subjektivt, men likväl fanns det tjänster som lyftes fram som 
viktigare än andra och bands fast till en specifik kategori. 

Till stor del handlade cykel 1 och 2 om att diskutera olika exempel på EST, 
till exempel lyfte läraren fram olika exempel på olika frukter från fruktträd, 
läraren frågade ”Bra, finns det fler fruktträd eller andra sorters saker som vi 
kan äta som biet kan hjälpa oss med?”. Därefter fick läraren förslag på många 
andra frukter som till exempel päron, banan, apelsin, körsbär och så vidare 
Även om läraren åskådliggjorde ekosystemtjänstperspektivet med sin fråga, 
”saker som vi kan äta som biet hjälper oss med”, hamnade perspektivet 
återigen i bakgrunden och eleverna fokuserade på att komma på så många 
olika frukter som möjligt. Läraren fortsatte med att försöka lyfta fram 
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människans beroende av naturen genom att ge fler andra direkta och indirekta 
exempel på EST utifrån trädet, till exempel att pollination även kan generera 
andra produkter än frukter och mat. Således erbjöds eleverna möjlighet att 
urskilja mångfalden av olika tjänster som trädet genererar till oss människor 
och som vi är beroende av. Men på vilket sätt och hur människan är beroende 
av tjänsterna lyftes inte fram, utan det var bara exempel på olika EST som 
behandlades. Lärarna anlade bara ett ekosystemtjänstperspektiv på en 
ekologisk process i undervisningen. 

Den första och den andra cykeln inleddes med samma aktivitet, det vill säga 
eleverna fick berätta vad äpplet betydde för dem själva, och läraren gjorde en 
tankekarta på tavlan, se figur 10. Tankekartan blev dock betydligt mer 
utvecklad och nyanserad än i cykel 1.  

 

Figur 10. En avbild av tankekartan från White-board tavlan om elevernas 
tankar om äpplet, LS 2, cykel 1, lektion 1.  

 
En skillnad mellan cyklerna var också att läraren introducerade EST tidigare 
i undervisningen i cykel 2, och att det gavs fler olika exempel på EST än i 
cykel 1. I cykel 1 började läraren med att förklara och diskutera med 
utgångspunkt i äpplet vad pollination är och hur det fungerar. I cykel 2 började 
läraren istället med att diskutera naturens tjänster till människan och hur vi 
kan kategorisera dessa, för att sedan återgå till pollination. 

Genom att kategorisera och sortera EST med hjälp av lärarnas fasta 
kategoriseringsmodell, hoppades de att eleverna skulle urskilja att indirekta 
EST eller produkter av EST kan ha olika funktioner och värden. Till exempel 
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placerades vatten och energi under livsnödvändiga tjänster, och vitaminer33 
och färger under må bra kategorin, och kärnor, äppelblommor, växer på träd 
under den hjälpande kategorin. Men fokus hamnade inledningsvis istället på 
att de är olika viktiga, och tjänstens värde knöts endast till en kategori, till 
exempel att vatten enbart tillhör den livsnödvändiga kategorin. 
Kategoriseringen blev också hierarkisk då läraren och eleverna mer eller 
mindre rangordnade tjänsterna det vill säga vissa tjänster blev viktigare än 
andra. EST beskrevs som att de kunde delas in i olika nivåer, ”Om vi skulle 
göra dem i tre stycken delar, tre nivåer, en nivå som man måste ha, en nivå 
som hjälper oss, och en må bra nivå som vi behöver för att må bra”, (LS 2, 
cykel 1). Själva kategoriseringen hamnande i förgrunden och innebörden av 
tjänsternas relationella och subjektiva aspekt hamnade i bakgrunden.  Till 
exempel ville en elev först placera vattnet i hjälpande kategorin, men läraren 
ifrågasatte elevens val istället för att fråga varför eleven gör valet. Läraren 
bestämde att vattnet skall tillhöra måste ha kategorin.  

 
Excerpt 15, LS 1, cykel 2, lektion 1 
L: Har vi något mer som vi kan sortera in? 
E: Vatten! 
L: Vatten, ja det skrev vi va, ja där är den, var ska den stå? 
E: Mitten. 
L: Hjälpande, ok, är det en hjälpande? 
E: Jag tycker vi måste ha den. 
L: Är det hjälpande eller måste vi ha den? 
E: Ja 
L: Vi måste kanske ha vattnet? 
E: Ja 

Men läraren resonerade under tiden som övningen genomfördes att tjänsternas 
värde kan placeras under flera kategorier. När eleven tvekade om äppelsaften 
skulle vara hjälpande eller nödvändig, började även läraren fundera och tveka. 
Det vill säga äppelsaften kan egentligen placeras under alla kategorier, det 
beror på vem det är som tar emot tjänsten.  

Excerpt 16, LS 1, cykel 2, lektion 1 
L: Ja, var ska du placera din äppelsaft? 

                                                      
33 Vitaminer är livnödiga för människan, men i denna situation uppfattades 
vitaminer något som vi endast mår bra av. 
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E: Hjälpande, eller måste man ha. 
L: Eller måste man ha äppelsaften? Den hjälper oss, eller man mår bra av den? Vad 
tror du? 
E: Må bra. 
L: Jag hade nog också satt den här faktiskt, jag håller med dig faktiskt, må bra. Om 
man tänker så här, den kanske också kan vara hjälpande, som du sa från början, 
men då får man kanske tänka på något annat sätt. Vem är de hjälpande för? Vem 
vill ha äppelsaft? Vem tycker det är bra med äppelsaft? 
E: Människor. 
L: Ja, människorna tycker det är bra, mer då? Finns det någon annan? Någon 
speciell människa då? Som hade mått bra och man hade fått mycket äppelsaft?  
E: Babys! 
E: Barnen! 
L: Barnen, kanske gillar det.  Är det hjälpande för dem? 
E: Ja! 
L: Då kan man sätta den här också. 

Läraren insåg att kategorin varierade beroende på vem det är som mottar 
tjänsten. Läraren resonerade om att ”då får man kanske tänka på något annat 
sätt”, (se excerpt 16), och undrade sedan vem det är som mottar tjänsten. Tack 
vare elevens kommentar urskilde läraren att indirekta EST eller produkter av 
EST kan variera i värde beroende på vem som mottar dem. Förutom att påpeka 
att det kan betyda olika för olika personer, uttryckte läraren att det också kan 
vara olika viktigt på olika platser. Men eftersom det bara var två olika 
mottagare som lyftes fram, äppelodlaren och vi som köper äpplen, kunde 
eleverna bara urskilja att äpplet är viktigare för äppelodlaren än för den som 
köper äpplet.  

Excerpt 17, LS 1, cykel 1, lektion 1  
L: Precis det är trädet, det är inget som vi kan producera, det här sköter naturen 
alldeles, alldeles själv och vi kan inte göra det på egen hand. Men vad skulle ni 
sedan säga vad finns det mer för saker som är extra viktiga av de här eller olika 
viktiga på olika platser eller för olika personer? 
E: Frukt, virke. 
L: Tänk först innan du pratar, för vilka är frukt viktiga? 
E: För dem som gillar frukt. 
E: Oss. 
L: Vilka är oss? 
E: Människor. 
L: Alla, människor lika mycket? 
E: Nej. 
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E: Odlare. 
L: Odlare, ja, för en äppelodlare är det otroligt viktigt att det blir mycket äpple ett 
år, för mig som skall köpa äpplen är det kanske inte lika viktigt jag kanske får den 
från något annat ställe, alltså är den viktigare för äppelodlaren.  

Platsen knöts också i detta fall till mottagarens yrkesroll, äppelodlaren och 
odlingen, således knöt läraren individen och EST till en bestämd kontext. 
Läraren förband inte mottagaren till den specifika kontexten och situationen 
där tjänsten genereras. Innebörden blev att en ekosystemtjänst kan vara 
generellt viktigare för en viss typ av människa, till exempel att äpplet är 
viktigare för äppelodlaren än för andra individer. EST kan då förstås som att 
den existerar bara när det finns en mottagare på platsen där tjänsten genereras. 
Läraren uttryckte också att ”för mig som skall köpa äpplen är det kanske inte 
lika viktigt jag kanske får den från något annat ställe”, (se excerpt 17), det 
vill säga EST knöts inte till den specifika kontexten. Med andra ord 
framträdde EST som mer ”nyttig” eller värdefull för vissa individer och 
mindre för andra. 

Excerptet 18 nedan inleddes med att eleverna och läraren kommer överens om 
att virket är viktigast för ”byggarna”, i detta fall menade troligtvis eleverna 
professionella snickare. Men i realiteten kan vem som helst bygga, och då blir 
förmodligen ”virke” lika viktigt. Sedan jämfördes olika människors behov av 
virke.  

Excerpt 18, LS 1, cykel 1, lektion 1  
L: För vilka är virke viktigast då? 
E: Det är ju möbler. 
L: Och var någonstans är det viktigt? 
E: Möbler. 
L: Är det viktigt för dig? 
E: Ja. 
L: Är det viktigt för någon annan, tror du? 
E: Ja. 
L: Till exempel? 
E: Till exempel stolar. 
L: Ja, men för vilka andra personer? 
E: Sådana som designar saker. 
E: Byggare. 
E: Dom som säljer. 
E: Dom som gör. 
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L: Precis, de som designar och bygger möbler, är det extra viktigt att det växer 
många träd så att man han har någonting att arbeta utifrån. Det kanske inte är lika 
viktigt om man är en, om man bor i Afrika i öknen kanske, där behöver man inte ha 
så mycket möbler som vi har här, vi är otroligt mycket mer beroende än dem, vi har 
gjort oss beroende av dem rättare sagt. 

Läraren uttryckte att virket och möbler är viktigare för oss i Sverige jämfört 
med de som bor i öknen, platsen blev återigen knuten till mottagaren.  Läraren 
pratade om att vi i Sverige skapar oss ett beroende av möbler och därför är det 
viktigare för oss än till exempel i vissa delar i Afrika.  Således förband inte 
läraren EST med den specifika kontexten, till exempel hade svenskarna 
mottagit den indirekta tjänsten virke på plats i öknen, hade nog inte den varit 
så viktig för dem heller. Således framställdes EST:s värde som kategoriskt och 
bunden till en viss plats och till vissa människor.  

6.4.1.3 EST framträdde som absoluta i form av icke-tjänster. 
Eftersom EST behandlades i undervisningen i termer av att det finns icke-
tjänster precis som det finns tjänster, framträder värdet som absolut. Värdet 
blir förutbestämt då läraren menar att vissa fenomen i naturen generellt inte 
förbättrar människans livsvillkor.  

Både cykel 1 och cykel 2 avslutades med att eleverna löste en uppgift i grupp. 
Varje grupp fick tio stycken bilder som skulle representera och symbolisera 
olika EST och icke-tjänster. En bild på jordgubbar, en bil, en mobiltelefon, en 
skog, vindkraftverk, ett sädesfält, en strand, ett vattenkraftverk, en vulkan och 
en tornado med ett hus som håller på att blåsa omkull. Lärarna hade i förväg 
bestämt vilka bilder som de ansåg symboliserade EST och vilka bilder som 
föreställde icke-tjänster. Bilden på vulkanen respektive tornadon ansåg lärarna 
symbolisera icke-tjänster, eftersom de förstör till exempel byggnader, grödor 
etc. Eleverna fick i uppgift att sortera bilderna i två högar, en hög med bilder 
som representerar EST och en hög med icke-tjänsterna. Lärarnas avsikt var 
att, genom att kontrastera tjänster med icke-tjänster, skulle eleverna kunna 
urskilja vad enskilda EST är. Eleverna gick sedan fram en i taget och satte upp 
en av bilderna på White-boardtavlan under rubriken ”ekosystemtjänst” eller 
”inte en ekosystemtjänst”.  

När bilderna kom upp på tavlan jämfördes icke-tjänster och tjänsterna 
samtidigt med varandra. Dock varierade många aspekter samtidigt i bilderna, 
det fanns flera olika EST och produkter av EST med olika värden och olika 
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icke-tjänster. Efter cykel 2 upptäckte lärarna att eleverna inte klassificerade 
bilderna som de hade tänkt, till exempel beskrev de bilen som en icke-tjänst 
eftersom den förstör naturen. Således blev det inte entydigt vad som är tjänst 
eller icke-tjänst. Vid analys- och planeringsmötet mellan andra och tredje 
cykeln i LS 1, var den undervisande läraren frustrerad över att eleverna inte 
urskilde ekosystemtjänstperspektivet. När lärarna analyserade videofilmen 
från lektionen såg de tydligt hur läraren fick påminna eleverna gång på gång 
om att det handlade om tjänster från naturen till människan inte människans 
påverkan på naturen eller tjänster från ekosystem till andra ekosystem. När 
eleverna satt gruppvis och diskuterade och sorterade bilder i EST och icke-
tjänster, blev det påtagligt hur svårt eleverna hade för att urskilja 
ekosystemtjänstperspektivet under övningen. 

Excerpt 19, LS 1, cykel 2, lektion 2 
E: Kolla denna här, denna är inte bra för naturen! 
L: Något naturen ger oss.  
E: Ja, denna förstör naturen, den släpper ut gaser och så (pekar på bilen).  
L: Ja? 
E: Denna först, denna kan också förstöra, tornado och denna förstör naturen 
(vulkanen). Denna kan man göra mat av (sädesfältet) baka och sånt. Det är vatten 
(Bilden på stranden), det är en skog det får man luft av (bild på en skog). Denna 
måste vi ha (bild på en mobil) så att vi kan ringa den förstör inte, den är bra. Den 
förstör inte. 
L: Vilka är det som naturen ger oss, en ekosystemtjänst en tjänst vi får. Och så finns 
det de som inte är positiva för oss, som vi kan få någonting ut av, är ni med? 
E: Du säger att förstöra naturen, jag fattar inte. 
L: Lyssna nu alla, tjänster från naturen, det vi får av naturen kallas för 
ekosystemtjänst, det vet ni. Titta på bilderna här och se om det finns det några olika 
ekosystemtjänster som ni har fått, framför er. Här finns några men här är också 
några som inte är en tjänst, något som vi får av naturen. Försök att sortera det som 
är en tjänst och det som inte är en tjänst.  
E: Den ger ström, den är hjälpande, den är livsnödvändig och den ger vatten, den är 
gas den förstör naturen och denna förstör naturen, vi skulle inte bry oss hur många 
det var. 
E: Jamen den förstör naturen, alltså det är ingen tjänst, om det skulle varit en tjänst 
då skulle den gjort något bra denna gör inget bra (bilden med bilen). Bensinen 
släpper ut gas. Inte den heller den förstör naturen. 

Det var framför allt bilden med bilen som gjorde det invecklat för eleverna. 
Eftersom bilen symboliserade traditionellt människans negativa påverkan på 
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naturen, var det i själva verket en olämplig bild att använda i denna övning34. 
Lärarnas syfte med bilen var att erbjuda eleverna urskilja människans 
beroende av naturen, att även bilen var en indirekt produkt av naturen. Men 
eleverna menade att bilen inte är bra för naturen, den förstör naturen och 
släpper ut gaser, således tänkte de i första hand på människans påverkan på 
naturen. Läraren förklarade gång på gång att en EST är en tjänst från naturen 
till oss människor, ”Lyssna nu alla, tjänster från naturen, det vi får av naturen kallas 
för ekosystemtjänst”, (se excerpt 19).   

Resultatet av den planerade undervisningen av EST och icke-tjänsterna gjorde 
också att tjänsterna framställdes som absoluta.  Det vill säga det finns 
specifika icke-tjänster som naturen genererar precis som det finns specifika 
EST. Sålunda blev EST:s värde redan bestämt innan den enskilda individen 
själv kan värdera tjänsten. Excerptet nedan belyser problematiken kring icke-
tjänster och tjänster med exemplet med vulkanen.  

Excerpt 20 LS 1, cykel 1, lektion 2 
E: Där (sätter bilden på vulkanen under rubriken inte ekosystemtjänst). 
L: Vulkanen. 
E1: Nej inte där… det gör ju det varmare 
L: Ni säger att det gör det varmare, och du vill ha den här (pekar på rubriken 
ekosystemtjänst). 
E: Den förstör naturen. 
L: Den förstör naturen. 
E1: Men det blir ju varmt. 
L: Ja, du menar att den ger värmen, men det är faktisk något naturen gör som inte 
är en tjänst, det är inte bra för oss, ett vulkanutbrott, en otjänst. 
E1: Men man kan grilla korv. 
L: Men visst ger den värme men det är inget vi kan ta vara på. 

Eleven resonerade att en vulkan faktiskt kan vara en tjänst på grund av att den 
kan ge värme, men en vulkan kan också vara en ekosystemtjänst i ett större 
perspektiv. Vulkaner kan skapa ny mark och näring till nya ekosystem som 
kan generera EST. Men naturligtvis kan en vulkan också vara destruktiv om 
människor bor och lever nära vulkanen. Dessa människor upplever definitivt 
vulkanen som en icke-tjänst. Således beror värdet på vem som värderar 

                                                      
34 Bilen är i realiteten inte en EST det är en produkt som människan har tillverkat. 
Dessutom räknas inte mineral som bilen mestadels är tillverkad av som en EST 
enligt MEA (2005). 
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tjänsten. Även om vissa elever antydde att vulkanen också skulle kunna vara 
en EST, bestämde läraren att vulkanen skulle klassas som en icke-tjänst. 
Problematiken fanns också i fallet med tornadon, en elev frågade om stormen 
för med sig regn. Eleven tyckte förmodligen att stormen också kunde vara en 
tjänst, eftersom den kan föra med sig regn.  

Excerpt 21, LS 1, cykel 1, lektion 2 
E1: Jag sa tornado. 
L: Ja precis en tornado. Bara så att vi tänker samma som de andra. Var skulle du då 
vilja ha den? 
E: Regnar det i stormen? 
L: Om det regnar i stormen, det ser vi inte. 
E: Här (pekar på” inte en ekosystemtjänst”). 
L: För att? 
E: För att det inte regnar. 
L: För att det inte regnar, och då är alltså den här stormen inte något bra för oss 
helt enkelt. 
E1: Och det förstör. 
L: Och precis allting blir förstört, en tjänst skall vara något som är bra för oss, som 
jordgubbarna, som vi kan äta till exempel men den här stormen är något som 
naturen gör som inte är bra för oss. Ja, nästa. 

6.4.2 EST:s innebörd då lärarna resonerande kring EST efter 
cykel 1 och 2. 
Efter två cykler med övervägande pollination och ekologi i förgrunden 
resonerade lärarna om att det inte går att utgå från enbart ett exempel som 
eleverna inte förstår. Det fanns inte utrymme för att lägga så mycket tid och 
fokus på att erbjuda eleverna att lära sig vad pollination är och hur det 
fungerar. Den ekologiska kunskapen är bara en del av kunnandet för att förstå 
EST, den samhälleliga dimensionen är lika viktig.  

Eftersom lärarna uttytt utifrån erfarenheter från de tidigare cyklerna att EST 
är ett perspektiv eller ett förhållningssätt, diskuterade de i det här stadiet att 
undervisningen bör inledas med det övergripande perspektivet och inte med 
en del av det. Lärarna talade också om att de borde öppna upp dimensioner av 
variation med fler olika exempel av EST och med en större variation av 
människor som tar emot tjänsterna. Det vill säga fler indirekta EST i form av 
olika frukter, grönsaker kött, virke och så vidare och fler olika individer till 
exempel unga, gamla, lantbrukare, snickare och så vidare som tar emot dem. 
Lärarna ansåg att de dessutom borde problematisera den relationella aspekten 
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mer genom att lyfta fram den kontextuella och situerade innebörden av EST:s 
värde och funktion. Således utvecklades EST:s relationella aspekt det vill säga 
värdet och funktionen av EST är beroende av vem som mottar tjänsten, och 
var den mottas det vill säga kontexten och situationen. 

Den ekonomiska dimensionen finns inte uttryckt i Lgr11, och lärarna 
framställde det inledningsvis som att det skulle bli för svårt och komplicerat 
för eleverna om de blandade in den ekonomiska aspekten. Nu började lärarna 
resonera om att den samhälleliga delen i EST till stor del handlar om ekonomi 
och att det således inte går att undvika den. 

Lärarna kunde också vid flertalet tillfällen observera att eleverna hade svårt 
för att urskilja och framför allt särskilja perspektiven, det vill säga särskilja 
mellan ekosystemtjänst-perspektivet, ekosystem-till-ekosystem-perspektivet 
och människan-till-ekosystem-perspektivet. Därför talade lärarna om att det 
är viktigt att erbjuda eleverna möjlighet att göra denna särskiljning i 
undervisningen, till exempel genom att jämföra de tre perspektiven. På samma 
gång blir det möjligt för eleverna att förstå att alla perspektiven påverkar 
varandra både på gott och ont, till exempel om människan hugger ner alla 
träden blir det färre boplatser för vissa fåglar, färre insektsätande fåglar gör att 
vi får fler myggor och så vidare 

6.4.3 Cykel 3 - EST som relationella tjänster med en 
samhällelig dimension och som att urskilja perspektiv. 
I den tredje cykeln fanns den övergripande ekologiska innebörden kvar, men 
EST började också få en samhällelig dimension, till exempel kan EST ha ett 
ekonomiskt och socialt värde, och människor kan livnära sig på EST till 
exempel äppelodlaren och skogsägaren. Istället för att EST:s värde enbart 
hade ett personligt, ekologiskt värde för den enskilde individen i form av till 
exempel syre och vatten för att överleva, sågs också EST:s värde i relation till 
andra människor.   

I tredje cykeln vände lärarna helt på lektionsdesignen och började med det 
övergripande ekosystemtjänstperspektivet och inte med enskilda EST. 
Ekosystemtjänstperspektivet hamnade direkt i förgrunden i 45 % av den 
sammanlagda lektionstiden i den tredje cykeln. 30 % av lektionstiden 
fokuserades på EST:s värde och funktion för olika människor. Den relationella 
aspektens innebörd utvecklades och de kontextuella och situerade aspekterna 
lyftes fram.  Dock sorterades EST även efter tjänster och icke-tjänster vilket 
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medförde att värdet alltjämt blir absolut och sålunda motsägelsefullt mot det 
relationella värdet. När väl pollination introducerades och fanns i förgrunden 
i 25 % av lektionstiden, användes pollination i första hand för att eleverna 
skulle få syn på tjänsternas värde istället för att förstå vad pollination är.  

6.4.3.1 EST framträdde som att urskilja flera perspektiv 
Begreppet EST framställdes i den tredje cykeln som att urskilja tre synvinklar 
eller perspektiv. Eftersom lärarna resonerade att EST kan ses i grundskolans 
undervisning som ett perspektiv eller ett förhållningssätt snarare än ett enskilt 
begrepp, innebar det således att kunna urskilja ett perspektiv, det vill säga att 
se processer i naturen som naturens tjänster till människan. Men eftersom det 
finns minst tre förhållningssätt eller perspektiv att förhålla sig till, naturen till 
naturen-, människan till naturen- och naturen till människan-perspektivet, som 
alla påverkar varandra på flera olika sätt, innebar det även att kunna särskilja 
alla tre. Lärarna resonerade om att för att kunna resonera kring EST bör man 
kunna förstå hur dessa perspektiv förhåller sig till varandra och hur de 
påverkar varandra.   

Cykel 3 började således med att övergripande erbjuda eleverna urskilja att 
EST är tjänster från naturen till människan. Undervisningen hade visat att både 
eleverna och lärarna hade svårt för att särskilja och urskilja de tre synsätten 
det vill säga naturens inbördes påverkan, människans påverkan på naturen och 
ekosystemtjänstperspektivet. Försökslektionen började därför med att först 
presentera de tre synsätten enskilt och sedan jämfördes de samtidigt med 
varandra. Eftersom de föregående försökslektionerna hade mer fokus på 
ekologi, delvis på grund av att eleverna hade bristfälliga kunskaper om 
pollination, valde lärarna att utgå ifrån ett annat exempel på en ekologisk 
process eller EST, nämligen trädet. I detta skede i LS 1 såg lärarna trädet som 
en indirekt EST35. Läraren började momentet med att skriva naturen påverkar 
naturen på tavlan.   

Excerpt 22, LS 1, cykel 3, lektion 1 
L: Om vi tar trädet som exempel, hur kan träden hjälpa till ute i naturen, hjälpa 
naturen inte oss? Om vi säger, vad kan den göra för djuren? Vad kan trädet göra 
för djuren? 

                                                      
35 Trädet är inte en ekologisk process eller en EST, utan snarare en produkt av EST 
eller som genererar EST.  
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E: Ekorren han bor i ett träd, och man kan få mat från trädet. 
L: Ja, så trädet kan ge mat. 

Eleverna erbjöds nu att förstå att trädet kan genererar ”tjänster” till naturen, 
att trädet till exempel fungerar som skydd och bostad åt ekorren och så vidare 
Läraren skrev sedan nästa perspektiv på tavlan, ”människans påverkan på 
naturen” och uppmanade dem att fundera på hur människan påverkar trädet. 

Excerpt 23, LS 1, cykel 3, lektion 1 
L: Fundera på hur människan påverkar naturen, nu är det vi alltså. 
E: Det är ju människorna som vad heter det, planterar och odlar träd. 
L: Mm, vi kan. 
E: Ska vi säga det som är bra eller? 
L: Eller det som är? 
E: Dåligt? 
L: Du menar minus? 
E: Mm. 
L: Ja, ta båda två. 
E: Vi hugger ner träd. 
L: Kan det vara bra också att man hugger ner träd? 
E: Ibland, när det är för många träd. 
L: När det är för många träd, vi kan plantera och vi kan hugga ner träd, något 
annat som vi kan göra med trädet? Som vi påverkar trädet, antingen som gör att det 
är bra för naturen eller dåligt. 

En elev utvecklade innebörden av människans påverkan, genom att fråga om 
de ska ge förslag på saker som både är positiva och negativa för naturen. 
Läraren uppmärksammade eleven och problematiserade förslaget genom att 
påpeka att en mänsklig påverkan kan i realiteten både vara positiv och negativ 
beroende på situationen, ”Kan det vara bra också att man hugger ner träd?” 
(se excerpt 23). Således erbjöds eleverna att urskilja att människan kan 
påverka trädet på olika sätt och att människan kan påverka trädet och naturen 
både positivt och negativt. Till sist skrev läraren det sista perspektivet på 
tavlan, ”naturen påverkar (hjälper) människan”.  

Excerpt 24, LS 1, cykel 3, lektion 1 
L: Nu kommer det sista perspektivet, och det är det som är spännande. Jag tänker 
också skriva så här hur naturen påverkar människan eller hur naturen hjälper 
människan. Hur hjälper den oss? Hur påverkar naturen oss? 
E: Naturen ger människan syre. 
L: Bra, och det var ju framför allt från trädet nu då, vi får från andra växter också, 
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men från trädet absolut. Något annat sätt dom det påverkar oss? 
E: Medicin 
L: Medicin. 
E: Av träd kan vi bygga. 
E: Papper. 
L: Papper. Vad kan vi mer från träd? 
E: Äpple. 

Eftersom alla tre perspektiven nu stod samtidigt på tavlan, kontrasterades alla 
tre perspektiven med varandra. När perspektiven presenterades samtidigt gavs 
eleverna möjlighet att se skillnaden på perspektiven. Figur 11 visar vad som 
skrevs på tavlan. 

Perspektiv Ekosystem Tjänst 

Hur ekosystemen påverkar 
varandra. 

Trädet Trädet skyddar och 
ger mat åt och syre 
åt djuren. 

Hur människan påverkar 
ekosystemen. 

Trädet Positiv påverkan: 
människan kan 
plantera, vattna 
och gödsla trädet. 

Negativ påverkan: 
människan kan 
hugga ner träder, 
förgiftar trädet med 
utsläpp, avgaser 
etc. 

Hur ekosystemen påverkar 
och hjälper människan, 
ekosystemtjänstperspektivet. 

Trädet Trädet ger oss 
människor tjänster i 
form av syre, virke, 
energi, mat. 

 
Figur 11. Bild av White-boardtavlan där de tre perspektiven kontrasteras mot 
varandra. LS 1, cykel 1, lektion 2 

6.4.3.2 EST:s värde framträdde som relationellt. 
I cykel 3 började innebörden av EST:s värde framträda som mer relationella, 
det vill säga tjänsten värderas olika beroende på vem det är som mottar 
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tjänsten, värdet och funktionen beror också på var den mottas. Men 
fortfarande kategoriserades tjänsterna efter de förbestämda kategorierna 
”livsnödvändiga”, ”hjälpande” och ”må bra”. Dock kunde en och samma 
tjänst kategoriseras in under flera kategorier samtidigt.  

Efter att eleverna sorterat bilder (samma som i cykel 1 och 2) i tjänster och 
icke-tjänster kategoriserades EST i kategorierna, livsnödvändiga, hjälpande 
och må bra.  

Excerpt 25, LS 1, cykel 3, lektion 1 
L: Vi gör trädet tillsammans, så skall ni fundera lite själva sedan. Skogen är det 
något som är livsnödvändigt för oss eller hjälpande för oss eller är det må bra, eller 
är det alla och på vilket sätt då i så fall? 
E: Det hjälper oss. 
L: På vilket sätt då? 
E: Vi får stolar och så. 
L: Ja, (Namn)? 
E: Livsnödvändig. 
L: På vilket sätt då? 
E: Syre, det måste vi ha annars dör vi. 
E: Alla tre. 
L: Hur tänker du när du säger alla tre? 
E: Vi behöver ju det. 
L: Ja vi måste ha det för syret. 
E: Medicin. 
L: Vad tänkte du med medicin? Nu sa du alla tre, då menar du att skogen skall stå 
på må bra med? 
E: Ja 
L: Det har ni pratat om innan 
E: Mat 
L: Ja vi mår bättre av mat absolut. 
E: Man mår bättre av att man leker och rullar. 
L: Leka och gå i skogen 

Läraren resonerade nu i termer av att en ekosystemtjänst kunde betyda och 
värderas olika beroende på vem som mottar den, och var tydlig med att 
förmedla detta till eleverna. ”eller är det alla och på vilket sätt då i så fall?”, 
(se excerpt 25). Men då läraren använde skogen som ett exempel på en EST 
för att visa eleverna hur de skulle tänka när de kategoriserade en tjänst, 
kategoriserade de i realiteten tre olika EST. Skogen genererar flera olika EST. 
Skogen kunde således inte räknas som en EST. Syret som skogens träd 
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producerar med hjälp av fotosyntesen kan kategoriseras som livsnödvändig, 
skogens virke som man till exempel kan tillverka möbler av kan kategoriseras 
som hjälpande och att vi kan gå och leka i skogen kan klassas som mår bra 
kategori. Läraren föreföll inte vara medveten om att det var flera olika EST 
som de delade in i de tre värdekategorierna. Eftersom EST varierade i 
exemplet med skogen blev det troligen svårt för eleverna att förstå att en och 
samma tjänst kan ha olika värden, till exempel kan virke samtidigt ha en 
livsnödvändig, hjälpande eller en mår bra funktion beroende på hur man 
värderar tjänsten. När läraren sedan gick igenom de övriga exempelbilderna 
varierade dock inte tjänsterna. Den indirekta EST, äpplet kategoriseras in 
under alla tre kategorier. Äpplet är livsnödvändigt som mat, det är hjälpande 
för det är nyttigt och man kan må bra av det för man kan ha det till att” tugga 
på då man inte har något annat att göra”. Här utgick eleverna från en indirekt 
EST i motsats till skogen, och det blir tydligt att en och samma tjänst kan ha 
olika värde och funktioner. 

Läraren erbjöd också eleverna urskilja att EST kunde värderas olika beroende 
på vem som mottar den. I nedanstående dialog diskuterades bilen som en 
produkt av EST. Eleverna gav exempel på individer som kan värdera ”bilen” 
högre än andra. 

Excerpt 26, LS 1, cykel 3, lektion 1 
L: Tycker alla om bilar lika mycket? 
E: Nej. 
L: Vad säger du (namn)? 
E: (tyst). 
L: Är bilarna värda lika mycket för alla? 
E: Nej. 
L: Finns det någon som bilen är viktigare än för någon annan?   
E: Någon behöver inte bil så mycket, och någon annan behöver mycket. 
E: Turister. 
L: Vad sa du? 
E: Turister. 
L: Turister, hur tänkte du med turister? 
E: Att typ de ska åka runt med en guide i det landet. 
L: Då behöver de bilen? 
E: Ja. 
L: Finns det något jobb som man behöver mycket en bil? 
E: Taxi. 
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L: Taxi. 
E: Buss 

Eleverna kunde således urskilja att bilen kan värderas olika beroende på vem 
som mottar den, det vill säga vilket yrke eller roll individen har. Men läraren 
lyfte även in den kontextuella innebörden av EST:s relationella karaktär när 
diskussionen fortsatte. 

Excerpt 27, LS 1, cykel 3, lektion 1 
L: Kan det vara så att om man bor i stan är bilen viktig då? 
E: Nej. 
E: Nej, man har allting nära. 
L: Man har allting nära säger ni, men om man bor en bit i väg, och har långt till 
affären, är bilen viktigare då? 
E: Ja. 

Nu fick eleverna möjlighet att urskilja att en tjänsts värde är även beroende av 
var den tas emot, det vill säga platsen. Således kunde eleverna utveckla EST:s 
relationella aspekt, det vill säga att värdet av en tjänst är beroende dels av 
mottagaren och dels av platsen. 

Läraren lyfte även fram den ekonomiska innebörden av EST:s samhälleliga 
del i slutet av cykeln. En elev säger till exempel att ”Han tjänar pengar till 
livet”, (se excerpt 28). Elevernas förståelse för EST:s värde och mening 
tycktes öka betydligt då tjänsten hade ett ekonomiskt värde för mottagaren. I 
excerptet 28 nedan framträdde EST:s ekonomiska värde. 

Excerpt 28, LS 1, cykel 3, lektion 1 
E: Han är en äppelodlare. 
L: Ja, och säg det igen varför var äpplena ännu viktigare för äppelodlaren än för 
dig och mig? 
E: Han äger dem. 
E: Han tjänar pengar till livet. 
E: Cash. 
E: Vi äter dem. 
L: Ja vi äter dem, men för honom är det hans jobb, han tjänat pengar på det, och 
han behöver pengar för att kunna leva och må bra. 

6.4.3.3 EST framträdde som absoluta i form av icke-tjänster 
Försökslektionen fortsatte sedan med bildövningen, det är samma tio bilder 
som tidigare som skall sorteras i tjänster och icke-tjänster. I tredje cykeln 
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valde lärarna att utföra övningen i början av cykeln istället för sist, eftersom 
de ville börja med helheten och den övergripande innebörden av EST. Dock 
inleddes övningen först med ett exempel för att återigen lyfta fram ”rätt” 
perspektiv, och för att kunna erbjuda eleverna att urskilja skillnaden på en 
tjänst och en icke-tjänst. Lärarna resonerade fortfarande att för att kunna 
urskilja vad en EST är, måste man också veta vad det inte är. Eleverna fick 
gruppvis två bilder, en bild på en stol och en bild på en översvämning, eleverna 
fick sedan i uppgift att fundera ut vilken som är en tjänst och vilken som inte 
är en tjänst. Nedanstående diskussion uppstod när en grupp redovisade bilden 
med översvämningen. 

Excerpt 29, LS 1, cykel 3, lektion 1 
E: Denna förstör vi, och den är det naturen som förstör för oss. 
L: Vänta nu, vilken är en ekosystemtjänst? 
E: Detta är gratis vatten (visar översvämningsbilden). 
L: Om vi nu tänker på att det inte är vattnet utan den översvämningen som har hänt, 
och det andra är en stol. Vilken tycker vi då är en ekosystemtjänst? 
E: Den här, (håller upp bilden med stolen). 
L: Stolarna, för att? 
E: För att du får trä från naturen och som hjälper oss att sitta. 
L: Så att vi slipper att stå, bra, och översvämningen? 
E: Den förstör husen och allt. 
E: Tänk på att vi behöver vattnet. 
L: Vatten är ju en ekosystemtjänst vi får av naturen. Men just när det är en 
översvämning. 

Syftet med övningen var att erbjuda eleverna att urskilja skillnaden på en tjänst 
som gynnar och underlättar för människa och en icke-tjänst som inte gynnar 
människan. Men eftersom läraren redan hade förutbestämt vad som är en tjänst 
respektive en icke-tjänst, blir värdet på EST absolut. Dock såg eleven vattnet 
i bilden som en tjänst och yttrade att ”det är gratis vatten” och ”tänk på att vi 
behöver vattnet”. Läraren bejakade elevens svar och höll med om att vatten är 
en tjänst, men talade samtidigt om att det är översvämningen på bilden som 
ska värderas, och det är en icke-tjänst. Därför framställdes fortfarande värdet 
som absolut.   

6.4.4 EST:s innebörd då lärarna resonerande kring EST efter 
cykel 3 
Efter cykel 3 diskuterade lärarna följden av att man delade in EST i 
kategorierna livsnödvändiga, hjälpande och må bra. Deras tanke med att 
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kategorisera EST efter detta kategoriseringssystem var att belysa EST olika 
värden och funktioner. Men konsekvensen blev att tjänsterna rangordnades 
och de blev kategoriska. Deras fokus hamnade på förmågan att kategorisera 
och hitta exempel på olika EST som var olika viktiga och hade olika 
funktioner.  Lärarna övervägde således inför LS 2 att istället lyfta fram och 
fokusera mer på att en och samma EST kan ha olika funktioner och olika 
värden (både emotionella och ekonomiska), och alla tjänster är relationella 
och värderas beroende på dels den specifika kontexten och dels på mottagaren. 
Således innebär det bland annat att man för att kunna resonera kring EST är 
det viktigt att kunna inta andra människors perspektiv. EST fick innebörden 
av att beskriva relationen mellan det ekologiska och det samhälleliga, vilket 
kräver kunskaper från båda fält. 

Likaså övervägde lärarna att inte använda kontrasten EST och icke-tjänster, 
eftersom de resonerade att det inte går att förutbestämma vad som är icke-
tjänster resp. tjänster eftersom EST:s värde är relationellt. Således kan man 
inte tala om generella icke-tjänster. Det är den enskilde mottagaren kopplat 
till den specifika platsen och situationen som värderar tjänsten.  

Lärarna formulerade det avsedda lärandeobjektet inför den fjärde cykeln till ” 
Att kunna urskilja och förklara relationen mellan det ekologiska och det 
samhälleliga i termer av EST”. 

6.5  Sammanfattning av LS 1 

Övergripande framträdde EST inledningsvist enbart som ett ekologiskt 
begrepp, med ett kategoriskt och absolut värde. Ekosystemtjänstperspektivet 
anlades på en ekologisk process för att belysa människans beroende av 
naturen. Men efterhand förändrades innebörden av EST och framträdde 
istället som ett naturvetenskapligt och samhälleligt perspektivtagande 
begrepp, med ett relationellt och absolut värde.   

Fokus hamnade inledningsvis mycket på de ekologiska processerna som 
genererar EST och hur dessa fungerar. Fokus hamnade också på att 
kategorisera direkta och indirekta exempel på EST enligt lärarnas fasta 
kategoriseringsmodell med tre kategorier, livsnödvändiga, hjälpande och må 
bra. EST:s värde knöts ofta fast till en enda kategori, en specifik yrkesgrupp 
och en kontext. Eftersom det också framställdes i undervisningen som att det 
finns icke-tjänster precis som det finns tjänster, blev deras värde absolut. Men 
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i tredje cykeln framträdde en samhällelig dimension och EST:s värde blev mer 
relationellt, till exempel diskuterade lärarna att EST kan ha ett ekonomiskt 
värde och att en och samma tjänst kunde föras till alla tre kategorierna 
samtidigt. Begreppet EST framträdde också i den tredje cykeln som tre 
perspektiv: naturen till människan, naturen till naturen respektive människan 
till naturen.  

Efter LS 1 beskrev lärarna att EST inte kan urskiljas om inte den samhälleliga 
delen finns med samtidigt som den ekologiska delen, eftersom EST beskriver 
relationen mellan det ekologiska och det samhälleliga, d.v.s. hur och varför 
människor är beroende av ekosystemens ”tjänster” samt hur dessa samtidigt 
relaterar till samhället ekonomiskt, politiskt och socialt. Elevernas kunskaper 
från både den ekologiska och den samhälleliga dimensionen är lika viktiga när 
det gäller att förstå ekosystemtjänstperspektivet.  

Lärarna resonerade således så att, de naturvetenskapliga kunskaperna innebär 
att kunna urskilja de ekologiska processerna och deras funktioner och hur de 
skapas. För att kunna till exempel urskilja EST:s autonomi och urskilja de 
indirekta tjänsterna eller produkterna krävs det naturvetenskapliga kunskaper 
och förståelse för de ekologiska processerna. Men de naturvetenskapliga 
kunskaperna handlar också om att förstå människans påverkan på naturen 
både på gott och ont, och ekosystemens påverkan på varandra.  

Lärarna pratade även om att de samhälleliga kunskaperna innefattar att kunna 
se en EST:s olika värde och funktioner i samhället, att en tjänst kan ha ett 
ekonomiskt, politiskt eller ett socialt värde. Det innebär att kunna förstå att 
värdet av EST är relationellt, det vill säga att tjänsterna värderas olika 
beroende på vem som mottar den och var den erhålls och i vilken situation, 
tjänsten är specifik och situerad. Således krävs det kunskaper om hur 
samhället är uppbyggt socialt och ekonomiskt, och att kunna förstå och inta 
andra människors roller och perspektiv. 

6.6 LS 2  

Cykel 4 till 6 bestod vardera av en försökslektion, totalt av 3 lektioner. Den 
genomsnittliga lektionstiden för varje cykel var 52 min, och alla 
försökslektioner i LS 2 utfördes utomhus. Syftet med att förlägga lektionerna 
utomhus var bland annat att möjliggöra för eleverna att på plats erfara EST, 
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speciellt de icke-materiella tjänsterna som till exempel estetiskt glädje och så 
vidare. 

Eftersom cykel 4, 5 och 6 var relativt lika varandra och EST:s innebörd 
framträdde på ungefär samma sätt, beskrivs cyklerna tillsammans. Dock fanns 
det små skillnader i undervisningsdesignen, men dessa påverkade inte 
nämnvärt hur EST framträdde.  

6.6.1 Cykel 4-6 – EST som ett verktyg för att kunna diskutera 
hållbarhetsfrågor mellan det ekologiska och det samhälleliga.  
I LS 2 framträdde EST övergripande som ett begrepp som beskrev relationen 
mellan det naturvetenskapliga och det samhälleliga. EST blev således en 
informationsväg för att diskutera och resonera kring ekologiska, sociala och 
ekonomiska hållbarhetsfrågor. 

Eftersom lärarna hade resonerat om att det till exempel är viktigt att välja 
exempel på EST som bygger på elevernas samhälleliga och 
naturvetenskapliga kunskaper, började alla cykler i LS 2 med en 
värderingsövning om gråsuggan. Eleverna värderade och resonerade kring 
vilket värde gråsuggan har som EST. Lärarna valde gråsuggan eftersom de 
visste att eleverna ganska nyligen arbetat och experimenterat med kräftdjuret 
och det fanns gott om gråsuggor på platsen.  

Eleverna fick också spela rollspel i alla försökslektionerna i LS 2. När de på 
detta sätt fick inta andra människors perspektiv och resonera om vilka EST 
som genererades på platsen, synliggjordes och utvecklades EST:s relationella 
aspekt. Till exempel upptäckte lärarna även att tiden påverkar hur tjänsten 
värderas och utnyttjas. En solidarisk och medmänsklig aspekt av innebörden 
av EST blev också synlig när eleverna diskuterade sin relation med EST i 
relation till andra människor, både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv.   

6.6.1.1 EST som ett verktyg mellan det ekologiska och det 
samhälleliga, ett begrepp för att diskutera hållbarhetsfrågor. 
I alla cykler i LS 2 framträdde EST generellt som ett redskap som användes 
för att kunna resonera kring relationen mellan naturen och människan. När 
eleverna till exempel konkret värderade gråsuggan som en EST använde de 
kunskaper från både det naturvetenskapliga och det samhälleliga fältet. 
Således blev inte EST enbart något biologiskt eller ett perspektiv på en 
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ekologisk process, utan ett verktyg för att kunna resonera kring relationen 
mellan naturen och sig själva. 

Följande diskussion uppstod efter det att eleverna hade löst en uppgift som 
bestod i att värdera gråsuggan som en EST genom att ställa sig på en 
linje/skala med tänkta punkter 1-10. Om eleven ställde sig vid den första 
punkten tyckte han eller hon inte alls om gråsuggan och den hade inget 
personligt värde alls för eleven. Ställde sig eleven däremot vid punkt 10 hade 
gråsuggan ett mycket stort värde. Inledningsvis värderade och resonerade 
eleverna utifrån sina egna åsikter, normer och erfarenheter. Enligt excerptet 
nedan kan man uttolka att värderingen blev mestadels negativ, ”de är lite 
äckliga”, och eleverna värderade endast gråsuggan känslomässigt och efter 
dess utseende.  

Excerpt 30, LS 2, cykel 4 
E: Jag gillar inte, insekter. 
L: Du gillar inte insekter och småkryp, vet du varför du inte gör det? 
E: För att de kittlas. 
L: De kittlas och okej, och så har vi stora gänget som står mitt i mellan, hur tänker 
ni då? Varför står ni mitt i mellan, varför står ni inte där eller där? Vad säger du? 
E: Jag vågar hålla dem, (hör inte). 
L: Vad säger du, vågar hålla fast dem? 
E: De är inte de coolaste. 
L: De är inte de coolaste, nej. 
E: Och att de är lite äckliga. 
L: Du tycker att de är lite äckliga  
L: Och du då, varför hamnade du här borta?  
E: För att de är mjuka och sköna, fina. 
L: De är mjuka sköna och fina, okej, något mer? 

Efter första värderingsomgången påminde läraren eleverna om vad en 
gråsugga gör och vad den äter och vilken ekologisk funktion den har. 
Värderingsövningen utfördes igen och utfallet blev lite mer positivt och 
följande dialog uppstod. I excerptet nedan stod eleven i den positiva änden av 
den tänkta värderingslinjen.   

Excerpt 31, LS 2, cykel4 
E: Jag tänker att de hjälper oss, vi behöver inte göra något åt dem. 
L: Ja, där sa du något jätteviktigt, säg det en gång till. 
E: Man behöver inte göra någonting åt saken. 
L: Nej, de här Gråsuggorna och maskarna, dom fixar det, dom bryter ner, de tar 
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hand om löv och pinnar och gör om det till jord och luft alldeles av sig själva. Och 
det gör de även om inte vi finns. Men vi kan inte klara oss utan dem, och de gör det 
alldeles gratis egentligen för oss. Det var faktiskt en jättespännande tanke som du 
hade där. Har ni tänkt på det, de gör det alldeles av sig själva utan att vi behöver 
göra något. Men vi kan ändå inte vara utan dem, det är rätt häftigt. 

Eleverna värderade nu gråsuggan mer utifrån dess funktion som nedbrytare 
och som en EST. Läraren lyfte fram den autonoma aspekten, det vill säga att 
”gråsuggorna hjälper oss utan att vi behöver göra något” (se excerpt 31). 
Den undervisande läraren förstärkte aspekten ytterligare eftersom lärarna 
resonerat om att EST:s  autonomi handlar både om förstå att EST kan 
genereras utan människors hjälp, och tjänsterna skapas inte åt människan, vi 
kan inte beställa EST. Läraren fortsatte sedan med att lyfta fram den 
relationella aspekten genom att presentera flera mottagare. I följande utdrag 
från cykel 4 jämfördes till exempel eleven som inte gillade gråsuggan med en 
husägare som gillade att odla grönsaker.   

Excerpt 32, LS 2, cykel 4 
L1: Tänk efter så här att om man gillar att odla, man gillar grönsaker och sånt att 
ha hemma, man odlar morötter, potatis, det kan man ju göra och tycka det är 
jätteroligt. Tror ni att man tycker mer om maskarna och gråsuggorna då? Att de 
tycker de är viktigare? 
E: Hm, ja 
L1: Varför tycker dom det är viktigare då?  
E: Dom hjälper dom, att göra ny jord. 
L1: Ja, dom tycker det är viktigare än (eleven som tyckte gråsuggorna är 
jätteäckliga) för att han är inte så intresserad att odla grönsaker eller? 
E: Nej. 
L1: Nej, så man tycker ju olika, man värdesätter ekosystemtjänsterna olika, fast det 
är samma sak, fast man kan tycka olika om dem, men det är ju helt okej, eller hur?  
E: Hm. 

Eleverna resonerade och problematiserade tillsammans med läraren hur man 
kan använda och nyttja naturens tjänster både ur ett ekologiskt men framförallt 
ett socialt sammanhang.  När läraren sedan summerade elevernas diskussioner 
och ”knöt ihop säcken”, lyfte läraren även fram EST:s roll globalt, ”Så det ni 
gjorde var faktiskt ett föredöme, så borde det vara, de som bestämmer här i X 
och hela Sverige och hela världen”, (se excerpt 33). Således framträdde EST 
som ett verktyg för att diskutera och problematisera verkligheten utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv.  
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Excerpt 33, LS 2, cykel 4 
L: Vad jag tänker nu är att, nu i de här rollerna använder ni den här marken på 
olika sätt, det är ju både lekar och skåda fågel och olika sätt, men många av er 
tänkte faktiskt på varandra och inte bara på er själva, här är en ekosystemtjänst och 
jag hugger ner alla träden, och sedan skiter jag i resten, utan ni tänkte på det här 
att jag lämnar lite till fågelskådarna och så att familjen Nilsson kan leka. Och så är 
det i verkligheten också. Att vi måste tänka på att, den här platsen kan vi använda 
på olika sätt, det är kanske inte bara skogsägarna eller husbyggarna som skall 
bestämma, utan även familjen Nilsson kan vara med och bestämma på olika sätt, 
och fågelskådarna. Och det är så det fungerar eller bör fungera. Och det är inte 
säkert att det är överallt det gör, det kan komma en skogsägare och ta ner allt ihop, 
och gör en massa papper och möbler och struntar i vad fågelskådarna tycker och 
familjen Nilsson tycker också vidare. Så det ni gjorde var faktiskt ett föredöme, så 
borde det vara, de som bestämmer här i X och hela Sverige och hela världen, så 
borde alla tänka. De borde tänka på varandra och använda naturen och 
ekosystemtjänsterna på olika sätt. Titta här kommer någon som använder platsen 
här, och fotograferar, och det är väl alldeles utmärkt, dom vill kanske inte ha en 
massa familjen Nilsson här hela tiden som springer och skriker, han vill ha träden 
kvar, så vi använder naturen på många olika sätt.  

Även i cykel 5 och 6 fanns hållbarhetsperspektivet med när eleverna 
diskuterade de olika EST:s funktion och värde. Eleverna menade till exempel 
(excerpt 34) att de kunde utnyttja vindkraftverken och sjön som fanns på 
platsen, så att de bland annat fick elektricitet till sina hus. 

Excerpt 34, LS 2, cykel 5 
L: Och varför vill ni bygga här, vad är det för ekosystemtjänster som ni vill komma 
åt, eller rättare sagt, dom som bor här, dom som ska bo här? Ni hade massor av 
olika förslag. 
E: Ja, alltså ett vindkraftverk. 
L: Vad sa du? 
E: Det finns ett vindkraftverk där (pekar bort mot ett vindkraftverk) 
L: Ja, hur tänkte, vad är det ekosystemtjänst då? 
E: Man får ström. 
L: Och vem är det som fixar strömmen, vad är det som fixar strömmen? 
E: Solen 
L: Som gör att det snurrar? 
E: Vinden. 
L: Vinden ja, och även solen ja, precis, så då tänker ni at det hade varit bra och 
bygga eftersom det är nära och bra till att få ström? 
E: Ja. 
E: Och sjön. 
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L: Ja sjön, okej. 
E: Man kan fiska. 

Eleverna som hade rollen som skogsägare lyfte fram den ekonomiska 
aspekten, det vill säga de hugger ner träd så att de kan tjäna pengar. 

Excerpt 35, LS 2, cykel 5 
L1: Skogsägare ja, hur vill ni använda ekosystemtjänsterna här? Hur ser ni på det? 
L: Vad är det för ekosystemtjänster, ni äger träden här. 
E: Vi hugger ner dem. 
L: Jaha, och hur skall ni använda träden då? 
E: Vi ska få cash. 
E: Möbler och sådant. 
L: Jaha, ni skall sälja dem vidare till en möbelaffär eller möbeltillverkare, så att ni 
får pengar.  

Men träden kan inte bara användas för att ”få cash” utan även ge estetisk 
glädje. I diskussionen (excerpt 36) sa en elev till exempel att ”det känns bra 
när man ser den färgen”, således framträdde också de icke-materiella värdena.  

Excerpt 36, LS 2, cykel 6 
E: Växter. 
L1: Växter hur så? 
E: Det känns bra när man ser dem. 
L1: Det känns bra att komma hit till träden och vara och barnen som bor här kan 
komma hit och leka på egen hand.  
E: Det känns bra när man ser den färgen.  
L1: Men det tycker jag att det gör, ni skrattar, men jag kan tycka att det är rätt så 
skönt att titta på det här gröna och det gröna är ju jätteviktigt för syret. 
E: De kan lägga sådant hjul i vattnet så att de får elektricitet.  

6.6.1.2 EST som ett verktyg för att kunna inta andra människors 
perspektiv. 
EST framträdde som ett redskap för att kunna få syn på hur andra människor 
kan värdera och använda naturens resurser. Genom att låta eleverna jobba med 
värderingsövningar och värdera reella EST, (som till exempel gråsuggan som 
nedbrytare), dels utifrån sig själva men även med hänsyn till andra människors 
perspektiv, kunde de konkret erfara den komplexa relationen mellan naturen 
och människan. När eleverna arbetade med rollspelsövningen upptäckte 
lärarna också att eleverna hade svårt för att inta andra människors perspektiv, 
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speciellt om de inte hade någon tidigare erfarenhet av dessa människors 
situation.  

I rollspelsövningen blev eleverna indelade i 4 olika grupper, varje grupp intog 
olika roller, ”fågelskådarna, familjen, skogsägarna och husbyggarna”. Varje 
grupp började med att diskutera utifrån sin tilldelade roll hur de kunde värdera 
och använda platsens EST. Sedan redovisade varje grupp sina tankar inför de 
övriga grupperna. Syftet med rollspelet var framför allt att försöka belysa 
tjänsternas relationella värde, det vill säga beroende på vem som mottar 
tjänsten värdesätter vi och nyttjar vi den olika. Lärarnas syfte var således att 
möjliggöra för eleverna att erfara vilken betydelse EST kan ha för olika 
mottagare och hur olika mottagare utnyttjar och påverkar EST på olika sätt.  

I excerptet redovisade ”fågelskådare”-gruppen sina tankar om hur de kunde 
värdera och använda platsens EST.  

Excerpt 37, LS 2, cykel 5 
L2: Vad är ni? 
E: Vi är fågelskådare. 
L2: Vad har ni funderat ut för ekosystemtjänster? 
E: Luft och nedbrytare. 
L2: Vad då luft? 
E: Alltså det men andas, 
L2: Syre? 
E: Mm. 
L2: Men just som fågelskådare? Vad för ekosystemtjänster får bara ni som just 
fågelskådare? Vad är viktigt för er har då? Vad har betydelser för er? 
E: Att få glädje. 
L2: Jaha, för att? 
E: Det är kul att tittat på fåglar. 
L2: Så det är viktigt att det finns fåglar här? 
E: Mm. 
L2: Något annat som har betydelse för er? 
E: Träd. 
L: På vilket sätt är träden viktiga för er? 
E: För att de ger oss syre.  

Eftersom flera elever inledningsvis endast lyfte fram den allmänna EST syre, 
påminde läraren gruppen om deras roll som fågelskådare. En elev menade då 
att en fågelskådare tycker det är kul att titta på fåglar, ”att få glädje”, (se 
excerpt 37). Med hjälp av EST verkade det som att eleverna kunde få syn på 
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hur andra människor kunde vara beroende eller hjälpta av naturens tjänster. 
Men det föreföll som att eleverna hade svårt att inta fågelskådarens perspektiv 
eftersom de återgick till EST syre. Det tycktes som att eleverna inte hade 
tillräckligt med kunskaper om vad en fågelskådare är och vad han eller hon 
gör. Elevgruppen som intog rollen som en familj blev också osäkra på vilken 
typ av familj som de skulle vara. Utifrån excerpt 38 kan man tolka det som att 
gruppen var osäkra när de fick själva välja hur familjen skulle vara 
konstruerad. Fokus hamnade på att diskutera och resonera kring hur familjen 
skulle se ut och vilken respektive elev som skulle vara vem och så vidare 
istället för att resonera kring EST. 

Excerpt 38, LS 2, cykel 5 
 L: Nu skall ni vara en familj, mamma, pappa, barn och så. Som brukar vara här på 
denna plats. Eller tre systrar, eller vad ni vill, en vanlig familj som kommer hit ofta, 
för att ni vill det och så vidare. Och då skall ni fundera på, som en vanlig familj, 
varför kommer ni hit? Vad är det för typ av ekosystemtjänster som ni använder när 
ni är här. Som har betydelse för er, för att ni är här. Förstår ni vad jag menar? 
E: Mm. 
L: Ni kan tänka ur ekosystemtjänster, varför kommer ni hit? Vad är det för 
ekosystemtjänster som ni använder när ni kommer hit som en vanlig familj. 
E: Är vi en sån djurfamilj? 
L: Det får ni själv bestämma, alltså en vanlig familj. Mamma, pappa eller tre 
syskon, men ni brukar komma hit för att ni för att ni tycker här är, ja vad ni nu 
tycker. 
E: Vi kan vara syskon. 
L: Ja ni kan vara syskon. 
E: Eller bästa vänner? 
L: Ja, ni kan också vara bästa kompisar också, det går jättebra det med. Men ni 
förstår vad ni skall göra? Att ni skall tänka på det här med ekosystemtjänster, varför 
ni vill komma hit, och vad är det ni använder? 

Till en början hamnade således resonemanget om platsens EST i bakgrunden. 
Men när väl läraren hjälpt eleverna att bestämma hur familjen skulle kunna se 
ut, fokuserade eleverna återigen resonemanget på 
ekosystemtjänstperspektivet. Lärarna märkte att eftersom eleverna inte 
verkade ha tillräckliga kunskaper om andra människors behov, till exempel 
vad en fågelskådare är, vad en skogs- eller markägare gör, och vilka behov 
husbyggare har, blev det svårt för eleverna att resonera kring specifika EST 
med hänsyn till dessa människor.  
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6.6.1.3 En solidarisk aspekt av EST framträdde. 
När eleverna arbetade med rollspelet framträdde också EST solidariska och 
medmänskliga aspekt, det vill säga att kunna förhålla sig själv och sitt 
handlande med EST i relation till andra människor, både ur ett ekonomiskt, 
politiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. EST blev ett verktyg för att förstå 
hur andra människor kan påverkas om jag nyttjar en specifik tjänst på ett visst 
sätt. EST blev en redskap för att kunna resonera om hur viktigt det kan vara 
att handla hållbart med naturens resurser och tjänster i förhållande till andra 
människor. 

Inledningsvis resonerade och utgick alla grupper utifrån samma plats och sin 
tilldelade roll. När grupperna sedan redovisade sina tankar om hur de 
värdesatte, använde och utnyttjade naturen på platsen, jämfördes de olika 
grupperna med varandra. 

Excerpt 39, LS 2, cykel 4 
E: Och längst ute skall vi bygga en lite bro och en fabrik som bygger kikare åt dem 
och en bank. 
L: Okej så det blir inte bara ett litet hus utan en lite en stad egentligen, okej ja. Och 
vad tänker då folket som skall på här, ska dom använda den här platsen på något 
sätt?  
E: (hör inte vad de säger) bygga lekplats. 
L: Det ska vara lekplats också.  
L1: Ni bygger en lekplats då? 
E: Ja. 
L1: Med gungor och sånt? 
E: Ja 
L: Ja, just det precis, så ni gör en hel del saker här i naturen. 
L1: Vad händer här med platsen hur kommer platsen se ut här då? 
E: Det kommer att vara jättefint. 
L1: Ska ni inte bygga här då? 
E: Nej, där borta (pekar bortom fågeltornet). 
L1: Varför vill ni inte bygga här då? 
E: Det är svårt att bygga här. 
L1: Det är svårt att bygga här. 
E: Det är mycket träd. 
L1: Men de hugger ni ju ner? 
E: Ja men det kommer att ta längre tid. Vi vill inte slösa på våra arbetare.  
L1: Jaha, ni tänker ekonomiskt och så, spännande. 
E: Det är ju pengar och så. 
L1: Det är ju jättesmart, kan ni utnyttja platsen på något sätt? Ni som bygger här, 
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dom som skall bo här? Tror ni att det är bra att ha denna platsen kvar här då? Om 
ni bygger ett hus sär borta? Med folk som skall bo. Kan detta vara bra att ha kvar 
då? 
E: Ja. 
L1: Varför det då? 
E: Kanske vi skall bygga en bondgård här. 
L1: Ni kanske skall bygga en bondgård okej, men om du tänker på, vem är det som 
skall bo i det här huset ni bygger?  
E: Dubaitornet? 
L1: Ja, vem bor där, kanske familjen? 
E: Nilsson. 
L1: Ja, och vad tyckte familjen Nilsson om att göra? 
E: Leka. 

I exemplet ovan lyfte eleverna fram människans konkreta nyttjande av EST i 
relation till andra människor, både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv. 
”Husbyggarna” vill bygga en fabrik som gör kikare till fågelskådarna, och när 
det bygger hus är det viktigt att tänka på arbetarna. Eleverna tänkte främst 
ekonomiskt, det vill säga man ville tjäna pengar på att sälja kikare och inte 
betala löner i onödan för arbetarna. Men de ville också att andra människor 
hade det bra och mådde bra. Värdet blev således relationellt dels mellan 
naturen och människan men även mellan människor. EST värderades och 
nyttjades även med hänsyn till andra människor. Återigen framträdde och 
fungerade EST som ett verktyg för att diskutera hållbarhetsfrågor framför allt 
i ett medmänskligt perspektiv. 

6.6.1.4 EST:s relationella värdes påverkan av tidpunkt och 
mottagarens kunskap om den aktuella EST framträdde. 
EST:s relationella aspekt utvecklas också under LS 2. Tidigare talade lärarna 
om att EST:s värde påverkas och bestäms utifrån vem som mottar tjänsten, 
kontexten och situationen. Men efter cykel 5 resonerade lärarna även om att 
tidpunkten har betydelse för värderingen. När eleverna diskuterade platsens 
EST utifrån sina respektive roller i rollspelet, till exempel att familjen kunde 
bada, sola och titta på korna, upptäckte de att tidpunkten också var avgörande 
för vilka EST man utnyttjar och hur man värderar dem, men även hur viktig 
mottagarens kunskap och erfarenhet om den aktuella tjänsten är för 
värderingen förstärktes under LS 2.  

I nedanstående excerpt berättade eleverna som intagit rollen som familj hur 
de kunde använda och utnyttja platsens EST.  
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Excerpt 40, LS 2, cykel 5 
L: Och det här att ni vill bygga hus här, finns det fler sätt som de människorna kan 
använda. 
E: Man gå och se kossorna som är där borta. 
L: Okej, man kan gå och se kossorna. 
E: Man kan simma och bada i vattnet. 
L: Man kan simma och bada, men det kan man kanske göra på sommaren, kommer 
ni på något annat sätt som man kan använda vattnet. 
E: Ja. 
L: Så ni har kommit på massor av olika saker som man ka använda om man bor här. 

Eleverna menade att de kunde gå och titta på kossorna som finns i närheten 
och de kunde simma och bada i vattnet. Men eftersom det bara var tidigt på 
våren och fortfarande ganska kallt, pratade läraren om att det kunde man 
kanske göra på sommaren istället. Samma tjänst kan således värderas olika 
beroende på vilken årstid det är. När vi sedan analyserade försöklektionen 
diskuterade vi således om att även tiden påverkar hur och vilka EST vi 
värderar.  

Att den ekologiska kunskapen om den aktuella EST har stor betydelse för att 
kunna förstå att och på vilket sätt människor är beroende av naturen, hade 
lärarna upptäckt sedan tidigare. Men kunskapen och erfarenheten om EST 
påverkar också mottagarens värdering av den. Övningen med gråsuggan visar 
till exempel detta. Efter att eleverna konkret hade tittat och känt på varsin 
gråsugga fick de utföra första värderingsövningen. Eleverna ställde sig efter 
en tänkt linje med tänkta siffror från 1-10, på nummer 1 tyckte man inte alls 
om gråsuggan och den uppfattades som helt betydelselös och värdesattes 
negativt, medan på nummer 10 värderas gråsuggan högt.  

Excerpt 41, LS 2, cykel 5 
L: Okej då är det ett gäng som står allra längst bort här på ettan. Hur tänkte ni, 
varför står ni här?  
E: De skrämmer oss. 
L: Vad sa du att? 
E: De skrämmer oss. 
L: Dom skrämmer dig, ja, och vad betyder då Gråsuggan, betyder de då att? 
E: Den betyder inget.  
L: Den betyder inget. 
E: För mig. 
L: För dig, nej. 
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E: Inget särskilt. 
E: Den betyder ingenting.  

De flesta eleverna värderade gråsuggan negativt och den värderades nästan 
bara efter utseende, ”de skrämmer oss, den betyder inget”. Men efter att läraren 
diskuterat och påmint eleverna om gråsuggans biologiska roll uppfattade och 
värderade eleverna den annorlunda. De värderade gråsuggan mer positivt och 
som en EST och inte bara efter utseende. Excerptet 42 belyser tydligt vilken 
påverkan de ekologiska kunskaperna har. 

Excerpt 42, LS 2, cykel 5 
L: Det här blir ju spännande ju, är du ända där borta? Okej ser ni skillnaden? 
E: Ja. 
L: Varför är det ingen står där borta nu? Varför står alla här borta, tio, elva, tolv, 
femton någonting (läraren räknar eleverna)? 
E: Det är dom som hjälper oss, så. Och utan dem kan vi inte leva. 
L: Precis! Nu har ni ju förstått, och ni vet ju lite mer, ni visste egentligen innan men 
vi har satt ihop det här nu och förstår att våra nedbrytare, Gråsuggor, maskar, 
måste vi ha. Och det är rätt fantastiskt att de bara gör det bara för sig själva, de gör 
ju inte det för oss egentligen, de hade gjort det i alla fall även om vi människor inte 
hade funnits. Dom finns ju här och gör, men vi kan inte leva utan nedbrytarna, för 
då får vi inget…(Pekar upp mot himlen) 
E: Kan de leva utan oss? 
L: Dom kan leva utan oss, i allra högsta grad, men vi kan inte klara av utan 
nedbrytarna, häftigt va? 

6.6.2 EST:s innebörd då lärarna resonerande kring EST efter 
LS 2 
Lärarna gör ett par förändringar i undervisningsdesignen, men i stort sätt 
planerades hela LS 2 utifrån samma aspekter som i cykel 5. Den enda 
skillnaden var den utvecklade innebörden av den relationella aspekten, 
nämligen att även tidpunkten och årstiden påverkar EST:s betydelse och 
värdering. När mottagaren tar emot en tjänst värderas den också utifrån när 
tjänsten tas emot, sjön kan till exempel värderas olika beroende på vilken 
årstid det är, om man gillar att bada mer än åka skridskor.  

När eleverna resonerade kring en EST i cykel 4 lyfte eleverna fram den 
solidariska och medmänskliga aspekten av den samhälleliga delen av 
ekosystemtjänstperspektivet, det vill säga att EST värderas även med hänsyn 
till andra människor. Lärarna resonerade till exempel om att man bör tänka på 
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andra människor när man använder och drar nytta av naturens tjänster, och hur 
andra människor påverkas om jag nyttjar en specifik tjänst på ett visst sätt. 
Lärarna pratade om att det gäller att kunna inta andra människors perspektiv 
och värdera naturens tjänster ur deras ögon. ”Kan jag bruka EST på ett hållbart 
sätt, så att andra människor får chansen att ta del av samma tjänst men på sitt 
sätt? Jag kan kanske till och med underlätta för andra människor! Inför cykel 
fem görs endast mindre förändringar i undervisningsdesignen. 

Lärarna formulerade lärandeobjektet till ”Att kunna urskilja och förklara 
relationen mellan det naturvetenskapliga och det samhälleliga i termer av 
EST” 

6.7 Sammanfattning av LS 2 

EST fick en helt annan innebörd när det iscensätts i LS 2 jämfört med LS 1. 
Innebörden av EST var huvudsakligen inte som något ekologiskt.  Istället 
fanns både en naturvetenskaplig och en samhällelig dimension med samtidigt, 
till exempel hur och varför ekosystemens tjänster skapas och på vilket sätt 
människan är beroende av EST och hur dessa förhåller sig till samhället både 
ekonomiskt och socialt. Det ekologiska hamnade således mer i bakgrunden, 
och EST:s värde framträdde som ett relationellt värde och inte som något 
absolut. 

Istället för att anlägga ett perspektiv ”naturen till människan perspektivet” på 
en ekologisk process för att belysa människans beroende av naturen, anlades 
ett hållbarhetsperspektiv på en ekologisk process. EST framträdde således 
som ett verktyg eller en informationsväg som beskrev relationen mellan det 
naturvetenskapliga och det samhälleliga. EST användes för att kunna resonera 
kring hållbarhetsfrågor framförallt i närmiljön men även globalt. En solidarisk 
och medmänsklig aspekt av EST framträdde också under LS 2, det vill säga 
att kunna förhålla sig själv och sitt handlande med EST i relation till andra 
människor, både ur ett ekonomiskt, politiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.  

EST:s värde blev relationellt och påverkades eller bestämdes av vem som 
mottog tjänsten, av var den mottogs och när den togs emot. Men den enskilda 
individens värdering av EST påverkades också av hur andra människor 
använde och värderade samma tjänst. Även mottagarens kunskaper om den 
aktuella tjänsten påverkar värdering stort.  
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Hållbarhetsperspektiv på en 
ekologisk process. 

Men då samhälleliga aspekter lyftes 
fram, framträdde EST mer som ett 
verktyg för att resonera kring 
hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsperspektivet  

Naturen till naturen perspektivet 
Människan till naturen perspektivet 
Naturen till människan perspektivet 

Ekologiska dimensionen Samhälleliga dimensionen 

Ekonomiska perspektivet 
Solidariska perspektivet 
Relationella perspektivet 

EST 

Ekosystemtjänstperspektiv på en 
ekologisk process.  

Inledningsvis framträdde EST 
mestadels enbart som ett ekologiskt 
begrepp. 

Ekonomisk dimension 
Social dimension 

Ekologisk dimension 
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Figur 12. En illustration över hu lärandeobjektet förändras från ett ”perspektiv 
på en ekologisk process” till ett ”hållbarhetsperspektiv på en ekologisk 
process”, och de olika perspektiven förhåller sig till varandra. 

Figur 12 illustrerar hur de olika perspektiven hör ihop och förhåller sig till 
varandra, och hur EST utvecklades från ett ”perspektiv på en ekologisk 
process” till ett ”hållbarhetsperspektiv på en ekologisk process”, det vill säga 
länken mellan det samhälleliga och det ekologiska. Inledningsvist fokuserade 
undervisning mer på de ekologiska perspektiven, se textrutan den ”ekologiska 
dimensionen” i figuren. Men allt efterhand som LS utfördes lyftes de 
samhälleliga perspektiven fram i undervisningen, se textrutan ”den 
samhälleliga dimensionen” i figuren. Sålunda fanns till slut alla tre 
hållbarhetsdimensionerna närvarande i undervisningspraktiken. 
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7. Resultat 2 
 

I detta kapitel redovisar jag resultatet av den verksamhetsteoretiska analysen 
av det empiriska materialet. Utgångspunkten är resultatet så som det beskrevs 
i kapitel 6 (det vill säga förra kapitlet). För att lyfta fram och på en mer 
övergripande nivå beskriva hur behandlingen av lärandeobjektet EST i 
undervisningspraktiken förändras, studerar jag vad som driver 
förändringsprocessen framåt. Jag brukar Engeströms (2001) 
verksamhetsteoretiska teori om det expansiva lärandet. Genom att se LS som 
ett verksamhetssystem med verksamma expansiva minicykler kan jag på ett 
djupare plan förstå och visa hur utveckling- och förändringsprocesserna sker. 
Eftersom miniprocesserna i verksamheten leder till ett förändrat handlande i 
verksamheten, kan jag utforska vad som ligger bakom och driver det 
förändrade handlandet. Således kan också jag på ett djupare plan förstå hur 
innebörden av lärandeobjektet EST förändras och transformeras. Till exempel 
kan jag studera hur variationsteorin och andra medierande artefakter och/eller 
andra komponenter bidrar till att behandlingen av EST i undervisningen 
förändras 

7. 1 Motsättningar och den expansiva lärandecykeln 

I verksamhetsteori menar man att det är motsättningar som bidrar till att 
förändring och utveckling sker (Alnervik, 2013). Motsättningar är inte det 
samma som konflikter och problem Motsättningar är snarare när något/någon 
ställs emot och/eller ifrågasätter någon/något i verksamhetssystemet. 
Motsättningarna skapas och drivs framåt av noderna eller komponenterna som 
finns i verksamhetssystemet. De kan finnas inom komponenten, primära 
motsättningar eller mellan komponenter, sekundära motsättningar.  

Förändringar i verksamheten rör sig i cykler och startar då någon eller något 
ifrågasätter de fasta formerna i systemet. I den cykliska processen diskuterar 
och prövar man nya idéer och testar dem konkret i verksamheten. 
Transformationen eller förändringen i expanderat lärande kan förstås som en 
cykel. Detta innebär att det finns motsättningar i verksamhetssystemet som 
kräver att aktiviteten ständigt omvärderas, vilket leder till nya tankar, idéer 
och nya sätt att agera och handla. Dessa testas och provas och befästs i 
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undervisningen, för att sedan omprövas igen och så vidare Cykeln utgör en 
modell för analys av ett potentiellt expansivt lärande i ett förändringsarbete 
(Engeström, 2005).  

Enligt Engeström (2005) sker förändringen över tid och går från det abstrakta 
till det konkreta. Således innebär det att idéer, tankar, begrepp, som är i detta 
fall kopplade till arbetet med att iscensätta EST, går från att vara abstrakta 
begrepp och termer till konkreta innebörder genom deltagarnas handlingar. 
När ett expansivt lärande sker omförhandlas verksamhetens objekt, vilket 
leder till att objektet transformeras och utvidgas till ett expanderat objekt. 
Resultatet av expansivt lärande är inte begränsat till ny kunskap eller ny 
kompetens, utan det expansiva lärandet innebär en förändrad verksamhet 
(Öhman Sandberg, 2014). 

7.2 Från ”ekosystemtjänstperspektiv på en ekologisk 
process” till ett ”hållbarhetsperspektiv på en ekologisk 
process”. 

Man kan se de förberedande lärarsamtalen och de bägge LS-cyklerna 
tillsammans som en expansiv lärandecykel där iscensättandet av det nya 
ämnesinnehållet EST i undervisningen var utgångspunkten för cykeln.  
Analysen visar att på en övergripande nivå förändrades objektet36 och 
transformerades från att vara ett ”ekosystemtjänstperspektiv på en ekologisk 
process” till ett ”hållbarhetsperspektiv på en ekosystemtjänst”.  

Lärarnas tankar och idéer om vad EST kan vara och hur de iscensatte det i 
undervisningen blev utmanade av till exempel olika medierande artefakter, 
regler och elever. Motsättningar uppstod och dessa drev utvecklingen av hur 
undervisningen om EST kom att ta form i verksamheten. Variationsteorin, 
som lärarna använde som designverktyg, var till exempel källan till att flera 
motsättningar tvingades fram och kom upp till ytan. Spänningar uppstod också 
genom att både lärare och elever hade olika erfarenheter och var färgade av 
olika kulturer och traditioner.  

Det förändrade objektet analyserades och diskuterades fortlöpande över tid 
och i ljuset av analys av till exempel tidigare försökslektioner och för- och 

                                                      
36 Syftar på det verksamhetsteoretiska objektet, det mål som lärarna strävade mot i 
verksamheten, det vill säga målet att försöka undervisa om EST. 
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efterdiagnoser. Den nya tolkningen av EST testades och prövades sedan i både 
för- och efterdiagnoser men framför allt i aktiviteterna i undervisningen. Nya 
artefakter skapades och omsattes i undervisningen, artefakter förändrades och 
förkastades ibland helt. Resonemanget och diskussionerna med EST tog nya 
riktningar. De nya och förändrade artefakterna och resonemanget 
analyserades, diskuterades och testades igen och så vidare Verksamheten 
förändrades och utvecklades således genom att aktiviteter och handlingar 
förändrades, vilket i sin tur bidrog till att EST framträdde på nya sätt både för 
eleverna och lärargruppen.  

Analysen visar att på en övergripande nivå förändrades objektet från att vara 
enbart ett perspektiv på en ekologisk process till att bli ett verktyg för att 
diskutera hållbarhetsfrågor. Men förändringen skedde stegvist, dynamiskt och 
fortlöpande över tid. Det fanns således potentiella ”expansiva minicykler” 
(Engeström, 2005), som drevs av primära eller sekundära motsättningar i den 
stora cykeln. Varje cykel var unik eftersom varje förändring i verksamheten 
är specifik, vilket innebär att den expansiva lärandecykeln ska ses som en 
modell då stegen kan se olika ut.  

Nedan beskrivs den övergripande förändringen av hur EST hanterades i 
verksamheten i termer av expansiva minicykler i verksamhetssystemet.  

De olika potentiella expansiva minicyklerna i verksamhetssystemet som 
beskrivs är: 

• Från ”ekosystems tjänster till andra ekosystem” till ”tjänster som 
naturens ekosystem genererar till oss människor”. 

• Från ”ett perspektivtagande” till ”flera perspektivtaganden”. 
• Från ”hierarkiska förutbestämda tjänster” till ” likvärdiga subjektiva 

tjänster”. 
• Från ”absoluta tjänster” till ”relationella tjänster”. 
• Från ”enkelt relationellt värde” till ” mångfacetterat relationellt 

värde”. 
• Från ”att enbart innefatta den ekologiska dimensionen” till ”att även 

innefatta den samhälleliga dimensionen”. 

Utifrån Engeströms (2001) teorier, drivs minicyklerna av motsättningar 
mellan och inom noderna. I min resultatredovisning placeras motsättningarna 
in och analyseras med hjälp av potentiella expansiva minicykler, som 
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tillsammans leder till den övergripande förändringen. Cyklerna kan inte helt 
presenteras i kronologisk ordning eftersom flera överlappar varandra och 
minicyklerna tar olika lång tid. Minicyklerna kan illustreras av en spiral med 
flera cykler medan andra blir en enkel cirkel.  

7.2.1 Från ”ekosystems tjänster till andra ekosystem” till 
”tjänster som naturens ekosystem genererar till oss människor”.  
Inledningsvis i lärarnas diskussioner i gruppen tolkades EST som att det hade 
någonting med en process i naturen att göra. ”Ekosystem och tjänst, tjänst för 
någonting, något man ger, från någon annan då, kanske något som 
ekosystemet gör för naturen då, vet inte?”, (excerpt från lärarsamtalen före 
LS). Jag tolkar lärarnas samtal om EST som att de såg det som ekosystemens 
tjänster till andra ekosystem, det vill säga att det mestadels hade med ekologi 
att göra. Ekosystemet blir således både givare och mottagare av tjänsten. 
Troligtvis inordnades EST i den ekologiska diskursen, eftersom EST endast 
uppfattades som ett ekologiskt begrepp. Dessutom hade några lärarna, 
inklusive mig själv, stor erfarenhet och var färgade av den naturvetenskapliga 
kulturen och traditionen. Sannolikt bidrog denna erfarenhet till hur lärarna 
tolkade EST i denna fas.  

Den första motsättningen uppstod då lärarnas resonemang om EST och den 
innebörd detta hade för lärarna ställdes mot skrivningen i Lgr 11, 
”Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för 
en hållbar utveckling, ekosystemtjänster till exempel nedbrytning, pollinering 
och rening av vatten och luft.”, (sid.150). Skrivningen i Lgr 11 gjorde att 
lärarnas resonemang ifrågasattes och resulterade i att det drevs i ny riktning. 
Resonemanget ledde till att lärarna beslutade att istället fokusera på 
människans påverkan på ekosystemen, det vill säga människans tjänster till 
naturen. ”Hur man kan göra för att få det positivare och vad det är som gör 
det negativt”, ” att vi inte skräpa ner och industrier och så.”, (från 
lärarsamtalen före LS). Lärarna prövade deras förändrade perspektiv i 
verksamheten genom att försöka komma på och diskutera exempel på EST37 
ex. kalkning av sjöar, älgjakt, sortera sopor och så vidare Förmodligen bidrog 
lärarnas tidigare erfarenhet och undervisning kring SD till resonemanget. Av 

                                                      
37 Observera att det inte var EST som diskuterades, i realiteten var det människans 
påverkan på naturen som diskuterades. Men lärarnas uppfattning vid tidpunkten var 
sådan. 
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tradition handlar nämligen SD i skolan ofta om hur människan kan vara rädd 
om naturen.  

Eftersom lärarna i själva verket inte tyckte att det blev tydligare vad EST var 
efter att läst Lgr11, tog de hjälp av kommentarmaterialet i biologi och MEA 
(2005). Men istället för att bekräfta deras sätt att tolka EST, utmanades deras 
uppfattning, att det handlar om människans påverkan på naturen. Således tog 
lärarnas resonemang ny riktning igen och de resonerade att, EST är tjänster 
eller värden som naturens ekosystem generar till oss människor, ”Sådant som 
naturen ger oss människor.” Lärarnas nya resonemang med 
ekosystemtjänstperspektivet omsattes och användes sedan i de följande 
försökslektionerna. I detta fall var det lärarnas tolkning av texterna som drev 
förändringen, och deras erfarenhet från den naturvetenskapliga traditionen 
som var bakgrunden till spänningen mellan deras sätt att tolka EST och det 
som stod skrivet i texterna.  

7.2.2 Från ”ett perspektivtagande” till ”flera perspektivtaganden” 
Inför LS 1 resonerade lärarna om att det var viktigt att erbjuda eleverna att 
urskilja ekosystemtjänstperspektivet, det vill säga från naturen till människan 
perspektivet (se avsnittet 7.2.1). Lärarna använde till exempel biet och 
pollination som ett exempel för att visa eleverna människans beroende av 
naturen. Syftet var att rikta elevernas fokus på biets och pollinationens 
betydelse för människan. 

Men efter att lärarna hade analyserat videofilmerna från den första 
försökslektionen, såg de att eleverna inte riktigt hanterade uppgifterna som de 
hade planerat. Svaren från eleverna var tvetydiga och man kunde tolka det 
som att de inte urskilde människans roll i ekosystemtjänstperspektivet. Till 
exempel talade elever om binas tjänster till naturen: ”bina fixar naturen”. Detta 
kan tolkas, antingen som att eleven talade om naturen-till-naturen-
perspektivet, eller att eleven menade att genom att bina fixar naturen, blir det 
en ekosystemtjänst till oss människor. Läraren uppfattade inte problematiken, 
utan bejakade elevens svar och fortsatte: ”Ja, fixa och göra äpplen, det hjälper 
äpplet egentligen, det hjälper ju äppelträdet att få äpplen”. Enligt lärarnas 
tolkning kan biets pollinering i detta fall uppfattas både som en 
ekosystemtjänst och som en ekologisk tjänst från biet till äppelträdet. 
Konsekvensen blev att vissa elever troligtvis inte urskilde pollination som en 
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ekosystemtjänst utan bara pollinationens ekologiska roll38.  Lektionen kom 
också mestadels att handla om ekologiska processer som inte involverade 
människan. När väl människan involverades, diskuterades främst människans 
påverkan på ekosystemen, till exempel pratade man om hur människan 
påverkar bina. Även för- och efterdiagnoserna gav lärarna signaler om att 
vissa elever hade svårt att inta ekosystemtjänstperspektivet, till exempel när 
eleverna resonerade kring en bild på en skog, (se bilaga 5). Utifrån frågor som: 
”Har skogen någon betydelse för dig?”, ”Är skogen viktig för dig?”, ”Hur då? 
Förklara.” menade några elever att skogen var till för djuren, ”Djuren måste 
leva där, vattnet, måste vara där för fisken och andra smådjur”. De uttryckte 
inte människans beroende av skogen, utan snarare djurens. 

I den andra cykeln försökte lärarna därför tydligare införa 
ekosystemtjänstperspektivet. Till exempel började läraren i cykel 1 med att 
förklara och diskutera med utgångspunkt i äpplet vad pollination är och hur 
det fungerar. I cykel 2 däremot, började läraren istället med att diskutera 
naturens tjänster till människan och hur vi kan kategorisera dessa, för att sedan 
återgå till pollination. Men när lärarna analyserade videofilmen från lektionen 
såg de tydligt hur läraren gång på gång fick påminna eleverna om att det 
handlade om tjänster från naturen till människan, inte människans påverkan 
på naturen eller tjänster från ekosystem till andra ekosystem. När eleverna satt 
gruppvis och diskuterade och sorterade bilder i EST och ”icke-tjänster”, blev 
det påtagligt hur svårt de hade för att urskilja ekosystemtjänstperspektivet 
under övningen (excerpt 19). När lärarna fortsatte att diskutera, upptäckte de 
att det var framför allt bilden med bilen39 som gjorde det invecklat för 
eleverna. Syftet var att försöka få eleverna att förstå människans beroende av 
naturen, att även bilen var en indirekt produkt av naturen. Men eleverna 
menade att bilen inte är bra för naturen, den förstör naturen och släpper ut 
gaser, det vill säga de tänkte i första hand på människans påverkan på naturen. 
Återigen löste inte eleverna uppgiften som lärarna hade tänkt. Lärarna förstod 
att det var olämpligt att använda bilen som exempel på en ekosystemtjänst, då 
den knappast kan ses som en sådan. Dessutom symboliserade bilen 
traditionellt människans negativa påverkan på naturen.  

                                                      
38 Ekologi används här på ett sätt som innebär att människan inte är involverad. 
39 Bilen är i realiteten inte en ekosystemtjänst, det är en produkt som människan har 
tillverkat. Dessutom räknas inte mineral som bilen mestadels är tillverkad av som en 
ekosystemtjänst enligt MEA (2005). 
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Samtidigt, när lärarna analyserade sina försökslektioner i cykel 1 och 2, 
resonerade de att människans påverkan på ekosystemen40, ekosystems 
påverkan på andra ekosystem och ekosystems påverkan på människan hör i 
ihop med varandra. För att kunna resonera kring EST bör man kunna förstå 
hur dessa perspektiv förhåller sig till varandra och hur de påverkar varandra.  
Till exempel för att kunna se att en bil inte är en direkt ekosystemtjänst måste 
man kunna inta ekosystemtjänstperspektivet. Men på samma gång påverkar 
bilen och tillverkningen av den EST som också i sin tur påverkar andra EST. 
Således bidrog både valet av bilden med bilen och det sätt varpå eleverna 
tolkade denna till att lärarnas sätt att tolka och hantera EST i undervisningen 
förändrades.  

I den tredje cykeln framställdes EST nu istället som att det handlade om tre 
synvinklar eller perspektiv. Cykel 3 började således med att övergripande 
erbjuda eleverna att urskilja att EST är tjänster från naturen till människan, 
men tillsammans med de två andra perspektiven, människans påverkan på 
naturen, ekosystems påverkan på andra ekosystem. Bilden på bilen togs bort 
inför LS 2, eftersom den inte fungerade som ett bra exempel på en 
ekosystemtjänst. Men samtidigt som bilden var ”fel” var den en viktig 
pusselbit för att driva lärarnas resonemang om EST vidare.  

7.2.3 Från ” hierarkiska förutbestämda tjänster” till ” likvärdiga 
subjektiva tjänster ”. 
Resonemanget med att kategorisera EST startade efter att lärarna hade läst och 
tolkat Lgr 11, kommentarmaterialet men framför allt MEA (2005). Eftersom 
Lgr 11 är grundskolans styrdokument och MEA (2005) är officiella 
policydokument om EST, fungerade de inledningsvis som normsättare för 
lärargruppen. Enligt båda texterna kan man dela in EST i olika kategorier, och 
lärarna tolkade det som att förmågan att kunna kategorisera EST var en viktig 
del i att förstå begreppet. Lärarna menade att kategoriseringsmodellen skulle 
kunna fungera som ett verktyg och erbjuda eleverna att urskilja att EST har 
olika funktioner och värden. De skapade en egen modell som var inspirerad 
av MEA:s modell, men framför allt byggde den på lärarnas erfarenhet av att 
undervisa på mellanstadiet. Lärarna gjorde antagandet att, deras tre kategorier 
som inkluderar samtliga EST var ett enklare sätt att belysa EST:s olika värden 
än MEA:s. Lärarna beslöt därför att utgå ifrån tre kategorier: de nödvändiga 

                                                      
40 Ekosystem i detta fall menas ekosystem som inte involverar människan. 
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tjänsterna (till exempel syre, vatten, mat, pollination), de hjälpande tjänsterna 
(till exempel virke, mineraler, vindkraft41) och må bra tjänsterna (till exempel 
friluftsliv, motion, estetiska upplevelser). Lärarnas modell och deras 
resonemang iscensattes och testades för första gången i cykel 1.  

Efter de två första cyklerna analyserade lärarna videofilmerna och diskuterade 
det som hade hänt på försökslektionerna. De enades om att kategoriseringen 
inledningsvis blev hierarkisk då den undervisande läraren och eleverna mer 
eller mindre värderade och rangordnade tjänsterna, det vill säga att vissa 
tjänster generellt är viktigare än andra. EST beskrevs som att de kunde delas 
in i olika nivåer, ”Om vi skulle göra dem i tre stycken delar, tre nivåer, en 
nivå som man måste ha, en nivå som hjälper oss, och en må bra nivå som vi 
behöver för att må bra”, (LS 1, cykel2, lektion1). Dessutom observerade 
lärarna att EST:s värde blev bestämt och kategoriskt eftersom det framställdes, 
som att en specifik ekosystemtjänst tillhörde endast en kategori. Lärarna 
kunde nämligen se att en elev började ifrågasätta modellen genom att först 
placera EST ”vatten” i den hjälpande kategorin. Eftersom läraren i förväg hade 
bestämt att vattnet skulle tillhöra ”måste ha kategorin”, skapade elevens 
”felsvar” en spänning mellan elevens resonemang och lärarens. När sedan 
ytterligare en elev tvekar om äppelsaften skulle vara hjälpande eller 
nödvändig, började läraren fundera och tveka. Äppelsaften kan egentligen 
placeras under alla kategorier, det beror på vem det är som mottar EST. 
Läraren insåg då att kategorin varierade beroende på vem det är som mottar 
tjänsten. Läraren kommenterade elevens förslag: ”då får man kanske tänka på 
något annat sätt”, och undrade sedan vem det är som mottar tjänsten. Tack vare 
elevens ifrågasättande av kategoriseringen, insåg nu läraren att indirekta EST 
eller produkter av EST kan variera i värde beroende på vem som mottar dem. 
Förutom att påpeka att en EST kan betyda olika för olika personer, uttryckte 
läraren också att den kan vara olika viktig på olika platser. Inför den tredje 
cykeln beslöt lärarna därför att de skulle vara tydliga med att EST är 
subjektiva och att en och samma tjänst kan sorteras in under alla tre 
kategorierna. Men de fortsatte ändå att använda sin modell för att kategorisera 
EST.  

Lärarnas kategoriseringsmodell testades återigen i undervisningen i den tredje 
cykeln i LS 1, och videofilmerna från försökslektionerna analyserades 
                                                      
41 Observera att mineral och vindkraft inte är EST enligt policydokumentet 
MEA(2005).   
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återigen. Även om lärarna var medvetna om problematiken med 
kategoriseringen, blev indelningen av värdet av tjänsterna fortfarande delvis 
hierarkisk och förutbestämt. De kunde från videofilmen till exempel observera 
att den undervisande läraren erbjöd eleverna att se att skogens EST kan 
sorteras in under alla tre kategorierna. Men platsen för tjänsten knöts vid flera 
tillfällen till mottagarens yrkesroll, äppelodlaren och odlingen, således 
förband läraren individen och EST till en bestämd kontext. Innebörden blev 
fortfarande att en ekosystemtjänst kunde vara generellt viktigare för en viss 
individ och i ett specifikt sammanhang. Läraren knöt inte mottagaren till den 
specifika kontexten och situationen där tjänsten genereras, det vill säga 
tjänsten kan bara värderas utifrån platsen där den finns och genereras. 

Efter den tredje cykeln i LS 1 diskuterade lärarna således vilka konsekvenser 
deras kategoriseringsmodell hade. Syftet var ju att belysa EST:s olika värden 
och funktioner. Men konsekvensen av att använda modellen blev att tjänsterna 
istället rangordnades och de blev kategoriska, det vill säga vissa tjänster blev 
mer värdefull än andra. Resultatet blev att lärarna plockade bort sin 
kategoriseringsmodell och beslutade att istället lyfta fram och fokusera mer 
på att en och samma ekosystemtjänst kan ha olika funktioner och olika värden 
samt att alla tjänster är relationella och värderas beroende dels på den specifika 
kontexten och dels på mottagaren. Återigen var det att eleverna under 
lektionen började ifrågasätta en planerad övning/modell som ledde till 
förändringar i undervisningen.  

7.2.4 Från ”absoluta tjänster” till ”relationella tjänster” 
Ett resonemang som lärarna utvecklade utifrån screeningen, fördiagnosen och 
framför allt variationsteorin, var relationen mellan tjänster och ”icke-tjänster”. 
Lärarna använde variationsteorin som teoretiskt ramverk när de planerade och 
designade deras försöklektioner. Således vägledde och styrde 
variationsteorins antagande lärarna ganska mycket. Dessutom hade jag 
erfarenhet och var färgad av flera tidigare genomförda LS som alla hade 
använt variationsteorin som teoretiskt ramverk. 

När lärarna tolkade resultatet från den screeningen och fördiagnosen föreföll 
det som att eleverna hade svårt för att urskilja det mänskliga beroendet av 
enskilda specifika EST. Det tycktes som att eleverna hade svårt för att förstå 
hur människan var beroende av enskilda specifika EST som till exempel 
pollination och naturlig rening av vatten. Men hur skulle lärarna erbjuda 



 
 

114 
 

eleverna att se naturens tjänster som gynnar oss människor? Variationsteorin 
menar bland annat att för att kunna urskilja något bör man också samtidigt 
urskilja vad det inte är. Således borde lärarna erbjuda eleverna att urskilja 
EST, det vill säga att naturen ger oss tjänster som gynnar oss människor, 
genom att öppna upp en dimension av variation. Därför talade lärarna om att 
de behövde något som kontrasterade EST. En kontrastering fordrar inte 
automatiskt en motsats, men lärarna började i alla fall diskutera om det fanns 
någon motsats till EST. De kom fram till att det bör ju också genereras ”icke-
tjänster” från ekosystemen. Allt som kommer från naturen är väl inte bara till 
godo? Lärarna resonerade att ”icke-tjänster” är de funktioner hos ekosystem 
som inte upprätthåller eller förbättrar människans livsstandard till exempel 
vulkanutbrott, översvämning, tornados, etc. Innebörden av begreppet blev att 
det finns specifika ”icke-tjänster” i naturen, som inte gynnar eller förbättrar 
levnadsvillkoren för människan generellt. Lärarnas resonemang ledde till 
skapandet av ett bildmaterial och den tillhörande aktiviteten med dessa. 
Bilderna och aktiviteten byggde också på variationsteorins antagande om 
bland annat urskiljning av skillnader. Avsikten var att kontrastera tjänster och 
”icke-tjänster” med varandra, så att eleverna kunde få möjlighet att urskilja 
EST. Bildmaterialet bestod av tio stycken bilder, som representerade olika 
EST och ”icke-tjänster”. Bilderna visade: en jordgubbe, en bil, en 
mobiltelefon, en skog, ett vindkraftverk, ett sädesfält, en strand, ett 
vattenkraftverk, en vulkan, en översvämning samt en tornado där ett hus håller 
på att blåsa omkull. Lärarna hade i förväg bestämt vilka bilder som de ansåg 
symboliserade EST och vilka bilder som föreställde ”icke-tjänster”. Bilden på 
vulkanen, översvämningen respektive tornadon ansåg lärarna representerade 
”icke-tjänster”, eftersom de förstör till exempel byggnader och grödor. 
Eleverna fick i uppgift att sortera bilderna i två högar, en hög med bilder som 
representerar EST och en hög med ”icke-tjänsterna”.  

Men när aktiviteten genomfördes uppstod det motsättningar mellan elevernas 
sätt att förstå och lärarnas resonemang. Idén med ”icke-tjänster” och tjänster 
ifrågasattes av eleverna genom bilderna. En elev resonerade till exempel att 
en vulkan faktiskt kan vara en tjänst på grund av att den kan ge värme. En 
annan elev påstod att vattnet i bilden på översvämningen också kunde vara en 
ekosystemtjänst och yttrade att ”det är gratis vatten” och ”tänk på att vi 
behöver vattnet”. Ytterligare en elev antydde att stormen också kunde vara en 
tjänst, eftersom den kan föra med sig regn. Eleverna svarade på övningen på 
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ett helt annat sätt än lärarna planerat. De såg andra saker i bilderna än vad 
lärarna hade tänkt. 

När lärarna analyserade försökslektionerna började de istället resonera om att 
man kanske inte kan säga att det finns faktiska absoluta ”icke-tjänster”. 
Vulkaner kan ju till exempel också skapa ny mark och näring till nya 
ekosystem som kan generera EST. Men naturligtvis kan en vulkan också vara 
destruktiv om människor bor och lever i närheten i vulkanen. Dessa människor 
upplever definitivt vulkanen som en icke-tjänst. Således beror värdet på vem 
som värderar tjänsten. Man kan inte i förväg säga vad som gynnar och inte 
gynnar människan. Då lärarna hade bestämt vad som var en ekosystemtjänst 
resp. icke-tjänst, framställdes EST som absoluta istället för relationella. Efter 
att ha insett detta plockade lärarna bort ”bildövningen” till LS 2, och EST 
framställdes i de kommande lektionerna som relationella. Till exempel sågs 
alla ”tjänster” från naturen först som potentiella EST och sedan handlade det 
om att inta olika människors perspektiv och värdera ”tjänsterna” efter dessa. 

Eftersom variationsteorin tjänstgjorde som det teoretiska ramverket i LS och 
lärarna använde den för att definiera sitt lärandeobjekt, kom den också att 
verka som katalysator som drev fram förändringen i verksamheten. 
Bildmaterialet som användes på försökslektionerna, som försökte att belysa 
tjänster resp. icke tjänster byggde till exempel på vissa principer från 
variationsteorin, nämligen på idén om kontrast. Bilderna bidrog till att 
eleverna ifrågasatte lärarnas resonemang med tjänster och ”icke-tjänster”. 
Förändringen skapades således utifrån en motsättning mellan å ena sidan 
lärarnas sätt att tolka EST och å andra sidan hur eleverna tolkade EST och hur 
de hanterade uppgiften.  

7.2.5 Från ”enkelt relationellt värde” till ” mångfacetterat 
relationellt värde” 
Denna minicykel pågick samtidigt och var sammanflätad med andra 
minicykler till exempel från ”kategoriserade tjänster” till ”jämbördiga 
subjektiva tjänster ”och” absoluta tjänster” till ”relationella tjänster”.  EST:s 
subjektiva och relationella värde diskuterades redan i planeringsstadiet inför 
LS 1. Bland annat menade lärarna att EST värderas olika beroende på vem du 
är, ”Det här subjektiva, att ekosystemtjänsterna har olika beroende på vilka… 
För dig och mig”. I kommentarmaterialet för kursplanen i biologi poängterar 
man också att EST har olika funktioner och värden, till exempel producerande 
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processer och icke-materiella som friluftsliv. Men av olika anledningar (se 
avsnitt 5.2.3 och 5.2.4), framträdde inledningsvis EST:s relationella och 
subjektiva aspekt tvetydigt när det iscensattes i undervisningen. EST:s värde 
blev ibland absolut och kategoriskt, framför allt på grund av lärarnas 
kategoriseringsmodell och deras resonemang om ”icke-tjänster”.  

Problematiken med EST relationella värde blev tydlig för lärarna när de 
analyserade cykel 1 och 2. En elev ifrågasatte bland annat den undervisande 
lärarens sätt att rangordna och kategorisera EST (avsnitt 5.2.3). Lärarna insåg 
att eftersom värdet på EST varierar beroende på vem som mottar den, bör 
samma EST också kunna inordnas under alla tre kategorierna samtidigt. Men 
de upptäckte också att det blev problematisk när läraren resonerade och 
kopplade EST till en specifik plats och situation. Den undervisande läraren 
uttryckte under lektionen att EST kan vara olika viktigt på olika platser. Men 
lärarna observerade att platsen knöts till mottagarens yrkesroll, äppelodlaren 
och odlingen, således knöt den undervisande läraren individen och EST till en 
viss yrkeskategori med en bestämd kontext. Innebörden blev att en EST kan 
vara generellt viktigare för en viss typ av individ till exempel att äpplet är 
viktigare för äppelodlaren än för andra individer. Detta ledde till att lärarna i 
stället menade att mottagaren måste knytas till den specifika kontexten och 
situationen där EST genereras. EST existerar bara i sammanhang med en 
mottagare där tjänsten genereras. 

Inför tredje cykeln reviderade lärarna således sin lektionsdesign. EST:s 
relationella värde involverade nu både vem som mottar den och till den 
specifika kontexten där den mottas. Dock kategoriserades EST fortfarande 
som tjänster respektive ”icke-tjänster” (se avsnittet 5.2.4), vilket medförde att 
värdet fortfarande blir absolut och sålunda motsägelsefullt mot det relationella 
värdet. Efter LS 1 slutade lärarna emellertid att kategorisera EST, eftersom de 
insåg att deras kategoriseringsmodell var problematisk. 

Minicykeln med EST:s relationella aspekt fortsatte att utvecklas och förändras 
i LS 2. Återigen var det när lärarna studerade videofilmerna från 
försöklektionerna som de upptäckte nästa relationella aspekt. När eleverna 
diskuterade platsens EST utifrån sina respektive roller i rollspelet (se excerpt 
39), till exempel att familjen kunde bada, sola och titta på korna, fann lärarna 
att tidpunkten också var avgörande för vilka EST man utnyttjar och hur man 
värderar dem. Eleverna menade att de kunde gå och titta på kossorna som 
finns i närheten och de kunde simma och bada i vattnet. Men eftersom det var 
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tidigt på våren, var det förmodligen mycket kallt i vattnet. Således stämde inte 
elevernas utsaga med de verkliga förhållandena. Läraren menade istället, att 
simma och bada det får man nog göra på sommaren. Efter analysen talade 
lärarna om att samma EST kan värderas olika beroende på vilken årstid det är. 
Tiden påverkar således också hur och vilka EST vi värderar. Platsen och 
tidpunkten för försökslektionen hade således en avgörande roll för 
framdrivandet av just denna förändring.  

Vidare visste lärarna sedan tidigare att den ekologiska kunskapen om den 
aktuella EST har stor betydelse för att kunna förstå att och på vilket sätt 
människor är beroende av naturen. Men kunskapen och erfarenheten om EST 
påverkar också mottagarens värdering av den, det vill säga att kunna uppskatta 
tjänsten. Även detta resonemang utvecklades efter att lärarna hade analyserat 
videofilmerna efter cykel 5. De kunde observera att de flesta elever värderade 
först gråsuggan negativt och nästan bara efter utseende, när eleverna aktivt 
utförde värderingsövningen med gråsuggan (se excerpt 41). Men efter att 
läraren hade diskuterat och påmint eleverna om gråsuggans biologiska roll 
uppfattade och värderade eleverna den annorlunda. De värderade gråsuggan 
mer positivt och som en EST och inte bara efter utseendet. Kontrasten mellan 
elevernas negativa värdering av gråsuggan och sedan elevernas positiva 
värdering blev väldigt tydlig. Skillnaden var endast den att läraren påminde 
om gråsuggans roll och egenskaper. De två nya aspekterna, om hur tidpunkten 
och kunskapen om EST:s påverkar dess värde, omsattes sedan i resonemanget 
i den sista cykeln. 

Resultat av denna förändringsprocess var att EST:s relationella värde gick från 
att bara vara styrd av vem som mottar den, till att även inkludera var den 
mottas det vill säga kontexten och situationen, tidpunkten och mottagarens 
kunskap om den aktuella EST. 

7.2.6 Från ”att enbart innefatta den ekologiska dimensionen” till 
”att även innefatta den samhälleliga dimensionen”. 
Även denna minicykel involverade och var sammanbunden med andra 
minicyklar och pågick under lång tid. När lärarna analyserade den första 
försökslektionen upptäckte de att undervisningen fokuserade generellt mycket 
på den naturvetenskapliga dimensionen av EST. Lärarna uppehöll sig under 
planeringsmötena vid att man i första hand måste ha goda ekologiska 
kunskaper om hur ekosystemet och de ekologiska processerna fungerar. 
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Lärarnas avsikt i första och andra cykeln var att utnyttja pollination som ett 
exempel på en EST för att försöka förklara och belysa att och hur människan 
är beroende av naturen och dess ekosystem. Men i praktiken iscensattes 
huvudsakligen pollination enbart som en ekologisk process och 
huvudsakligen utan människans närvaro. Även när lärarna resonerade med 
eleverna kring ekosystemtjänstperspektivet handlade det mest om att ge 
exempel på EST och sortera dem i kategorier. Troligtvis var det återigen 
lärarnas erfarenhet av den naturvetenskapliga traditionen och kulturen som 
påverkade hur undervisningen av EST genomfördes. Eftersom Lgr11 är 
grundskolans styrdokument och EST är inskrivet i den biologiska diskursen, 
fungerade Lgr11 som normgivare. 

Med hjälp av videofilmerna från de två första cyklerna kunde lärarna se 
problematiken. Problemet var att ekosystemtjänstperspektivet inte framträdde 
tydligt för eleverna, bland annat såg lärarna på videofilmerna att 
försökslektionerna snarare kom att handla om ekologi utan människans 
närvaro. I tredje cykeln försökte lärarna därför att lyfta fram 
ekosystemtjänstperspektivet oftare och tidigare under lektionen. Bland annat 
diskuterade den undervisande läraren mer med eleverna kring EST:s värde 
utifrån olika människor och platser. Troligtvis var det därför som en elev även 
lyfte fram den ekonomiska innebörden av EST:s samhälleliga del i slutet av 
cykel 3 (se excerpt 28). Lärarna hade diskuterat den ekonomiska aspekten 
inför LS 1. Men eftersom det inte nämns något om den ekonomiska aspekten 
i Lgr11 och lärarna tyckte att det bara blev mer komplicerat för eleverna, hade 
de avstått från att lyfta fram denna i undervisningen. Dock såg lärarna, när de 
analyserade den tredje cykeln, att elevernas sätt att se på EST:s värde 
förändrades. Då tjänsten hade ett ekonomiskt värde för mottagaren, blev 
tjänsten mer värdefull för eleverna. Därför beslöt lärarna att också lyfta in den 
ekonomiska aspekten av EST i undervisningen. Lärarnas resonemang började 
även mer och mer lyfta in den samhälleliga dimensionen. 

Då lärarna hade analyserat hela LS 1 tillsammans, upptäckte de att den 
samhälleliga dimensionen ofta var frånvarande under lektionerna. Lärarna 
enades om att de samhälleliga kunskaperna innefattar att kunna se en 
ekosystemtjänsts olika värden och funktioner i samhället, att en tjänst kan ha 
ett ekonomiskt, politiskt eller ett socialt värde. För att synliggöra och lyfta 
fram den samhälleliga dimensionen i undervisningen blev aktiviteterna i LS 2 
helt annorlunda jämfört med LS 1, till exempel rollspel och 



 
 

119 
 

värderingsövningar. Syftet var att försöka använda EST för att beskriva 
relationen mellan de naturvetenskapliga och de samhälleliga dimensionerna. 
När lärarnas nya resonemang omsattes i undervisningen i form av rollspel, var 
det återigen elevers hanterande av EST i undervisningen som utvecklade 
resonemanget. Elever lyfte fram människans konkreta nyttjande av EST i 
relation till andra människor, både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv. 
”Husbyggarna” vill bygga en fabrik som gör kikare till fågelskådarna, och när 
det byggs hus är det viktigt att tänka på arbetarna. En del av eleverna 
resonerade främst ekonomiskt i ett vinstintresse, det vill säga man ville tjäna 
pengar på att sälja kikare och inte betala löner i onödan för arbetarna. Men 
eleverna resonerade även utifrån ett allmänintresse vilket inkluderade att 
andra människor skulle ha det bra och må bra, och EST värderades med 
hänseende till andra människor (se avsnitt 5.2.5). Undervisningen gick från att 
fokusera generellt mer på den ekologiska dimensionen till att involvera även 
den samhälleliga.  

7.3 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag med Engeströms (2005) verksamhetsteoretiska modell 
som analytiskt redskap försökt att förstå vad det var som drev, att innebörden 
av EST förändrades i det empiriska materialet. Genom att jag beskrivit 
processen i LS-modellen i termer av ett expansivt lärande och förändringen i 
lärarnas sätt att ta sig an och utveckla sin förståelse av EST i en 
undervisningspraktik på mellanstadiet, har jag visat hur förändringen skedde 
i minicykler som inbördes kan relateras till varandra och till en mer 
övergripande expansiv lärandecykel. 

Förändringsprocesserna drevs av motsättningar både inom komponenterna 
och mellan komponenterna i verksamhetssystemet. Motsättningarna bidrog i 
sin tur till att sättet att resonera om EST förändrades och resulterade i ett 
transformerat objekt42. Övergripande transformerades EST från ” ett 
ekosystemtjänstperspektiv på en ekologisk process” till ett 
”hållbarhetsperspektiv på en ekologisk process”. Motsättningarna skapades 
till exempel mellan lärarnas sätt att tolka begreppet och framskrivningen i 
texterna, men också mellan elevernas sätt att tolka och hantera EST å ena sidan 
och lärarnas sätt att hantera EST å den andra sidan. Motsättningar skapades 
                                                      
42 Syftar på det verksamhetsteoretiska objektet, det mål som lärarna strävade mot i 
verksamheten, det vill säga målet att försöka undervisa om EST. 
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också mellan lärarnas förståelse och skrivningen i Lgr 11 och MEA (2005) 
som inledningsvis agerade som normsättare. Lärarnas sätt att tolka och 
omtolka variationsteorin, som utgjorde det teoretiska ramverket vid analys 
och planering av lektionerna, bidrog också till att förändringsprocessen drevs 
framåt.  

De olika minicyklerna började med att en motsättning uppstod. Oftast 
upptäcktes motsättningarna med hjälp av att videoinspelningarna från 
lektionerna analyserades, men vissa motsättningar blev synliga för den 
undervisande läraren under lektionen. Motsättningarna resulterade i sin tur till 
att undervisningen och sättet att hantera begreppet EST förändrades. I lärarnas 
fall handlade det mycket om att förändra övningar, uppgifter och deras sätt att 
resonera med eleverna på lektionerna. När lärarna ändrat sina resonemang och 
reviderat undervisningsdesignen, testade lärarna det igen i praktiken. Sedan 
analyserades det förändrade handlandet och reviderades igen. På så sätt 
framträdde lärandeobjektet på olika sätt i verksamheten och transformerades 
över tid. 
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8. Diskussion 
 
För att kunna svara på min forskningsfråga, det vill säga hur förändras och 
transformeras innebörden av lärandeobjektet genom lärarnas deltagande i LS, 
tog jag hjälp av begreppet expansivt lärande (Engeström, 2005) som 
analysverktyg. I den empiriska studien undersöktes hur en grupp lärare tar sig 
an och undervisar om ett i läroplanen nytt innehåll; EST. Lärarna har arbetat 
systematiskt i LS-modellen för att utveckla undervisningen och elevernas 
lärande. De har formulerat och specificerat ett lärandeobjekt och identifierat 
vad som är nödvändigt att lära för att eleverna skall göra lärandeobjektet till 
sitt, det vill säga utveckla kunskap om EST. Utifrån det empiriska materialet 
har jag därefter undersökt och beskrivit hur lärandeobjektet EST:s innebörd 
transformerades och utvecklades genom denna process. 

Studiens främsta kunskapsbidrag är således kunskap om hur lärandeobjektets 
innebörd kan förändras och transformeras då lärare tar sig an och undersöker 
ett nytt undervisningsinnehåll (EST) i en LS. Men studien ger även kunskap 
om lärandeobjektets beskaffenhet och dess kritiska aspekter.  

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och kunskapsbidrag. Jag 
resonerar också kring valet av studiens metod, teori och trovärdighet och 
eventuella generaliseringsanspråk. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att, och på vilket sätt, ett i läroplanen nytt innehåll som 
EST kan utvecklas och transformeras: från att endast vara ett perspektiv på 
ekologiska processer till ett verktyg för att diskutera hållbarhetsfrågor. Genom 
att lärarna medvetet och systematiskt försökte göra innehållet till sitt och till 
ett lärandeobjekt som iscensattes i undervisningen, utvecklades och 
transformerades lärandeobjektet EST:s innebörd. Lärarna utforskade 
lärandeobjektets beskaffenhet och försökte finna dess nödvändiga aspekter, 
det vill säga de aspekter som definierar lärandeobjektet och som är 
nödvändiga att urskilja för att utveckla ett kunnande om EST. EST, som 
inledningsvis var ett mer eller mindre obekant begrepp och hade en begränsad 
innebörd för lärarna, utvecklades till att få en mer rik och utvecklad innebörd.  
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Lärarnas tidigare erfarenheter från olika undervisningspraktiker och 
kulturer43, tolkning av Lgr11 och policydokument som MEA (2005) samt 
analysen av fördiagnoserna var det som låg till grund för lärarnas första 
definition av lärandeobjektet, nämligen ”Att förstå och kunna förklara 
människans beroende av pollination”. 

 Inledningsvis i LS användes EST främst för att belysa människans beroende 
av naturen, genom att se de icke-mänskliga ekologiska processerna som 
potentiella tjänster till människan. Resonemanget med tjänster/icke-tjänster 
och kategoriseringen/rangordningen innebar även att värdet på EST blev 
förutbestämt och bundet till specifika platser och yrkesroller. Allt eftersom 
lärarna arbetade systematiskt med innehållet i sin praktik, det vill säga på 
förträffarna, analystillfällena och i undervisningen, utvecklades EST till ett 
verktyg för att beskriva relationen mellan en ekologisk och en samhällelig 
dimension.  När eleverna till exempel inte svarade på övningarna eller 
resonerade kring EST som lärarna hade tänkt, utvecklades och förändrades 
lärandeobjektets innebörd. Videofilmerna från lektionstillfällena synliggjorde 
för lärargruppen de motsättningarna som uppstod under lektionen. Detta ledde 
till att innebörden av lärandeobjektet EST förändrades och att ett förändrat 
lärandeobjekt iscensattes och prövades igen i undervisningen. Då 
undervisningen och elevernas diagnosresultat analyserades, förändrades 
innebörden återigen. Lärandeobjektet EST utvecklades således från att främst 
vara ett verktyg för att beskriva människans behov av den icke-mänskliga 
naturen till ett verktyg för att kunna resonera kring hållbarhetsfrågor och 
relationen mellan ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. 

Resultatet av studien visar att det kan vara komplicerat att införa ett nytt 
innehåll i undervisningen. LS-modellen visade sig vara ett effektivt verktyg 
för att utveckla lärarnas kunskap om EST och hur man kan undervisa om detta. 
LS skapade förutsättningar för ett aktivt, cykliskt, expansivt lärande. Med 
hjälp av Engeströms (2005) expansiva lärande som analysverktyg, kunde jag 
synliggöra och beskriva hur denna kunskapsutveckling fungerade på ett 
djupare plan, till exempel vilka komponenter och motsättningar som skapade 
och drev lärandeobjektet EST:s förändringsprocesser framåt.   

                                                      
43 I detta fall innebär det till exempel olika skolkulturer. 
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8.1.1 EST – ett perspektiv på ekologiska processer eller ett 
verktyg för att diskutera hållbarhetsfrågor? 
Läroplanens skrivning kan tolkas som att den främst lyfter fram och betonar 
ett förhållningssätt där människans beroende av ekologiska processer 
framhävs och hur viktigt det är att vi människor bevarar dessa. Detta kan man 
i undervisningen göra genom att visa naturens funktioner i termer av tjänster 
som man kan sortera i kategorier (Lgr11, 2011; Skolverket, 2016). Men 
resultatet i studien visar att EST skulle kunna vara något mycket mera, 
nämligen ett verktyg för att förstå hur samhället och naturen påverkar 
varandra. En undervisning om EST skulle då handla om att se naturen från 
olika perspektiv, både ekologiska, sociala och ekonomiska. Det innebär att 
studiens resultat pekar på att EST kan ses som ett tvärvetenskapligt begrepp 
som hör precis lika mycket hemma i samhällskunskaps- som i biologiämnet.  

8.1.1.1 Att kategorisera och sortera EST 
EST kan lyftas fram i undervisningen och belysa att vi människor är beroende 
av naturen, genom att beskriva och kategorisera olika exempel på EST. 
Studien visar att speciellt de kulturella tjänsterna44 är extra viktiga att lyfta 
fram, eftersom många elever inte urskiljer dessa som tjänster från naturen. 
Lärarna kunde visserligen se att alla elever som ingick i LS på ett övergripande 
plan förstod att vi människor är beroende av naturen. När eleverna till exempel 
resonerade kring en bild av en skog, kunde de flesta förklara människans 
beroende av träden som syreproducenter, men de hade svårt för att se hur 
människan är beroende av enskilda och specifika EST som pollination, 
naturlig vattenrening och så vidare Sannolikt berodde detta till största delen 
på elevernas bristande kunskaper om hur de ekologiska processerna fungerar. 
EST i de första cyklerna kom därför mestadels att handla om hur ekologiska 
processer som pollination fungerar rent biologiskt. Däremot valde lärarna i LS 
2 att mer utgå ifrån elevernas erfarna kunskaper om ekologiska processer. 

Det kan vara problematiskt att sortera in EST i olika kategorier, dels eftersom 
det finns olika kategoriseringsmodeller framtagna med olika syften, och dels 
för att de gamla modellerna fortsätter att utvecklas och att det då skapas helt 
nya kategoriseringsmodeller. Ibland är det också svårt att förstå vad som är en 
direkt eller indirekt ekosystemtjänst, eller en produkt av en indirekt eller direkt 

                                                      
44 De estetiska och emotionella värden som vi kan få av att vistas i 
naturen. 
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ekosystemtjänst (MEA 2005). Lärarna såg problematiken med de olika 
kategoriseringsmodellerna och de resonerade sig fram till att de befintliga 
modellerna skulle bli för svårt för elever i åk 5. Inspirerade av Lgr11 och 
speciellt kommentarmaterialet till kursplanen i biologi, som lyfter fram att 
man kan dela in EST i kategorier, designade lärarna en egen 
kategoriseringsmodell. Syftet var att konstruera en enklare modell än de 
befintliga modellerna som till exempel MEA, men denna fick en annan 
innebörd. Modellen fokuserade till exempel mer på EST:s värde istället för 
dess funktion som är fallet i MEA:s (2005) modell. När modellen sedan 
användes i undervisningen blev till exempel EST ordnade hierarkiskt, det vill 
säga vissa tjänster bedömdes vara viktigare och betydelsefullare än andra. 
EST:s värde blev inledningsvist även bestämt och fast, emedan tjänsterna ofta 
knöts till en specifik kontext eller individ/yrke och en och samma tjänst 
sorterades in i endast en kategori. Senare i LS började dock lärarna fokusera 
mer på den samhälleliga dimensionen av EST och på att värdet av och 
funktionen med tjänsterna var relationellt, det vill säga att värdet är beroende 
av vem som mottar tjänsten, var den mottas, det vill säga kontexten och 
situationen. Men tidpunkten och mottagarens kunskap om den aktuella EST 
påverkar också värderingen. Således blev lärarnas kategoriseringsmodell 
problematisk och de förkastade den inför LS 2. 

Sammanfattningsvis, det är möjligt att kategorisera och sortera EST i enlighet 
med de kategoriseringsmodeller som finns i policydokumenten, men det är 
också möjligt att konstruera nya. På vilket sätt de olika EST kategoriseras 
beror helt på vilket syfte man har med kategoriseringen, på vilket sätt man 
använder den och hur man resonerar kring den. Vill man till exempel lyfta 
fram och visa exempel på olika EST och dess olika funktioner, kan det vara 
bra att använda till exempel MEA:s modell. Lärarnas kategoriseringsmodell i 
LS blev ett bra verktyg för att just sortera och visa olika exempel på EST. Men 
vill man istället lyfta fram EST:s relationella värde och använda EST mer som 
ett verktyg för att diskutera hållbarhetsfrågor, tyder vårt resultat på att det är 
bättre att inte alls fokusera på att sortera och kategorisera EST i 
undervisningen. 

8.1.1.2 Den antropocentriska utgångspunkten och den autonoma 
aspekten 
Det finns en motsättning mellan att ge eleverna möjlighet att självständigt 
utveckla förhållningssätt till andra levande organismer och att de i 
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undervisningen endast erbjuds ett antropocentriskt perspektiv på naturen, det 
vill säga att eleverna bara erbjuds naturen-till-människan-perspektivet. Om 
läraren till exempel bara ger olika exempel på EST, kategoriserar dem och 
resonerar som att människan och naturen är separerade, kan elever utveckla 
ett förhållningssätt som innebär att människan sätts i alltings centrum, det vill 
säga att naturen står i människans tjänst. Man kunde till exempel se att flera 
av eleverna i screeningen inte urskilde den icke-mänskliga naturens autonoma 
aspekt, det vill säga att den icke- mänskliga naturen skulle klara sig lika bra 
utan oss, att träden till exempel inte är beroende av att vi människor planterar 
trädplantor.  

Även om EST kan ses som ett perspektiv, från naturen till människan, så finns 
det minst tre möjliga perspektiv att betrakta naturen från. I en allsidig 
undervisning är det därför det lämpligt att lyfta fram och resonera kring alla 
tre perspektiven i undervisningspraktiken, det vill säga naturen-till-
människan-perspektivet, naturen-till-naturen-perspektivet och människan-till-
naturen-perspektivet. Perspektiv som poängterar att människan utgör en del 
av naturen gör det tydligare hur människans påverkan på ekosystemen kan 
påverka EST både negativt och positivt. Enligt min erfarenhet handlar ESD i 
skolan oftast mer om människans negativa påverkan på naturen. Naturen-till-
naturen-perspektivet handlar om hur den icke-mänskliga naturen fungerar i 
största allmänhet, det vill säga hur ekosystemen fungerar, hur de ekologiska 
processerna påverkar och samverkar med varandra, och hur de i slutändan 
genererar tjänster till oss människor. Det är också viktigt att eleverna urskiljer 
att påverkar människan ett ekosystem så påverkas med stor sannolikhet ett 
annat ekosystem. Likaledes är det viktigt att, om människan försämrar 
kvalitén på en ekosystemtjänst, påverkas sannolikt fler EST i längden antingen 
negativt eller positivt.  

Att kunna resonera kring ekologiska hållbarhetsfrågor bland annat med hjälp 
av EST innebär att kunna resonera kring hur naturen fungerar, det vill säga 
hur ekosystemen och de ekologiska processerna fungerar, hur alla biotiska och 
abiotiska faktorer är mer eller mindre beroende av varandra, hur de samarbetar 
och påverkar varandra både negativt och positivt. Således innebär det att se 
naturen från alla tre perspektiven samtidigt, naturen-till-människan-
perspektivet, naturen-till-naturen-perspektivet och människan-till-naturen-
perspektivet.   
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8.1.1.3 EST:s ekonomiska aspekt 
Den forskning som bedrivits kring EST handlar mycket om att hitta kriterier 
och system för hur man skulle kunna värdera EST ekonomiskt. Genom att mer 
eller mindre sätta en prislapp på EST kan man värdera konsekvenserna av 
olika handlingsalternativ. De ekonomiska faktorerna spelar stor roll i dagens 
samhälle, och de påverkar och kan vara direkt avgörande för hur vi människor 
hanterar och värderar EST. EST:s värde kan ha ett reellt ekonomiskt värde, 
till exempel för äppelodlaren får pollination ett konkret ekonomiskt värde i 
termer av äpplen som han/hon säljer. Således har EST:s ekonomiska aspekt 
eller dimension en central innebörd i resonemanget kring samhälleliga 
hållbarhetsfrågor. Men EST:s ekonomiska aspekt finns inte explicit inskriven 
i Lgr11 eller i kommentarmaterialet till kursplanen för biologi (2016), och 
lärarna resonerade inledningsvis i LS 1 att den ekonomiska aspekten av EST 
skulle bli för komplicerad för eleverna i åk 5 att förstå. Å andra sidan finns 
den ekonomiska dimensionen med i det övergripande hållbara 
utvecklingsperspektivet, och enligt kommentarmaterialet till kursplanen i 
biologi har EST tydliga kopplingar till SD.  

I början av LS 1 framträdde också EST enbart mer som ett ekologiskt begrepp 
som inte innefattade mänsklig verksamhet. Men när lärandeobjektets 
ekonomiska aspekt framträdde i lärarnas förståelse och i undervisningen, fick 
EST en mer samhällelig innebörd. Medvetenheten om den ekonomiska 
aspekten av EST:s värde i LS blev sålunda inkörsporten för den samhälleliga 
dimensionen. Tvärtemot vad man hade trott verkade det inte som att det blev 
mer komplicerat för eleverna, snarare blev det lättare för eleverna att resonera 
kring EST värde. Det tycktes som att det blev enklare för eleverna att förstå 
andra människors beroende av EST, och att värdet på en och samma tjänst kan 
vara olika. Å andra sidan är det mycket svårt att sätta ett ekonomiskt värde på 
alla EST, speciellt de kulturella tjänsterna. Sålunda är det nog tillräckligt att 
resonera kring att EST kan ha varierande ekonomiskt värde för olika 
människor, men inte vad det ekonomiska värdet är.  

8.1.1.4 Den solidariska aspekten och att inta andra perspektiv  
När lärarna efter LS 1 hade blivit mer medvetna om lärandeobjektets 
samhälleliga aspekter, till exempel att värdet på tjänsterna var relationellt och 
att de kan ha ett reellt ekonomiskt värde plockade lärarna bort  
kategoriseringsmodellen och resonemanget om icke-tjänster lades ner. Men 
det medförde också att lärarna blev medvetna om vikten att kunna inta andra 
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människors perspektiv. För att kunna resonera kring EST:s värde, bör man 
således förstå att EST kan värderas olika beroende på vem som mottar dem. 
Det innebär att kunna se och betrakta världen ur andra människors ögon och 
att förstå andra människors värderingar. Dock visar studien att det kan vara 
svårt för eleverna att inta andra människors perspektiv, speciellt om man inte 
har någon erfarenhet eller kunskap om dennes levnadshistoria eller situation. 
Därför är det viktigt att undervisningen utgår ifrån för eleverna välkända 
erfarenheter.  

En följd av att eleverna försökte värdera EST utifrån andra människors 
perspektiv i LS 2, var att även en solidarisk innebörd lyftes fram, till exempel 
att markägaren inte bör hugga ner alla träd, eftersom de är viktiga för 
fågelskådarna av den orsaken att fåglar behöver träden etc. Således resonerade 
eleverna att andras människor livskvalitet kan påverkas negativ om man 
nyttjar och använder EST fel. EST kan alltså även belysa hur viktigt det är att 
använda och nyttja naturens tjänster hållbart ur ett solidariskt, medmänskligt 
och demokratiskt perspektiv. EST kan på så sätt vara ett användbart verktyg 
för att kunna resonera kring relationen mellan människor utifrån ekologiska 
faktorer.  

8.1.2 Lärandeobjektet EST:s innebörd utvecklas och förändras 
När lärarna började projektet var EST ett relativt okänt innehåll för mig och 
för de övriga lärarna var det helt obekant. Begreppet var endast ett ord på ett 
papper med en väldigt begränsad innebörd. Sakta började lärandeobjektet EST 
innebörd systematiskt förändras, transformeras och utvecklas till något helt 
annat. Man skulle kunna säga att ordet blev till ett begrepp med rik innebörd 
som var anpassat för undervisningspraktiken. Jag tror att alla lärare behöver 
problematisera både nya och gamla begrepp i praktiken för att själva utveckla 
ett kunnande om begreppen men även för att kunna transformera och anpassa 
dem till praktiken. Ibland räcker inte expertisen, policydokument och 
forskningen till för att forma objektet45 till praktiken. Resultatet från studien 
visar tydligt att innehållet, EST förändras och transformeras när man arbetar 
med det i en praktik.  Innehållet som formats och definierats i en viss praktik, 
kan inte enkelt överföras till en annan praktik. I MEA (2005) och i TEEB 
(2010) och i andra policydokument är fokus mer på att försöka sätta ett reellt 
ekonomiskt värde på EST och utveckla ekonomiska system för detta, medan 
                                                      
45 Syftar på det variationsteoretiska objektet, det vill säga det kunnande som 
eleverna bör utveckla för att kunna förstå och använda det specifika innehållet. 
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EST i denna studiens undervisningspraktik får en annan innebörd, EST 
förändras och blir mer till ett verktyg för att resonera kring hållbarhetsfrågor. 
Begreppet eller innehållet behöver vara i, användas i, och verka i praktiken 
för att kunna transformeras till ett för undervisningspraktiken fungerande och 
anpassat begrepp. Lewis (2002) menar till exempel att lesson study kan 
erbjuda lärare att kollegialt komma underfull med ett nytt innehåll och 
läroplansmål, genom att utforska det i klassrummet. 

8.1.2.1 Utgångspunkten – ett nytt innehåll i läroplanen 
Eftersom det ständigt pågår forskning i de olika ämnesdisciplinerna utvecklas 
och skapas det ideligen ny kunskap. Denna kunskap kan sedan leda till att nya 
begrepp och nya innebörder av gamla begrepp introduceras i 
skolverksamheten och i skolämnena (Helldén, Lindahl, & Redfors, 2005). 
EST fick sitt stora genomslag genom det internationella 
forskningsprogrammet Millennium Ecosystem Assessment 2001-2005. Men 
EST har fortfarande i skrivandets stund inte riktigt fått samma genomslag 
bland allmänheten i samhället. Likväl fördes EST in i skolverksamheten 
genom att begreppet introducerades i det centrala innehållet i biologiämnet i 
Lgr11. Dock fanns det mig veterligen inget läromedel eller skolmateriel för 
lärarna att utgå ifrån när det skrevs in i läroplanen och inte heller när vi utförde 
våra LS våren 2013. Frågan är om eller hur mycket begreppet har använts eller 
testats i undervisningen innan den infördes i Lgr11? Eftersom Lgr11 dessutom 
är en förordning ska den följas av de verksamheter som omfattas av denna. 
Således var utgångspunkten för LS 1 främst Lgr 11, policydokumentet 
MEA(2005), kommentarmaterialet till Lgr11 och lärarnas tidigare 
erfarenheter av att undervisa på mellanstadiet. 

Inledningsvis styrdes alla i lärargruppen av läroplanens, 
kommentarmaterialets och MEA:s (2005) beskrivning av EST. De försökte att 
definiera och formulera ett lärandeobjekt utifrån läroplanens formulering av 
EST. Därför blev lärarna inledningsvis lite fastlåsta och texten i Lgr11 blev 
mycket normgivande, eftersom de inte hade någon erfarenhet av att undervisa 
om EST. Även i min roll som den analyserande forskaren blev Lgr11 och 
framför allt MEA (2005) inledningsvis normgivare och den som formulerade 
och uttryckte EST:s ”rätta” innebörd. Samtidigt innebär det, att det formellt 
skrivna inte kan direkt likställas med det som lärarna uttrycker, eftersom det 
formella och det tolkade inte är samma sak (van den Akker, Fasoglio, & 
Mulder 2008). 
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Dock när lärarna började sitt sonderande arbete med EST främst med hjälp av 
Lgr11 blev de först förvirrade av läroplanen eftersom denna erbjöd dem två 
möjliga innebörder av EST. Först kopplades till exempel EST ihop med 
ekologi utan människans inblandning, och EST tolkades därför som tjänster 
mellan ekosystemen. Därefter resonerade lärarna om att det handlade om 
människans tjänster till naturen. Redan i detta skede kunde EST blivit något 
helt annat än vad resultatet blev efter LS 1 och LS 2. Men när 
policydokumentet MEA (2005) och kommentarmaterialet introducerades, 
skapades en motsättning mellan lärarnas resonemang och beskrivning av EST 
i texten. Följden blev att perspektivet ändrade riktning igen till 
ekosystemtjänstperspektivet, det vill säga naturen-till-människan. Textens 
innebörd i MEA stämde inte överens med lärarnas tidigare resonemang om 
EST.  

Likaså beskrivs EST, framför allt i MEA (2005), som naturens funktion i 
termer av tjänster som kan delas in olika kategorier. Troligtvis försöker 
forskarna definiera, sortera och kategorisera EST för att främst hitta kriterier 
och system för att kunna värdesätta tjänsterna. Även i kommentarmaterialet 
till Lgr11 nämns kategorier som till exempel produkter, ekologiska processer 
och naturupplevelser. Detta var troligtvis en stor orsak till att EST i början av 
LS 1 framträdde som att det handlade om att sortera och kategorisera tjänster. 
Men studiens resultat visar att det inte var fruktbart att i 
undervisningspraktiken fokusera på att kategorisera EST. Tjänsterna blev 
aldrig helt relationella och fokus hamnade på att rangordna exempel på EST, 
istället för att använda dem i ett sammanhang för att resonera kring 
hållbarhetsfrågor. Återigen var det troligtvis lärarnas brist på erfarenheter från 
att undervisa om EST som gjorde att de påverkades och styrdes mycket utav 
policydokumenten (MEA, 2005), som mer riktar sig till statsledare46, 
företagsledare och forskare. Detta visar bland annat att kunskap från det 
akademiska ämnet eller disciplinen inte är det samma som skolämnets, de 
skiljer sig avsevärt åt (Deng, 2007; Dewey, 1902/1990).  

Inledningsvis i LS 1 fokuserade lärarna också generellt mer på den 
naturvetenskapliga dimensionen och handskades med EST mer som ett 
ekologiskt fenomen. Lärarna resonerade om att man till exempel i första hand 
måste ha goda ekologiska kunskaper om hur ekosystemet och de ekologiska 

                                                      
46 Det vill säga politiker. 
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processerna fungerar och så vidare Att EST begränsas till att endast vara ett 
centralt innehåll och ett begrepp i biologiämnet i Lgr11 och inte alls i 
samhällskunskapen, kan var en orsak till detta. Således placerades EST per 
automatik i biologikontexten. Troligtvis begränsade även de skrivna exemplen 
på EST i Lgr11 lärarnas resonerande. Lärarna fokuserade och utgick 
inledningsvist endast från pollination, som är ett exempel som Lgr11 lyfter 
fram. Samtidigt berodde detta naturligtvis också på de deltagande lärarnas 
och, framför allt, mina tidigare erfarenheter. Det fanns övervägande erfarenhet 
från den naturvetenskapliga traditionen i LS:s forskargrupp, vilket gjorde att 
lärarna såg och tolkade EST huvudsakligen genom naturvetenskapliga 
glasögon. Detta trots att Lgr11 är tydlig med att EST är ett begrepp som ska 
kopplas till SD, vilket har en tvärvetenskaplig innebörd med en social, 
ekonomisk och ekologisk dimension. Jag tror att många lärare har svårt med 
att få med den samhälleliga dimensionen i sin naturvetenskapliga 
undervisning på grund av sin omedvetenhet.  

Variationsteorin tjänstgjorde främst som verktyg till lektionsdesignen 
påverkade också mycket hur lärandeobjektet EST tolkades och definierades 
av lärarna före utförandet av LS.  När lärarna försökte definiera och avgränsa 
vårt lärandeobjekt utgick de bland annat från variationsteorins antagande om 
det indirekta och direkta lärandeobjektet (Marton & Tsui, 2004). 
Variationsteorin hjälpte lärarna att fokusera på innehållet och inte på vilka 
metoder de skulle använda i undervisningen. Den gav också en strategi och en 
struktur för att börja bygga upp lärandeobjektet. Å andra sidan låg tolkningen 
av teorin bakom flera missförstånd eller tankar som i slutändan visade sig 
försvårande för lärandet, till exempel resonemanget kring tjänster och icke-
tjänster. Resonemanget startade på grund av variationsteorins tanke om 
kontrastering, det vill säga för att kunna urskilja något måste man också 
urskilja vad det inte är (Runesson, 2006). Men i detta fall visade sig att det 
inte går att utgå ifrån naturliga ”icke-tjänster”. Även om resonemanget med 
EST tog en omväg och fick korrigeras, blev det samtidigt mycket tydligt att 
en ekosystemtjänst inte kan vara förutbestämd eller absolut.   

8.1.2.2 Motsättningar drev processer som transformerade och 
utvecklade innebörden av EST 
LS skapade möjlighet för oss att systematiskt och vetenskapligt omsätta och 
testa vårt resonemang om och undervisningen med EST. Genom att 
systematiskt testa, filma, analysera, reflektera, revidera och testa om i 
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praktiken, skapades motsättningar som drev förändringsprocesser som sin tur 
transformerade EST (Engeström, 2001). Således kunde nya aspekter av 
lärandeobjektet urskiljas. Motsättningar skapades till exempel av att eleverna 
inte svarade på lärarnas frågor och de övningar på det sätt som de hade 
planerat. När filmerna från lektionerna analyserades upptäcktes situationer i 
undervisningen som inte heller svarade mot lärarnas resonemang om EST och 
så vidare Resultatet visar att nyckelfaktorn till att innebörden av EST:s 
förändrades var undervisningen i klassrummet, det vill säga resonemanget i 
interaktionen mellan lärare och elever, mellan elever, och mellan elever och 
övningsmaterialet etc. Men det var också genom analys av de filmade 
lektionerna, för- och efterdiagnoser och användandet av variationsteorin som 
motsättningarna uppstod.  

8.1.2.3 Komponenterna och motsättningarna som transformerade 
EST i praktiken 
Flera mindre förändringscykler uppstod då eleverna ifrågasatte lärarnas 
resonemang, eller inte riktigt svarade på lärarnas frågor eller förstod övningar 
som det var tänkt. Genom att ta vara på elevernas kommentarer och deras sätt 
att möta och lösa övningarna i undervisningen, kunde läraren göra 
förändringar i sitt sätt att resonera om och använda EST i undervisningen. 
Resultatet beskriver att förändringarna av EST skedde direkt i praktiken till 
exempel genom att lärarens resonemang förändrades omedelbart i 
undervisningssituationen (se excerpt 16). Den undervisande läraren lyssnade 
medvetet och analyserade direkt i situationen elevernas agerande och mötte 
detta med att förändra sitt sätt att resonera om EST. Men andra gånger skedde 
inte förändringarna förrän efter videoanalyserna eller efter analysen av 
diagnoserna av lektionerna, det vill säga lärarna upptäckte motsättningen 
genom videoanalysen.  

Användningen av ”tjänster och icke-tjänster” är ett mycket bra exempel på att 
eleverna inte svarade på ett sätt som lärarna hade tänkt (se excerpt 20) En 
tolkning av variationsteorin (se avsnittet ovan) låg bakom urvalet av bilderna 
och övningens upplägg det vill säga lärarnas resonemang att vissa ekologiska 
processer i naturen var icke-tjänster som till exempel en vulkan. Men när 
eleverna sedan jobbade med bilderna, sorterades inte bilderna riktigt som 
lärarna hade tänkt. Dock ledde inte detta till att framställningen av EST 
förändrades i undervisningssituationen. Det var först efter att lektionen 
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analyserats med hjälp av videofilmen som det blev klart för lärargruppen att 
EST inte kunde kategoriseras på detta sätt. 

Videomaterialet från lektionerna fungerade som en medierande artefakt i 
processen och blev en viktig komponent i alla lärandecyklerna. Utan 
filmmaterialet från lektionerna hade sannolikt flera av motsättningarna inte 
blivit synliga för lärargruppen. När alla lärarna i gruppen tittade igenom och 
analyserade filmerna tillsammans, skapades tillfällen då alla lärarna kunde ta 
del av undervisningspraktiken och motsättningarna som skapades i den. 
Således kunde lärare med olika erfarenheter47, möta varandra och samtidigt 
dela samma undervisningspraktik48 med varandra. Variationsteorin49 som 
fungerade som analysverktyg för att analysera videofilmerna50 och designa 
lektionerna, var också en aktiv komponent vid analystillfällena. I detta möte 
med de olika komponenterna skapades således möjligheter för att 
motsättningar skulle uppstå både inom och mellan komponenter (Engeström, 
2001), se LS-modellen som ett verksamhetssystem figur 8, sid 61. 

 
8.1.3 EST:s möjliga primära kritiska aspekter sammanfattas 
Efterhand som lärarna sonderade och utforskade lärandeobjektets 
beskaffenhet, ändrades deras resonemang och sättet och behandla EST. EST:s 
innebörd utvecklades och förändrades sålunda i takt med att deras förståelse 
om EST utvidgades. Lärarnas resonemang efter LS 1 och 2 om vad det innebär 
att kunna använda och förstå EST, kan sammanfattas i möjliga primära 
kritiska aspekter för lärandeobjektet EST. 

• Att urskilja att EST är de funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar 
människan direkt eller indirekt, d.v.s. upprätthåller eller förbättrar 
människans välmående.  

• Att urskilja att EST är ett perspektiv, från naturen till människan och inte ett 
enskilt begrepp, men eftersom det finns tre möjliga perspektiv att betrakta 
naturen på, innebär det bland annat att kunna urskilja, använda och resonera 
kring de tre perspektiven, naturen till människan, naturen till naturen och 
människan till naturen. 

                                                      
47 Komponent: arbetsdelningen. 
48 Komponent: gemenskapen. 
49 Komponent: medierande verktyg 
50 Komponent: medierande verktyg 
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• Att urskilja att EST:s värde är relationellt, det vill säga värdet och funktionen 
är beroende av vem som mottar tjänsten, var den mottas det vill säga 
kontexten och situationen. Men tidpunkten och mottagarens kunskap om den 
aktuella ekosystemtjänsten påverkar också värderingen. 

• Att urskilja att EST är autonoma, att de inte existerar för människans skull.  
• Att urskilja att EST kan ha ett ekonomiskt värde.  
• Att urskilja att EST är ett verktyg för att få syn på mitt eget och andra 

människans beroende av ekosystem, genom att till exempel inta andra 
människors perspektiv. 

Högst troligt finns det fler kritiska aspekter, och flera av dem kan säkert 
utvecklas och omformas ytterligare. Men skillnaden är ganska stor om man 
jämför med hur lärarna formulerade och definierade lärandeobjektet EST i 
början av LS, se nedan.  

• Att urskilja att EST är de funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar 
människan direkt eller indirekt, d.v.s. upprätthåller eller förbättrar 
människans välmående.  

• Att urskilja att EST är ett verktyg för att få syn på vilket sätt människan är 
beroende av naturen. 

• Att urskilja att EST inte existerar för människans skull, människan kan inte 
beställa tjänsterna. Naturen51 utför inte tjänsterna för människans skull utan 
för sig själva! 

• Att urskilja att EST har olika värden som kan kategoriseras som 
livsnödvändiga, hjälpande/underlättande och ”må bra”, icke materiella. 

• Att urskilja at EST är subjektiva, det vill säga tjänsterna värderas olika 
beroende på vem du är. 

• Att urskilja att det finns likaledes icke tjänster som det finns EST, det vill 
säga funktioner hos ekosystem som inte upprätthåller eller förbättrar 
människans välmående. 

Det är bara en aspekt som finns kvar, så som den formulerades i inledningen 
av LS, i övrigt har aspekterna antingen förkastats helt, eller förändrats och 
utvecklats, eller är de helt nya aspekter.  

Det är dock svårt att säga vilka av dessa som är generellt kritiska för eleverna 
i årskurs 5. Men vi kunde bland annat se att eleverna har svårt för att inta olika 
perspektiv till exempel andra människors perspektiv liksom att växla och 
särskilja mellan olika perspektiv, som ”mellan naturen till människan”, 
                                                      
51 Det vill säga naturen utan människan. 
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”naturen till naturen” och ”människan till naturen”. Vi kunde också se att 
eleverna hade svårt för att använda EST som ett verktyg för att diskutera 
hållbarhetsfrågor om det inte hade kunskaper om hur de aktuella EST 
ekologiskt genereras, det vill säga vilka de bakomliggande ekologiska 
processerna är och hur dessa fungerar. 

8.1.4 EST som ett innehåll i undervisningen 
Hela läroplanen (Lgr11, 2011) genomsyras av det hållbara 
utvecklingsperspektivet, till exempel står det att det är skolans uppdrag att: 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och 
vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Lgr11, s.9) 

Under rubriken kunskap står det: 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 
utveckling,  

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 
miljön och samhället, (Lgr11, s.13) 

Av egen erfarenhet som lärare, kan det ibland kännas övermäktigt, komplext 
och svårt att ge eleverna förutsättningarna att skaffa sig ett personligt ansvar 
för en god miljö och en hållbar utveckling. Hur formar vi aktivt handlande 
samhällsmedborgare som har förståelse för hur det egna agerandet påverkar 
miljön och samhället på gott och ont? Dessutom ska eleverna inte bara utgå 
från miljöfrågor i närmiljön, de ska också skaffa sig ett personligt ansvar för 
globala miljöfrågor.  

Denna studie visar på att EST kan fungera som ett verktyg att utgå ifrån när 
man ska diskutera hållbarhetsfrågor i undervisningen. EST kan länka samman 
ekologiska och samhälleliga perspektiv. EST perspektivet belyser och lyfter 
först och främst fram människans beroende av naturen och åskådliggör de 
”osynliga” tjänsterna som naturen ger oss, men också varför och på vilket sätt 
som vi är beroende av naturen. EST kan få eleverna att förstå och resonera 
kring tjänsternas emotionella och ekonomiska värden. Med hjälp av EST kan 
man också resonera kring demokratiska frågor, de kan erbjuda eleverna 
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verktyg för att reflektera över hur andra människor resonerar och handlar och 
varför. Dessutom kan man på ett konkret sätt ta vara på och utgå ifrån 
elevernas erfarenheter, tankar och åsikter då man resonerar kring EST. Å 
andra sidan, som det visade sig i denna studie är det lätt att EST endast blir ett 
perspektiv för att belysa människans beroende av ekosystemen. Det kan vara 
problematiskt för till exempel naturvetenskapsläraren att involvera och 
omsätta den samhälleliga dimensionen i sin undervisning, på grund av 
kulturen i den naturvetenskapliga undervisningspraktiken.  Därför är det 
kanske viktigt att EST även introduceras bland annat i samhällskunskapen i 
läroplanen framöver. 

Men trots problematiken ovan finns det dock stor potential för att EST kan 
skapa motivation och förståelse för att handla hållbart och hjälpa elever att 
inta ett pluralistiskt förhållningsätt när det gäller ESD. Enligt Öhman (2006) 
och Björneloo (2007) handlar det pluralistiska förhållningssättet just om att de 
lärande konfronteras med utmanande frågeställningar i anslutning till vad de 
erfar och att de får möjlighet att reflektera över sina frågeställningar för att 
kunna utvärdera dem i jämförelse med andra människors sätt att beskriva 
fenomen i världen samt kunna se sin egen roll i relation till vad som händer i 
samhället, så att de kan ge egna förslag till ändringar (Persson , Lundegård, & 
Wickman, 2011).  

Eftersom vuxna och barn generellt har separerats från naturen mer och mer, 
både praktiskt och mentalt, kan det vara svårt att diskutera hållbarhetsfrågor. 
Det blir lätt abstrakt och inte så viktigt för den enskilda individen. Men EST 
kan konkretisera och synliggöra länken mellan ekosystemen (naturen) och den 
enskilda individen. På så sätt kan individen lättare ta ställning och 
argumentera för och emot frågeställningar, dilemman och ta beslut.  Ett viktigt 
mål för ESD är just att utveckla elevernas förmåga att kritiskt relatera till olika 
perspektiv och delta i demokratiska diskussioner där olika alternativ 
utvärderas.  

8.2 Metod- och teoridiskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatets trovärdighet och generaliserbarhet. 
Först diskuteras LS-modellens svagheter och möjligheter. Därefter diskuteras 
variationsteorin och analysverktyget verksamhetsteori och den expansiva 
lärande cykeln. Slutligen diskuteras lärare- och forskarrollen och andra 
faktorer som kan påverkar trovärdigheten och resultatet. 
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8.2.1 LS- svagheter och möjligheter 
Skolforskning handlar om att beskriva och tolka processer som är situerade i 
en specifik kontext, vilket innebär att det är svårt att återskapa samma 
förhållande igen. Det kan också vara svårt och komplext att bedriva 
skolforskning eftersom det finns så många påverkansfaktorer i skolmiljön. I 
LS 1 har till exempel lärarna turats om att undervisa försökslektionerna, vilket 
skapar ytterligare variabler. Därför menar Shavelson, Phillip, Towne och 
Feuer (2003) att det varken går att ta med alla variabler eller bortse från dem, 
vilket naturligtvis påverkar studiens trovärdighet och generaliserbarhet. 
Vidare menar Svensson (2004) att eftersom en kvalitativ studie är knuten till 
den aktuella kontexten, innebär det att resultatet inte kan statistiskt 
generaliseras. Men detta behöver ändå inte innebära att studiens resultat 
saknar relevans i andra kontexter än den aktuella. Denna studie har fokuserat 
på ett lärandeobjekts beskaffenhet och hur dess innebörd har transformerats 
genom att prövas och utvecklas i en LS. Därför har jag försökt att synliggöra 
och utforska komponenterna och variablerna som skapar och driver 
lärandeobjektets utvecklingsprocess. Detta betyder inte att andra variabler är 
oviktiga, de har dock inte beskrivits eller analyserats i denna studie. Studien 
gör inte heller anspråk på att beskriva mekaniska och bindande samband utan 
snarare möjliga (Carlgren, 2012).  

LS är en typ av fallstudie som bygger resultaten på vedertagna teorier och 
innehåller mycket empiri och slutsatserna är framtagna med hjälp av 
abduktion (Evers & Wu, 2006). Abduktion innebär att forskaren rör sig 
mellan teori och empiri för att försöka bygga en modell som har ett starkt 
empiriskt stöd, som förklarar ett visst fenomen. Eftersom det finns ett socialt 
regelverk bestående av konstitutiva och regulativa regler menar Evers och Wu 
(2006) vidare att man inom forskningen om mänskliga företeelser kan tala om 
regelbundenheter av generell karaktär. De anser också att studierna har en 
inneboende struktur av gemensamma externa faktorer som kultur, språk, teori, 
som kan ligga som grund för generaliseringsanspråk. Dessutom kan fallstudier 
fungera iterativt precis som LS, det vill säga resultatet kan prövas om och om 
igen i nya kontexter. Antingen falsifieras eller så stärks tidigare studiers 
resultat och hypoteser (ibid.). 

Larsson (2009) menar också att generalisering kan baseras på kontextlikhet. 
För den aktuella studien skulle det kunna innebära att man upprepar studien i 
andra grundskolor med andra årskurs 5 elever i syfte att utforska vad som 
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generellt är kritiskt för att kunna resonera kring EST. Dock kan man inte exakt 
efterlikna de tidigare förutsättningarna, eftersom studien tolkar och beskriver 
processer som är situerade i en specifik kontext. Enligt Larsson (2009) finns 
det alltid en begränsning när det gäller kontextlikheten det vill säga en 
tolkning av en kontext är inte för givet lämplig i en annan liknande kontext.  

Men även om förändringen av lärandeobjektets innebörd har ägt rum i en 
specifik kontext och dess kritiska aspekter har utvecklats under specifika 
förutsättningar, kan en kontext samtidigt delvis överlappa en annan kontext, 
den kan således vara användbar fast den inte är exakt likadan som den första. 
Inom skolforskning används ibland tolkningar från en praktik för att förstå en 
annan praktik och då är det inte kontextlikheten som vi använder. Larsson 
(2009) förklarar att man kan göra generaliseringsanspråk baserade på mönster, 
det vill säga forskaren lyfter det enskilda fallet till en teoretisk nivå och de 
teoretiska beskrivningar och mönster som beskrivs kan uppträda även i andra 
sammanhang. Alltså även om man inte uttryckligen kan säga att resultatet är 
tillämpligt i andra sammanhang, kan läsaren genom forskarens text känna igen 
mönster som möjliggör förståelse utanför det undersökta fallet. Marton och 
Runesson (2015) resonerar till exempel att kunskapsbidraget i en LS är att 
teoretiskt beskriva vad eleverna behöver urskilja i form av lärandeobjektets 
kritiska aspekter. Eftersom de kritiska aspekterna är en del av lärandeobjektet 
och inte av undervisningskontexten, kan de sägas vara allmängiltiga. Därför 
kan de kritiska aspekterna testas och utvecklas vidare i andra 
undervisningssituationer (Carlgren, 2012; Marton & Runesson, 2015) 

Larsson (2009) refererar till Walcott som menar att det som är konsten inom 
deskriptiv forskning är att kunna behandla ett fall så väl att läsarna kan 
åstadkomma generaliseringar utifrån fallet. De fyller i mönstret som finns dolt 
i forskarens text genom att förstå det i andra tillämpbara fall. Kontentan är att 
det går att göra generaliseringsanspråk fastän relationen mellan kontexten och 
det undersökta fenomenet inte är självklart (Larsson, 2009). Resultaten från 
denna studie kan fungera som en hypotes vilken kan prövas i en liknande 
kontext (Flyvbjerg 2006 Larsson, 2009), vilket i sin tur kan innebära en ökad 
förståelse generellt för EST och hur lärare med hjälp av LS kan förändra och 
utveckla ett kunnande av ett nytt innehåll. 
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8.2.2 Variationsteorin- svagheter och möjligheter 
Variationsteorin har huvudsakligen varit den valda teoretiska ramen i de 
tidigare utförda LS. Likaledes valde även lärarna i denna LS att nyttja 
variationsteorin som utgångspunkt och som teoretisk ram. Med hjälp av 
variationsteorin har fokus hela tiden varit på innehållets behandling, vilket 
också har varit syftet i LS. Teorin gav stöd och strukturer för hur lärarna skulle 
börja utforska det nya innehållet, framför allt när lärarna började definiera och 
formulera ett lärandeobjekt. Till exempel gav antagande om en indirekt och 
direkt del av lärandeobjektet ledtrådar till lärandeobjektets nödvändiga 
kritiska aspekter. Samtidigt fastnade lärarnas resonemang ibland, och ledde 
dem på helt fel spår, till exempel resonemanget med tjänster och icke-tjänster. 
Å andra sidan resulterade lärarnas resonerande och övningar som byggde på 
variationsteorin till motsättningar när inte eleverna svarade som de planerat. 
Detta i sin tur ledde till ett förändrat och utvecklat objekt52.  

Variationsteorin användes främst som designverktyg för försökslektionerna 
och för- och efterdiagnoserna, men teorin har också varit grunden till 
analyserna av försökslektionerna. Det vill säga för att undersöka om  och hur 
undervisningen erbjöd eleverna att utveckla  det avsedda kunnandet. Således 
bygger resultatet från LS 1 och LS 2 inte bara på en analys av hur 
variationsteorins antaganden omsätts i undervisningen, utan även vad eleverna 
lärt sig till följd av den (Thorsten, 2014).  

Samtidigt som variationsteorin har varit den valda teoretiska ramen i LS 1 och 
LS 2, fanns det en medvetenhet om att andra teorier har funnits med i hela 
processen. Variationsteorin kan inte förklara alla förutsättningar för lärande. 
Marton (2015) menar till exempel att variationsmönster ska användas i väl 
valda aktiviteter som ger eleverna möjlighet att själva erfara de kritiska 
aspekterna. Men hur går det sedan till när eleverna använder aspekterna 
konkret och aktivt för att kunna hantera och resonerar med EST i sin vardag? 
Hur mycket och på vilket sätt påverkar till exempel gruppen, praktiken och 
platsen lärandet?  Man skulle till exempel kunna använda det sociokulturella 
perspektivet och verksamhetsteorin för att försöka beskriva och förklara 
praktiken där eleverna befinner sig (Lave & Wenger, 1991), och/eller om det 
finns problembaserade uppgifter som stimulerar utvecklandet av kunskap, 

                                                      
52 Det verksamhetsteoretiska objektet som syftar på det mål som lärarna strävade 
mot i verksamheten, det vill säga målet att försöka undervisa om EST. 



 
 

139 
 

och/eller om det finns medierande kulturella artefakter etc. (Cole & Wertsch, 
1996; Davydov, 2008). 

Användandet av variationsteorin resulterade också att de deltagande lärarna 
fick ett gemensamt språk, och de kunde sätta ord och begrepp på det som 
skedde med framför allt innehållet i undervisningen.  

8.2.3 Verksamhetsteori och expansivt lärande cykeln - 
svagheter och möjligheter 
Den verksamhetsteoretiska analysen grundar sig på data som genererats i LS 
1 och LS 2. Medan variationsteorin främst fungerade som teoretisk ram för 
LS och som ett verktyg för att designa och analysera försökslektionerna, 
användes den tredje generationen verksamhetsteori och den expansiva 
lärandecykeln som analysverktyg för att kunna svara på mina forskningsfrågor 
(Engeström, 1987, 2005). Den tredje generationens verksamhetsteori utgår 
från antagandet att verksamhetens behov är utgångspunkten för lärande och 
utveckling (Öhman & Sandberg, 2014), vilket också stämmer överens med 
denna studies utgångspunkt och syfte.  

Variationsteorin försöker i grunden att beskriva vilka förutsättningar som är 
nödvändiga för att lärande skall ske, men eftersom jag var mer intresserad att 
utforska hur innebörden av lärandeobjektet förändras och transformeras 
genom lärarnas deltagande i LS, räckte inte variationsteorin till som 
analysverktyg. Genom att se LS som ett aktivt verksamhetssystem och med 
hjälp av den expansiva cykeln, kunde jag däremot synliggöra villkoren som 
utvidgade och utvecklade objektet53 till ett expanderat och transformerat 
objekt. Teorins begrepp användes till exempel för att analysera motsättningar 
i det aktiva verksamhetssystemet. Den verksamhetsteoretiska analysen 
grundade sig dock på data som genererats av LS. Teorins begrepp användes 
också för att analysera motsättningar i det aktiva verksamhetssystemet. Jag är 
medveten om att det finns andra teorier som jag kunde brukat som 
analysverktyg, men jag ansåg att Engeströms (2001) verksamhetsteori passade 
bra till studiens syfte och för att svara på forskningsfrågan. 

                                                      
53 Syftar på det verksamhetsteoretiska objektet, det mål som lärarna strävade mot i 
verksamheten, det vill säga målet att försöka undervisa om EST. 
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8.2.4 Övriga påverkansfaktorer  
Som tidigare beskrivits finns det mängder av faktorer som påverkar resultatet 
och trovärdigheten när man bedriver forskning i undervisningspraktiken. En 
faktor är till exempel att jag intagit rollen som både lärare och forskare i LS, 
vilket både har varit en utmaning och en tillgång. Rollerna kräver ibland olika 
förmågor och färdigheter, till exempel innebär lärarrollen mer fokus på 
görandet och närheten till aktiviteten i undervisningen, medan forskaren 
distanserar sig mer från data och analyserar, reflekterar och så vidare Därför 
kan det ibland vara svårt att särskilja dem åt. Speciellt när jag skulle distansera 
mig och vara så objektiv som möjligt vid analysarbetet, och samtidigt vara 
aktivt med i diskussionerna och planeringen av undervisning. När jag 
dessutom undervisade själv i LS 2 fanns det ingen tid till att distansera sig, 
eftersom undervisningen krävde all min fokus. Å andra sidan fanns det gott 
om tid att reflektera och analysera som forskare mellan cyklerna. 
Forskarmiljön på högskolan och diskussionerna med mina forskarkollegor 
bidrog också till att det blev lättare att inta ett forskarperspektiv.    

Men även om det varit svårt ibland med dubbla roller, har det generellt varit 
en tillgång att forska på sin egen undervisning. Att på samma gång ha kunskap 
om relevanta ämnesdidaktiska teorier och inneha erfarenhetsbaserad praktisk 
kunskap, har snarare fördjupat genomförandet och analysarbetet. Min 
förförståelse av LS-modellen, variationsteorin och innehållet, innebar till 
exempel också att jag kunde hjälpa till att driva och utveckla undervisningen 
framåt. Lampert (1985) framhäver att kunskap om undervisning och kunskap 
om att analysera är olika slags kunskaper, men olikheten är snarare en tillgång. 
Dessutom tas lärarnas tysta, praxisbaserade kunskap tillvara när lärarna 
samarbetar i LS, vilket Carlgren (2012) menar är betydelsefullt eftersom dessa 
dimensioner av kunskap då tas i beaktning. 

Resultatet presenteras som två olika LS med vardera 3 cykler, LS 1 och LS 2. 
Men i realiteten är det snarare en förlängd LS med 6 cykler, eftersom det är 
samma elever och grupper i både LS 1 och LS 2. Men det gick ganska lång tid 
mellan cykel 3 och 4, vilket innebar att det fanns gott om tid till att göra en 
mer djupare övergripande analys. De tre sista cyklerna genomfördes också 
utomhus, jämfört med de tre första cyklerna. Dessutom visar resultatet att 
lärandeobjektets innebörd förändrades märkvärt mellan cykel 3 och 4. 
Troligen hade resultatet blivit annorlunda om vi haft andra elever i LS 2. Men 
samtidigt hade sannolikt inte lärandeobjektet förändrats och vidareutvecklats 



 
 

141 
 

lika mycket som den gjorde i LS 2 om vi haft nya elever.  Andra elever hade 
inte haft samma erfarenhet och förförståelse av EST, det vill säga de hade haft 
andra kritiska aspekter.  

8.3 Slutkommentarer  

Forskningsfrågan utgår ifrån ett avgränsat innehåll, nämligen hanterandet av 
EST i årskurs 5. Det främsta kunskapsbidraget är kunskap om hur 
lärandeobjektets54 innebörd kan förändras och transformeras då lärare tar sig 
an och undersöker ett nytt undervisningsinnehåll (EST) i en LS. Resultat visar 
att och på vilket sätt ett nytt innehåll som EST kan utvecklas och transformeras 
från att endast vara ett perspektiv på ekologiska processer till ett verktyg för 
att diskutera hållbarhetsfrågor. Genom att lärarna medvetet och systematiskt 
försökte göra innehållet till sitt och till ett lärandeobjekt som iscensattes i 
undervisningen, utvecklades och transformerades lärandeobjektet EST:s 
innebörd. När lärandeobjektet EST efterhand utvecklas och förändras, 
utvecklas också kunskap om dess beskaffenhet. Dessutom visar resultatet 
EST:s potentiella möjligheter och betydelse för undervisningen, speciellt 
inom ESD. 

Resultatet och den nyfunna kunskapen är relevant för lärarprofessionen, 
eftersom det visar på både en praktisk och teoretisk nivå hur ett nytt innehåll 
som EST kan systematiskt utvecklas och transformeras i och med 
undervisningspraktiken. Men resultatet kan också utgöra en utgångspunkt för 
vidare forskning, det finns flertalet olika spår och möjligheter att utveckla 
kunskap genom. Det har nämligen varit svårt att hittat någon annan specifik 
ämnesdidaktisk och pedagogisk forskning som involverar EST. Den utförda 
och den pågående forskningen om EST handlar istället mestadels om 
biologisk mångfald och ekonomiska frågor. Det vore möjligt att till exempel 
kunna utgå ifrån studiens resultat och använda det i andra kontexter och andra 
årskurser för att fortsätta att utveckla kunskap om vad det innebär att kunna 
resonera kring EST, men även lärandeobjektets kritiska aspekter. En annan 
möjlighet är att utgå ifrån ett annat nytt innehåll55 och testa och utveckla till 
exempel analysmetoden den tredje generationens verksamhetsteori och den 

                                                      
54 Det variationsteoretiska objektet i LS, det vill säga det kunnande som eleverna bör 
utveckla för att förstå EST. 
55 Till exempel ett nytt innehåll i läroplanen, eller annat innehåll som de aktuella 
lärarna ej undervisat med. 
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expansiva lärandecykeln, och/eller ytterligare utforska LS-modellens 
användningsmöjligheter när det gäller ett ta sig an ett nytt innehåll i 
undervisningspraktiken.   

Sammanfattningsvis visar således resultatet att ett nytt innehåll kan 
transformeras och förändras i och med undervisningspraktiken när lärare 
arbetar systematisk med hjälp LS-modellen. Till exempel kan ett 
lärandeobjekt56 som inledningsvis är mer eller mindre obekant, med en 
begränsad innebörd för lärarna, utvecklas till att få en rikare och mer utvecklad 
innebörd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
56 Syftar på det variationsteoretiska objektet i LS. 
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Bilaga 1 

Information till målsman 
Hej! 

Mitt namn är Andreas Magnusson och är 1-7 Ma-No lärare och jag har tidigare 
bland annat jobbat i Kristianstads Naturskola. Nu är jag doktorand vid 
Jönköpings universitet, och tillhör forskarskolan learning study. Avsikten är 
att utbilda mig till forskare och lektor i didaktik med inriktningen biologi.  

Min licentiatuppsats kommer att utforska begreppet ekosystemtjänster, som 
är ett nytt begrepp i läroplanen (Lgr11). Ekosystemtjänster är ett centralt 
begrepp inom fältet hållbar utveckling och ett samlingsbegrepp för funktioner 
i naturen som på olika sätt gynnar människan. Syftet med min avhandling är 
att utforska vad det innebär att förstå ekosystemtjänstperspektivet, det vill 
säga ”vilket kunnande krävs för att anlägga perspektivet ekosystemtjänster på 
fenomen/ekosystem i naturen?”  

Som en del i mitt avhandlingsarbete skall jag utföra en screening, med syfte 
att försöka kartlägga elevers uppfattningar om begreppet ekosystemtjänster. 
Därför vill jag informera er om att jag ämnar intervjua/samtala med ungefär 
hälften av eleverna i klass 4a. Naturligtvis är det helt frivilligt att bli 
intervjuad. Intervjuerna sker enskilt i ca 10 min och samtalen kommer att 
spelas in (ljudet), obs. samtalen kommer ej att filmas eller att fotograferas och 
eleverna kommer givetvis att vara anonyma. Samtalen kommer att göras under 
v.47. 

Jag är mycket tacksam om ni föräldrar inte diskuterar begreppet 
ekosystemtjänster med era barn innan jag har intervjuat dem. Eftersom jag vill 
”få tag” i barnens egna nuvarande uppfattningar om begreppet! 

 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Magnusson   
Andreas.magnusson@utb.kristianstad.se 

 

mailto:Andreas.magnusson@utb.kristianstad.se
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Bilaga 2 

Medgivande för att filma och intervjua elev 
Under våren kommer era barn tillsammans med Ola, Lena, Marcus och 
forskaren/handledaren Andreas Magnusson att genomföra två så kallad 
learning studies. Det huvudsakliga syftet med en learning study är att utveckla 
undervisningen. Lärarna kommer att tillsammans med handledaren/forskaren 
planera försökslektioner, som sedan kommer att genomföras av elevernas 
egna lärare. Alla lektionerna kommer att filmas, så att vi kan analysera vad 
som hände. Till exempel om eleverna lärde sig det vi ville de skulle lära sig. 
Testet kan vara i form av en intervju, som dokumenteras med hjälp av en 
videokamera. Eller kan det vara ett skriftligt test, om eleverna kan skriva. 
Eleverna utför samma test både före och efter lektionen. Detta gör vi för att vi 
skall kunna ”mäta” hur mycket och vad eleverna har lärt sig på lektionen.  

Detta är ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete med Högskolan i 
Jönköping. Det filmade materialet hanteras och ansvaras av forskaren, vilken 
är skyldiga att följa de forskningsetiska principer som gäller för all forskning. 
Dessa principer och annat som också kan förknippas härvid ses på denna länk: 
http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml 

Detta innebär att filmerna aldrig kommer att publiceras på internet eller annan 
offentligt forum. Däremot kan delar användas i utbildningssyfte för lärare, det 
vill säga vid föreläsningar och seminarier eller i forskningssammanhang. Vid 
dessa tillfällen kommer filmerna aldrig att distribueras vidare utan endast att 
visas. Filmerna kommer, enligt gällande regler, att bevaras i 10 år på 
Högskolan i Jönköping för att därefter förstöras. Inga uppgifter om elevens 
identitet kommer att dokumenteras i samband med studien. Eleverna 
avidentifieras med koder, t. ex. "elev 101".  

På medföljande blankett ber vi er ange på vilket sätt ni ger tillstånd till att vi 
får göra inspelningar av ditt barn. Vi frågar först ifall vi får filma för att samla 
datamaterial som endast vi i forskargruppen får ta del av. Därefter frågar vi 
om vi kan få visa olika delar som på ett intressant sätt visar hur barn lär.  

 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
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Vill ni veta mer om learning study eller har andra praktiska frågor kan ni 
kontakta Andreas Magnusson på e-post: 
andreas.magnusson@utb.kristianstad.se. 

Ansvarig för allt filmat material är doktorand Andreas Magnusson vid 
Högskolan i Jönköping (HLK). Undertecknad är som rektor vid berörd skola 
ansvarig för all övrig aktivitet förknippad med denna fortbildningsinsats.  

 

Kristianstads kommun, 2013-01-25 

Med vänliga hälsningar 

_______________________________________ 

 

Godkännande för medverkan i forskningsarbete 

 

Barnets namn: 
_____________________________________ 

 

Skola: ____________________________ Klass/grupp:  

____________ 

 Jag TILLÅTER att ni filmar i skolan då mitt barn är närvarande enligt 

ovanstående beskrivning.  

  Jag TILLÅTER INTE att ni filmar i skolan då mitt barn är närvarande. 

 



 
 

155 
 

 Jag TILLÅTER att ni visar delar från inspelningarna i 

forskningsändamål, under gällande etiska  forskningsregler. 

 Jag TILLÅTER INTE att ni visar delar från inspelningarna för 

forskningsändamål . 

 

  

________________________________ ___________________ 

Ort   Datum  

 

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2 

 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna 

OBS! Lämnas senast fredagen den 8:e februari 
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Bilaga 3 

Resultat försökslektion 100 

 

Förtes MV 7
6 9 sum Antal barn Maxpoäng

a b a b a b a b a b a b a b
101a F 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 10 16
102a F 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 7
103a F 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 8
104a F 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6
105a F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
106a F 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 10
107a F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
108a F 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 9
109a F 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 8
111a F 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7

F 0
6 1 1 5 3 1 6 2 3 2 8 9 7 9 2 5 70 43,75%

Eftert MV 10
6 9 sum Skillnad F-E

a b a b a b a b a b a b a b
101a E 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 2
102a E 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10 3
103a E 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 4
104a E 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 5
105a E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1
106a E 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 3
107a E 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 5
108a E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 -2
109a E 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 5
111a E 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 4

0 0
9 5 1 6 2 3 5 6 5 9 10 10 10 9 2 8 100 62,50%

4 5

1 2
Kod Test

3 4

7 8

5 7 8

Kod Test
1 2 3
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Resultat försökslektion 200

 

Förte MV 6,4
6 9 sum Antal barn Maxpoäng

a b a b a b a b a b a b a b
201a F 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 8 10 16
202a F 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
203a F 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
204a F 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5
205a F 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
206a F 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 11
207a F 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 8
208a F 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
210a F 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
212a F 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6

F 0
6 1 3 6 2 5 2 6 2 3 8 5 3 7 2 3 64 40,00%

Eftert MV 9,6
6 9 sum Skillnad F-E

a b a b a b a b a b a b a b
201a E 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 2
202a E 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 9 5
203a E 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 7 4
204a E 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 8 3
205a E 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 3
206a E 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 9 -2
207a E 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 8 0
208a E 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 10 5
210a E 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 10
212a E 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 8 2

0 0
10 8 1 6 3 5 5 7 0 5 10 10 9 8 4 5 96 60,00%

4 5

1 2
Kod Test

3 4

7 8

5 7 8

Kod Test
1 2 3



 
 

158 
 

Resultat försökslektion 300 

 

 

Skillnaden i procentenheter mellan de olika cyklerna: 

Grupp Fördiagnos % 

 

Efterdiagnos % Skillnad % 

100 43,75 62,50 18,75 

200 40,00 60,00 20,00 

300 37,50 78,75 41,25 

 

Förtes MV 6
6 9 summa Antal barn Maxpoäng

a b a b a b a b a b a b a b
301a F 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10 16
302a F 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6
303a F 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
304a F 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 8
305a F 0
306a F 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 9
307a F 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 9
308a F 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5
309a F 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5
310a F 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7
311a F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6

8 1 1 5 3 1 1 5 1 4 6 9 6 2 0 7 60 37,50%

Eftert MV 12,6
6 9 summSkillnad F-E

a b a b a b a b a b a b a b
301a E 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 10 8
302a E 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 7
303a E 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 10
304a E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 7
305a E 0 0
306a E 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 8 -1
307a E 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 6
308a E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 14 9
309a E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 10
310a E 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 8 1
311a E 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 9

10 9 5 9 4 10 8 9 7 7 10 10 8 8 4 8 126 78,75%

7 8

5 7 8

Kod Test
1 2 3 4 5

1 2
Kod Test

3 4
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Bilaga 4 

Frågor till screeningen 

 

Allmänna övergripande frågor om människans beroende av naturen: 

1. Vad skulle hända om alla växter försvann/dog ut?  
2. Vad skulle hända med människan om alla växter dog ut/försvann? 
3. Vad skulle hända med alla människor och djur om alla växter skulle 

försvinna/dog? 
4. Om alla människor försvann vad skulle hända med växterna? 
5. Vad skulle hände om alla djuren försvann? 
6. Vad skulle hända med människan om djuren försvann? 

 

Frågor om enskilda ekosystemtjänster:  

Pollination 

Vad skulle hända om alla bin och (humlor) försvann/dog? 
Varför är det bra att det finns (humlor)och bin? 
Om vi skulle få färre äpplen på våra träd, vad skulle det kunna bero på? 
Skulle vi människor klara oss utan (humlor) och bin? 

Rening av vatten 

Hur kan vi få rent vatten att dricka? 
Varifrån kommer vattnet som vi människor dricker? 
Kan dricksvattnet ta slut, hur då? 
Vad händer om dricksvattnet tar slut? 
Vad skulle hända med människan om dricksvattnet tar slut? 
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Bilaga 5 

För- och efterdiagnos LS 1 

Intervjumanual 

En bild på ett bi presenteras. 

 
Eleven får frågorna:  

Inledningsfråga, vad är det för djur på bilden? 

1. Har biet någon betydelse för dig? Alt. Vilka betydelser har biet för dig? 
Är biet viktigt för dig? Följdfråga: Varför inte? Alt. På vilket/vilka sätt? 
Förklara? 

2. Tror du att biet betyder samma sak för alla människor? Alt. Tror du att 
biet är lika viktigt för alla människor? Följdfråga: Förklara, hur då? Alt. Varför 
inte? 

3. Har du och det du gör någon betydelse för bina? Alt. Vilka betydelser 
har du och det du gör för bina? Är du och det du gör viktigt för bina? 
Följdfråga: Förklara? Hur då? 

4. Finns det andra människor som gör saker som har betydelse för bin?  
Alt. Finns det andra människor gör saker som är viktiga för bin? Följdfråga: 
Förklara? Hur då?  

5. Skulle bina påverkas om vi (människor) inte fanns? Följdfråga: 
Förklara? Hur då? Alt. varför inte det? 
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6. Skulle människan påverkas om bina försvann? Följdfråga: Förklara? 
Hur då? Alt. varför inte det?  

En ny bild presenteras som anknyter till något som eleverna behandlat tidigare 
nämligen en skog. Här finns mängder av olika ekosystemtjänster och med 
olika värden, subjektivitet och så vidare 

 

 

 

 

Inledningsfråga, vad ser du på bilden? 

7. Har skogen någon betydelse för dig? Alt. Är skogen viktig för dig? 
Följdfråga: Hur då? Förklara? Alt. Varför inte det?  

8. Tror du att skogen har samma betydelse för alla människor? Alt. Tror 
du att skogen är lika viktig för alla människor? Följdfråga: Förklara? Hur då? 
Alt. Varför inte det? 

9. Skulle skogen påverkas om inte vi (människan) fanns? Följdfråga: 
Förklara? Hur då? Alt. Varför inte det? 
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Bilaga 6 

Protokoll för diagnostiskt test 

Grupp: 100a   

Elev (kodad): 

Fråga 1 

Urskiljer 
sitt/människans 
beroende  

Urskiljer olika värden 
av beroende 

Övrigt 

 

 

 

 

 

  

 

Fråga 2 

Urskiljer olika värden 
av beroende 

Urskiljer subjektivitet  Övrigt 
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Fråga 3 

Urskiljer sin egen 
påverkan 

Urskiljer 
ekosystemtjänstens 
autonomitet  

Övrigt 

 

 

 

 

 

  

 

Fråga 4 

Urskiljer subjektivitet Urskiljer människans 
påverkan 

Övrigt 

 

 

 

 

  

 

Fråga 5 

Urskiljer människans 
påverkan 

Urskiljer 
ekosystemtjänstens 
autonomitet 

Övrigt 
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Fråga 6 

Urskiljer människans beroende Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 7 

Urskiljer sitt/människans 
beroende 

Urskiljer olika värden 
av beroende 

Övrigt 

 

 

 

 

 

  

 

Fråga 8 

Urskiljer subjektivitet Urskiljer olika värden 
av beroende 

Övrigt 
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Fråga 9 

Urskiljer ekosystemtjänsternas 
autonomitet 

Övrigt 
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Bilaga 7 

Fördiagnos 
Grupp: 
Elev: 

Fråga 1  

 

Vad finns det för ekosystemtjänster i bilden och för vem är det en 
ekosystemtjänst?  

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wlbLxkl_nhff-M&tbnid=0dirOjU0vD_y6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ekobyn.com/en/aktiviteter/fiske/sommarbilder/&ei=WrV_UduAIanw4QS5tIDABQ&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNHVl5SHneaV8-U7QHOQD_f_Kx669g&ust=1367410380186842
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Fråga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur upplever husägaren ekosystemtjänsterna i bilden? 
Hur upplever vindkraftsägaren ekosystemtjänsterna i bilden? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zHj53gFXruWbFM&tbnid=e_erxj88gx9tEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.atc.ax/text2.con?iPage%3D36%26iLan%3D1&ei=kpl_UeTeD-jX4ATkoIDQCA&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNGu1W0i8mrQApTZLcTgTa7wKC8UGg&ust=1367401696464992
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Fråga 3 

 

Hur upplever skogsägaren ekosystemtjänsterna i bilden? 
Hur upplever du ekosystemtjänsterna i bilden? 
Hur upplever de som bor i skogen ekosystetjänsterna i bilden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SrbrCQlj4ZFITM&tbnid=7Xl-gjOUk-kyhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.adressa.no/vaeret/klima/article1559822.ece&ei=r7N_UcbUBaOl4ATF3oC4DQ&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNFG2uE0lhMtNvd2ckkpMTFiScbcYg&ust=1367409912383977
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Bilaga 8 

Fördiagnos 

Grupp: 
Elev: 

Fråga 1  

 

Vad finns det för 
ekosystemtjänster i 
bilden? 

För vem är det en 
ekosystemtjänst? 

Varför är det en 
ekosystemtjänst? 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wlbLxkl_nhff-M&tbnid=0dirOjU0vD_y6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ekobyn.com/en/aktiviteter/fiske/sommarbilder/&ei=WrV_UduAIanw4QS5tIDABQ&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNHVl5SHneaV8-U7QHOQD_f_Kx669g&ust=1367410380186842
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Fråga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystemt
jänst 

Hur upplever husägaren 
ekosystemtjänsten och 
varför? 

 

Hur upplever vindkraftägaren 
ekosystemtjänsten och varför? 

 

 

Vinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsikten 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zHj53gFXruWbFM&tbnid=e_erxj88gx9tEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.atc.ax/text2.con?iPage=36&iLan=1&ei=kpl_UeTeD-jX4ATkoIDQCA&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNGu1W0i8mrQApTZLcTgTa7wKC8UGg&ust=1367401696464992
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Fråga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ekosystem
tjänst 

Hur upplever skogsägaren 
ekosystemtjänsten och 
varför? 

Hur upplever du själv 
ekosystemtjänsten 
och varför? 

Hur upplever 
människorna 
som bor där, 
ekosystemtjän
sten och 
varför? 

Syre  

 

  

Trä 

 

 

 

  

Mat  

 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SrbrCQlj4ZFITM&tbnid=7Xl-gjOUk-kyhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.adressa.no/vaeret/klima/article1559822.ece&ei=r7N_UcbUBaOl4ATF3oC4DQ&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNFG2uE0lhMtNvd2ckkpMTFiScbcYg&ust=1367409912383977
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Bilaga 9 

Sammanställning efterdiagnos LS2 300b 
Fråga 1 

Elev Vad finns för 
ekosystemtjänster i 
bilden? 

För vem är det en 
ekosystemtjänst? 

Varför är det en 
ekosystemtjänst? 

301b Träd 

Stenar  

Vatten 

Hus 

Skogsjägare 

Fågelskådare 

För att skogsägaren 
kan hugga ner träd. 

Man kan gå runt om 
skogen. 

För att man kan 
kasta stenar när man 
är arg. 

Han kan dricka 
vatten. 

Träd för att man kan 
få mer ved. 

302b Vatten 

Växter 

Träd 

Stenar 

Gräs 

Jord 

För vissa av 
människor, till 
exempel 
husbyggaren, 
trädhuggaren,. 
Människor som vill 
bo på platsen, fiskare, 
trädgårdsägare, 
husägare. 

Kan fiska och 
pengar, 
husbyggaren kan 
bygga hus med hjälp 
av trä. Människor 
kan leka, och de 
tycker att det är fint. 
Trähuggaren säljer 
trä och får pengar. 

303b Vattnet 

Gräset 

Träden 

För människorna är 
det ekosystemtjänster. 

 

Vattnet: för att vi 
kan fiska. 

Gräset: vi kan sitta. 
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Stenen 

Båten 

Trädet: vi får syre. 

Stenen: vi kan leka 
med. 

Båten: vi kan åka. 

304b Vatten 

Växter 

Träd 

Allt grönt som tillhör 
naturen. 

Blommor. 

Typ de som är i 
semester vill kanske 
bada. En 
skogshuggare kanske 
behöver träd. De som 
är sjuka kan behöva 
växterna som 
medicin. En familj 
kan komma till 
skogen då kan barnen 
klättra på träden och 
leka. 

En skogshuggare 
behöver hugga träd 
och göra möbler av 
det kanske. 

305b Vattnet 

Träden 

Gräset 

Löven 

Buskar 

För människorna som 
han som bor i huset. 

Trädgårdsmästare  

Till försäljare som 
säljer mat från 
skogen. 

Till medicinman som 
botar andra 

För vatten gör så vi 
kan dricka och bada, 
och det är fint. 

Träden och det som 
är grönt gör syre till 
människorna och så 
gör man te, 
mediciner av. 

 

306b Insekter 

Växter 

Vatten 

Träd 

För dom som bor i hus 
är det eko. 

För dem som bor i 
skogen, och dom som 
går i skogen. 

Vatten är viktigt för 
alla behöver vatten. 

Därför dom som bor 
i hus har trädgård 
och i trädgård 
behöver husägaren 
jord för att plantera 
så stället köpa jord, 
Gråsuggans bajs blir 
jord. 

Dom som bor i 
skogen när de ser 
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Träd är viktig för 
människan. 

gröna färger i 
naturen känner sig 
bra samma sak för 
dom som går till 
skogen. 

Vatten är 
ekosystemtjänst för 
vi använder vatten i 
olika saker. Vi kan 
få fisk av vatten och 
vi kan bada och vi 
kan dricka vatten, 
man kan också göra 
saft av vatten. 
Vatten är så viktig 
för människor, djur 
och växter. 

Träd är viktig för att 
den ger oss syre så 
kan vi andas. 

307b Träd som ger papper och 
plankor och vatten som vi 
kan dricka. Träd ger oss 
också syre. 

För skogsägaren för 
att träden ger oss 
papper och plankor 
och för fågelskådare 
för att det finns fåglar 
som bygger bo i 
träden. 

För att det ger oss 
vatten och träd och 
av träd kan man göra 
papper och plankor. 

308b Träd 

Blommor  

Gräs, växter 

Vatten 

Blad 

För husbyggaren 
alltså kanske den som 
äger huset. 

Husbyggaren kan ju 
såga träden och 
bygga TX, bot, hus, 
sälja och tjäna 
pengar och så får 
den syre han kan 
plocka blommor och 
sälja till någon kan 
göra medicin. 

309b    
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310b  .  

311b Syre  

Trä 

Vatten 

Leka 

Sten 

Hus 

Mat 

Alla 

Byggare 

Alla 

Alla 

Byggare 

Husägaren 

Alla 

Bli frisk 

Bygga med trä 

Dricka/bada 

Roligt 

Bygga 

Bo i huset 

Äta bli mätt 

 

Fråga 2 

Elev Ekosystem 

tjänst 

Hur upplever husägaren 
ekosystemtjänsten i 
bilden? 

Hur upplever 
vindkraftsägaren 
ekosystemtjänsten? 

301b Vinden 

 

 

Utsikten 

De upplever bra för att de 
kan få vind när de är 
svettiga. 

Han upplever bra för han 
kan när fåglarna flyger 
över de som kallas 
vindkraftverk. 

Han upplever bra för att han 
gör för sin skull och 
landskapet. 

Han upplever för att då kan 
han se bättre. 

302b Vinden 

 

 

 

Utsikten 

Är van vid vinden och 
tycker att den ger frisk 
kall luft på sommaren. 

Husägaren är van vid 
utsikten men an annan 
människa skulle inte gillat 
utsikten, finns inte 
mycket att se. 

Han mår bra för att han tjänar 
pengar på vindkraftverket. 
Skapar elektricitet.  

Vindkraftsägaren är stolt över 
sitt vindkraftverk och gillar 
utsikten. Känner sig hemma. 

303b Vinden Bra för att han får syre. - 
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Utsikten Husägaren han kan vara 
ute i skogen och kolla på 
det gröna. 

Vindkraftägaren har bra utsikt 
och kolla på himlen eller när 
det är mycket då kan han kolla 
på stjärnorna. 

304b Vinden 

 

 

Utsikten 

Det kanske han inte vill 
för att det inte är så 
trevligt att det blåser varje 
dag nästan. 

Det är ju grönt och 
mycket natur runt 
omkring och man kan må 
bra av det. Och det är ju 
lugnt och skönt där. 

Det kanske helt ok! För 
vindkraftverksägaren att det 
blåser för han kanske inte bor 
där och det brukar ju blåsa när 
det gäller vindkraftverk. 

Han vill kanske bara ha den 
där för det är ju väldigt nära 
naturen och fin utsikt så det 
känns en del av naturen och vi 
får ju ett ekosystemtjänst.  

305b Vinden 

 

Utsikten 

Han får ström så han kan 
laga mat på spisen och 
vara vid datorn, och så får 
han lyse. 

Han tycker att den är bra 
för han har träd, buskar, 
ved, vatten, 

Han kan ge ström till andra 
och till hans. Han får pengar 
för att göra ström till andra. 

Han gillar det för utan träden 
gör så det blåser. 

306b Vinden 

 

Utsikten 

Han upplever det bra för 
han får mer frisk luft och 
med växter mår hon bra. 

- 

Han tycker det är bra för 
han… 

- 

307b Vinden 

 

Utsikten 

Han får ström så att han 
kolla på TV och använda 
data och mycket mer. 

Det ser läskigt ut vid hans 
hus för vindkraftverket är 
stor och läskig 

Jag tjänar pengar han får 
ström hemma hos sig själv. 

Om han bor där så känner han 
säkert att det är läskigt om han 
inte bor där så kanske han är 
gladare. För att han tjänar 
pengar plus att han inte 
behöver se den. 
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308b Vinden 

 

Utsikten 

Husägaren tycker att det 
känns bra för vinden han 
får och strömmen. 

Inte så snyggt för att det 
finns trä saker överallt. 
Men det är väldigt snyggt 
för den vita saken finns. 

Han kanske inte tycker att det 
är så bra för han bor inte så 
nära den och får inte så bra 
ström. 

Fint när den snurrar, det hade 
varit lättare om han hade bott 
bredvid den. 

309b Vinden 
Utsikten 

  

310b Vinden 
Utsikten 

  

311b Vinden 

Utsikten 

Han tycker att det är bra 
för att han får mer el. 

Fin, huset är fint och 
gräset är fint. 

Få el och sälja el, av vinden. 

Fint , vindkraftverket är fint. 

 

Fråga 3 

Ele
v 

Ekosyste
m 

tjänst 

Hur upplever 
skogsägaren 
ekosystemtjänste
n och varför? 

Hur upplever du 
själv 
ekosystemtjänste
n och varför? 

Hur upplever 
människorna 
som bor där 
ekosystemtjänste
n och varför? 

301
b 

Syre 

Trä 

 

Mat 

För att de får ju 
syre av träden 

Skogsägaren kan 
hugga ner träd för 
att få material. 

De upplever bra 
för att de kan få 
mat av djuren och 
vatten. 

Jag tycker att det 
är bra med syre för 
att då dör du inte. 

Fågelskådarna har 
också bra för att 
de kan gå upp i 
trädet och spana. 

Jag upplever bra 
för att jag kan få 

De upplever bra 
för att de kan 
andas, dricka 
vatten. 

De upplever bra 
för att kanske ser 
ett träd som är 
jättefint. 
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vatten och mat av 
en främling. 

De upplever bra 
för att de kan få 
mat när som helst. 

302
b 

Syre 

 

 

Trä 

 

Mat 

Skogsägaren gillar 
syret och tycker 
att det är bra för att 
han odlat allt 
själv. 

Tjänar pengar när 
någon hugger ner 
träd. 

Tjänar pengar på 
växter och mat i 
skogen kan också 
göra egen mat. 

Finns mycket syre 
och friskt och det 
känns bra. Man 
mår bra. 

Jag kan ha kul i 
skogen det gör sp 
att jag mår bra, 

Jag får min 
medicin från 
växter och träd. 

De gillar det för 
att det ser fint ut 
och är frisk luft. 

De kan hugga ner 
träd sen sälja till 
husbyggare eller 
andra. 

De kan göra 
medicin sedan 
sälja och få 
pengar. 

303
b 

Syre 

 

Trä 

 

Mat 

Han får inte bra 
syre för att han har 
sågat alla träden. 

Han kan säja det 
och senare gör 
affärer stolar. 

Han kan inte få 
mat han har inga 
träd. 

Bra för att jag är 
syre från träden. 

Bra så jag kan 
köpa stolar eller 
bord. 

Bra jag får mat av 
träden. 

Lika bra som jag 
för alla får syre. 

Lika bra som mig 
för att all syre. 

Lika bra som mig. 
Dom får också 
frukter från 
träden. 

304
b 

Syre 

 

Trä 

 

Mat 

Hans träd ger 
mycket syre till 
andra 
medmänniskor. 

Han tjänar pengar 
för andra kanske 
vill hugga ner det 
träden 

För att jag får syre 
så att jag kan leva. 

 

För att jag till 
exempel får syre 
sover på en säng, 
klättrar i träd, allt 
de kommer från 
träd. 

De får också syre, 
ved, möbler mm. 
För att de bor nära 
så mycket träd. 

De kan bygga hus 
av det och kan få 
syre. 

De kan äta frukten 
odla mer frukt och 
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Han kan sälja 
frukter och tjäna 
pengar på det. 

Jag mår bra av att 
äta frukt och 
grönt. 

kan få typ gratis 
att äta. 

305
b 

Syre 

 

Trä 

 

 

Mat 

Dom tycker att 
dom får sämre 
syre för träd gör 
syre. 

Dom behöver det 
för det för det att 
göra medicin och 
elda. 

Skogsägaren 
behöver mat för 
att dom vill ha 
frukt och 
grönsaker. 

Dåligt för man ska 
inte hugga ner träd 
för man måste få 
bra syre. 

Jag behöver träd 
för jag vill kunna 
göra medicin och 
frukt. 

Jag behöver maten 
i skogen. Man 
måste ju ha frukt 
och grönsaker. 

Dom gillar inte det 
för dom behöver 
träd till medicin 
och till frukt. 

Dåligt för dom 
behöver träd till 
medicin och till 
frukt. 

Dom gillar skogen 
för dom behöver 
också frukt och 
grönsaker. 

306
b 

Syre 

Trä 

Mat 

Han upplever det 
bra för att han ska 
klara sig. 

Han upplever det 
bra för att han får 
syre av träd. 

Han tycker det är 
bra för att han inte 
behöver åka till 
affären och köpa 
mat han kan ta. 

Jag upplever det 
bra för jag ska må 
bra och klara mig 

Jag upplever det 
bra för att jag får 
syre av träd och 
det är fint och titta 
på träd. 

Jag tycker det är 
bra för ibland är 
det dyrt köp 
särskilt mat man 
vill ha. 

Människorna som 
bor där tycker det 
är bra få syre för 
dom ska klara sig. 

Människorna som 
bor där upplever 
det bra för dom får 
syre av träd. 

Människorna 
tycker olika men 
några tycker det är 
bra för…. 

307
b 

Syre 

 

Trä 

 

Han blir arg för att 
det blir fulare och 
mindre syre. 

Jag får inte lika 
mycket syre. 

Jag får material 
som plankor och 
papper. 

Dom får inte lika 
mycket syre som 
när träden fanns 
och det blir fulare. 

Dom blir ledsna 
och lite glada för 
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Mat Han får material 
till exempel 
plankor, papper. 

Kanske dom tog 
bort planteringar 
så dom inte kan 
plantera lika 
mycket mat. 

Kanske någon 
affär köpte mat 
därifrån så dom 
inte får in mat i 
affären. 

att dom får mer 
material. 

Dom får mindre 
mat så de är 
hungriga och dör. 

308
b 

Syre 

 

Trä 

 

 

Mat 

Han får väldigt 
mycket för det är 
mycket träd. 

Han tycker att det 
är bra för att han 
kan bygga något 
han kan sälja och 
tjäna pengar. 

Bra för man får 
medicin och mat 
kan sälja tjäna 
money. 

Jag skulle också få 
det. 

Jag får eller har 
stolar de är ju av 
trä.  

Bra för man får 
medicin och mat. 

 

Det skulle alla 

Man får pengar 
när man säljer. 

Bra medicin, mat 

309
b 

Syre 
Trä 
Mat 

   

310
b 

Syre 
Trä 
Mat 

 .  

311
b 

Syre 

Trä 

Mat 

Han får mindre 
syre, för att han 
förstörde träden. 

Han får mycket 
pengar, han säljer 
trä. 

Jag får mindre 
syre för att 
skogsägaren 
förstörde träden. 

Jag får möbler av 
trä. 

De är arga för att 
han förstörde 
träden. 

De får möbler av 
trä. 

De får mat för att 
han säljer frukt, 
grönsaker. 
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Han får pengar för 
att han säljer frukt, 
grönsaker. 

Jag får mat för att 
han säljer frukt, 
grönsaker. 
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