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Utbildning för hållbar utveckling 
Av Nils Ekelund, Natur, Miljö, Samhälle, Malmö 
Högskola 

 

Begreppet hållbar utveckling är idag ett 
väletablerat begrepp, samtidigt som det är 
komplext och öppet för olika tolkningar. 
Hållbar utveckling innebär att samhället 
måste planera utifrån såväl ekologiska och 
sociala som ekonomiska aspekter.  

Eftersom begreppet kan förstås på olika 
sätt är utbildning en viktig del i utveckling-
en av ett hållbart samhälle – inte bara för 
att utveckla kunskaper utan även för att få 
möjlighet att reflektera över problem och 
möjligheter. Betydelsen av en hållbar sam-
hällsutveckling förstärktes i och med att FN 
utlyste en dekad för lärande om hållbar 
utveckling mellan åren 2005 och 2014. 
Målet med denna dekad var att elever och 
studenter skall kunna utveckla verktyg för 
att på så sätt kunna göra medvetna fram-
tida val med hänsyn till ekologisk, ekono-
misk och social hållbarhet. 

 

 

 

 

 

Med detta som grund har även Natur-
skyddsföreningen arbetat med att stärka 
och utveckla utbildningen för hållbar ut-
veckling. Latinskolan i Malmö har fungerat 
som en modellskola för utvecklingen av 
lärande om hållbar utveckling med stöd av 
Naturskyddsföreningen. Projektet har även 
inkluderat samverkan med Malmö högs-
kola, vilket har inneburit att forskare med 
förankring inom forskningsområdet hållbar 
utveckling arbetat med forskningscirklar 
för lärare från Latinskolan för att på så sätt 
fördjupa kunskaperna inom området lä-
rande för hållbar utveckling. 

Samarbetet mellan Latinskolan, Natur-
skyddsföreningen och Malmö högskola har 
varit givande och intressant. Förhoppnings-
vis kan detta arbeta stimulera och initiera 
liknande projekt i andra skolor med målet 
att så många som möjligt av våra elever och 
studenter skall ges möjligheten att i framti-
den kunna bidra till att skapa en hållbar 
framtid. 
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Forskningscirkeln – ett sätt att gemensamt utforska 
komplexa problem 
Av Malin Ideland, Natur, Miljö, Samhälle och  
Magnus Johansson, Urbana Studier,  
Malmö Högskola 

 

       

 

Det finns två stora samhälleliga berättelser 
om hållbar utveckling. Den ena berättelsen 
handlar om människans begränsningar och 
möjligheter. Det är berättelsen om jordens 
gränser och insikten om att människan är 
en art bland alla andra. Vi är beroende av 
fungerande ekosystem, av ren luft och rent 
vatten. Vårt livsrum är en tunn, tunn hinna 
på en planet som svävar i en oändlig rymd. 
Den andra berättelsen handlar om männi-
skan möjligheter och förmågor. Människan 
ses i denna som unik genom sin förmåga att 
skapa, minnas och tänka kreativt. Vi kan 
lära oss och anpassa oss till nya förutsätt-
ningar. Vi kan också reparera det som vi 
förstört och vi kan utveckla nya smarta 
lösningar. Vi är del av jordens ekosystem 
samtidigt som vi genom vår teknologi 
skapar miljöer som aldrig tidigare funnits 
och som i grunden påverkar de ekosystem 
vi är beroende av. Människans förmåga att 
lära om och lära nytt är vår enda möjlighet 
att i längden möta de utmaningar och hot 
som vi själva skapat.  

Även det som brukar kallas lärande för 
hållbar utveckling präglas av de två berät 

 

 

 

telserna och bygger på olika sätt att se på 
människan och hens relation till det övriga 
livet på jorden. Ibland talar man om att 
skolpraktiken lärande för hållbar utveckl-
ing undervisas på olika sätt i olika tradit-
ioner: en faktabaserad, en normativ och en 
pluralistisk (Öhman, 2009). Den faktabase-
rade traditionen tar sin utgångspunkt i ett 
naturvetenskapligt perspektiv och utgår 
från antagandet om att vi kommer att 
handla rätt och lösa problem om vi har rätt 
kunskap. Den faktabaserade traditionen 
knyter främst an till berättelsen om männi-
skans möjligheter; med hjälp av forskning 
och teknologi kan vi hantera de negativa 
effekterna av samhällsutvecklingen.  

Den normativa traditionen lägger istället 
sitt fokus på att lära ut rätt sätt att handla 
och tänka. Fakta är inte nog – vi måste 
också känna och tycka rätt. Den normativa 
undervisningstraditionen knyter an till be-
rättelsen om människan behov och be-
gränsningar. Människan är inte bara en 
möjlighet, utan lika mycket ett hot mot 
miljön och den sociala rättvisan. Vi måste 
därför lära oss att handla rätt enligt en spe-
cifik norm. 

Men hållbar utveckling är ett komplext och 
mångtydigt begrepp. Den tredje undervis-
ningstraditionen – den pluralistiska – tar sin 
utgångspunkt i komplexiteten och mångty-
digheten. Hållbar utveckling kan förstås 
utifrån olika perspektiv; det finns inte bara 
två berättelser – det finns många.  Inom den 
pluralistiska traditionen betonas vikten av 
att olika åsikter kan få komma till tals.  
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En annan framträdande aspekt av lärande 
för hållbar utveckling är en vilja att ut-
veckla elevers handlingskompetens. Detta 
begrepp myntades på 1990-talet av en 
grupp danska forskare (Breiting & Mogen-
sen, 1999) som en motvikt till den norma-
tiva traditionen. Istället för att fokusera hur 
man ska leva i nuet handlar det om att för-
bereda barn och unga för en framtid där vi 
inte vet vilka hållbarhetsproblem de kom-
mer att behöva handskas med. Att vara 
handlingskompetent innebär att inte bara 
att veta vilka handlingsmöjligheter, utan 
även hur man kan handla i samarbete med 
andra och inte minst att vilja handla – att 
vara beredd på att agera i politiska frågor.  

Dessa två förhållningssätt till Lärande för 
Hållbar utveckling – pluralism och hand-
lingskompetens har fungerat som inspirat-
ion för de fem lärare som under ett och ett 
halvt år deltagit i en forskningscirkel till-
sammans med oss. Att delta i en forsk-
ningscirkel innebär ett gemensamt utfors-
kande av hur man kan arbeta med hållbar-
hetsfrågor. Lärare från praktiken och fors-
kare från högskolan arbetar tillsammans 
med att ställa frågor till skolverksamheten, 
att finna möjligheter att utforska den, att 
analysera vad som händer och slutligen 
kommunicera det till andra (bland annat 
genom denna rapport). Poängen med att 
träffas under en längre period är att få tid 
att reflektera, implementera och pröva. 
Rent praktiskt har det inneburit att vi har 
setts ungefär en gång i månaden för att 
antingen diskutera artiklar om lärande för 
hållbar utveckling, planera undervisning 
eller på slutet analysera densamma. Delta-
garna har kommit från olika sammanhang, 
från olika ämnen i skolan (svenska, natur-
kunskap, mediekunskap, bild) och på högs-

kolan (miljövetenskap och utbildningsve-
tenskap) 

Samverkan mellan forskare och lärare är 
utmanande, vilket också innebär en läran-
deprocess. Tidsrytmen på högskolan och 
skolan är inte alltid kompatibla. Skolun-
dervisningen är en verksamhet som bygger 
på flexibilitet och direkta möten medan 
forskarens vardag innebär långsamma pro-
cesser. Forskaren vill gärna analysera pro-
blemen medan läraren vill lösa dem. Detta 
innebär ett möte som kräver vilja att an-
passa sig till varandra.  

I rapporten kommer läsaren få möta lärares 
analyser av sin egen verksamhet, i tre olika 
projekt som alla fokuserar elevers utveckl-
ing av handlingskompetens. Den första 
texten, författad av Lena Ansner och Sofia 
Gustavsson, beskriver och analyserar hur 
man kan arbeta med estisk handlingskom-
petens. Detta innebär hur estetiska lärande-
processer sätter hållbarhetsfrågor i ett nytt 
ljus. Den andra artikeln författad av Helena 
Heister och Josefin Lindberg som undersö-
ker elevers etiska ställningstagande i gen-
teknologiska frågor, och huruvida dessa 
involverar olika perspektiv. Slutligen skri-
ver Lars Berggren om ett projekt kring 
mänskliga rättigheter och hur en klass på 
estetiska programmet och en språkintro-
duktionsklass tillsammans utforskar och 
gestaltar rätten till en opartisk rättegång. 

Vår förhoppning är att denna rapport ska 
inspirera till nya skolprojekt om hållbar-
hetsfrågor, men även till reflektion över hur 
hållbarhetsperspektiv kan integreras i olika 
skolämnen.  
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Gatukonst som handlingskompetens. Att arbeta med 
estetiska designprocesser för hållbar utveckling.  
Av Lena Ansner & Sofia Gustafson Aarnivaara 

 

 

 

I vår studie har vi tittat på om elever på 
gymnasiet genom att arbeta med estetiska 
designprocesser inom området gatukonst 
blir mer engagerade i det offentliga rummet 
för att i förlängningen ta ökat ansvar för en 
socialt hållbar stadsutveckling, våga ta 
plats, ta ställning och därmed öka sin hand-
lingskompetens. Med hållbar stadsutveckl-
ing avses här en process i ständig föränd-
ring med hänsynstagande till social, eko-
nomisk och miljömässig hållbarhet. Gatu-
konst är obeställda verk i stadsrummet och 
kan vara utförda i många olika tekniker 
och konstformer. Gatukonsten beskrivs 
ofta som viktig ur ett socialt hållbart och 
demokratiskt perspektiv då den öppnar upp 
för en mångfald av uttryck och visar på nya 
och ibland oväntade aspekter av hållbar-
hetsfrågor. Konstens undersökande och 
ifrågasättande i det offentliga gaturummet 
blir ett bidrag i samhällsdebatten där alla 
röster kan höras inte minst de ordlösa. 

Statens konstråd har fått i uppdrag av rege-
ringen i ett treårigt projekt med start 2016 
att främja kulturverksamheter i bostadsom-
råden med lågt valdeltagande, bland annat i 
Malmö. I Konst händer ska rådet samverka  

 

 

med regionala och lokala aktörer kring 
konst och konstnärlig gestaltning av ge-
mensamma miljöer där syftet bland annat 
är att stärka kultur- och demokratifräm-
jande insatser i områden med lågt valdelta-
gande. Om varför just konst lämpar sig till 
ändamålet skriver de på sin hemsida 
(www.statenskonstrad.se/konst-hander) 
följande: 

Offentlig konst kännetecknas av att 
den tar plats där människor lever i sin 
vardag; i parker och lekplatser, på ga-
tor, torg och arbetsplatser. Därför 
har den goda förutsättningar att in-
volvera de som använder platsen, inte 
bara som publik utan också som del-
tagare och utövare. Arbetet med 
konst kan öppna för oväntade infall-
svinklar och nya sätt att uttrycka 
önskemål och behov som annars inte 
skulle uppmärksammas. Konst kan 
bidra till att göra det osynliga synligt 
och ge röst till dem som annars inte 
hörs.  

Detta visar på den offentliga konstens pot-
ential i såväl demokratiska som sociala 
frågor knutna till hållbarhet. 

Handlingskompetens har varit ett nyckel-
begrepp länge inom utbildningskretsar i 
samband med hållbar utveckling och lä-
rande. Begreppet innefattar såväl faktakun-
skaper som medvetna värderingar och möj-
lighet att agera. För att uppnå handlings-
kompetens betonas enligt Hasslöf (2009, s. 
18) följande viktiga förmågor; att uppnå 
förståelse, kunna se samband, analysera 
och identifiera intressekonflikter, värdera 
olika ståndpunkter och kunna uttrycka sig. 
De estetiska ämnena med sina ämnesspeci-

http://www.statenskonstrad.se/konst-hander
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fika uttryckssätt, spelar här en viktig roll 
för hur eleverna utvecklar denna förmåga  

Frågor vi ställt oss har varit: Hur blir elever 
engagerade i sociala samhällsfrågor genom 
att själva utforska och uppleva konst och 
kultur i det offentliga rummet och får de 
ökat mod och lust till att själva göra aktiva 
handlingar genom detta? Kan man tala om 
en estetisk handlingskompetens där design-
process och styrd kreativitet har betydelse? 
Hur kan vi i bild- och medieämnena jobba 
för att eleverna ska utveckla denna för-
måga?  

Textens upplägg 
Innan vi går in på vår studie kommer vi att 
presentera vad begreppet handlingskompe-
tens kan innefatta. För att få syn på hur det 
tar sin form i vår undervisning har vi sökt 
stöd i forskning om lärande för hållbar 
utveckling i ett antal forskningstexter.  

Vi vill även koppla ihop det med studier om 
estetiska lärandeprocesser i syfte att se hur 
dessa två pedagogiska förhållningssätt kan 
befrukta varandra. Därefter följer ett kapi-
tel om konstnärliga metoder och processer. 

I nästa kapitel presenteras en analys- och 
diskussionsdel som tar sin utgångspunkt i 
vad det innebär att arbeta med handlings-
kompetens och designprocess i lärande för 
hållbar utveckling i estetiska ämnen. Av-
slutningsvis följer en sammanfattning av 
resultatet och en blick framåt inför nya 
didaktiska utmaningar. 

Studiens bakgrund och syfte samt 
metodval 
Skolans styrdokument bygger på politiska 
beslut som styr verksamheten. På lokal nivå 
har Malmö latinskola fattat beslut om att 
prioritera lärande för hållbar utveckling. 
Malmö latinskola är en modellskola i sam-
arbete med Naturskyddsföreningen för att 
utveckla nya pedagogiska arbetsformer och 
sprida dessa till andra skolor. Skolan har 

tillsammans med Malmö högskola haft en 
forskningscirkel med inriktning på lärande 
för hållbar utveckling. Inom ramen för 
forskningscirkeln har vi genomfört ett pro-
jekt med elever på Estetiska programmet 
med inriktningarna Bild och formgivning 
respektive Estetik och media. Syftet med 
vår studie var att analysera ett projekt där 
elever arbetar med en undersökande, 
konstnärlig uppgift med inriktning mot de 
olika dimensionerna av hållbar utveckling.  

Materialet i studien utgörs av elevernas 
redovisningar av arbetsuppgiften i form av 
bilddokumentation av elevernas gatukonst-
verk, utställningstexter, diskussioner och 
blogginlägg. Text och bild har analyserats 
utifrån de olika forskningsteorierna. När vi 
har analyserat texterna och bilderna har vi 
tittat på vilka budskap om hållbar utveckl-
ing och tecken på utvecklande av hand-
lingskompetens som eleverna förmedlat i 
sina gatukonstverk, texter och diskussioner. 
Vi har valt att relatera elevernas reflektion-
er och estetiska uttryck till handlingskom-
petens. 

Teoretiska perspektiv 

Pluralistiskt förhållningssätt till  
lärande för hållbar utveckling 
Som Helen Hasslöf, Margareta Ekborg och 
Claes Malmberg (2014) skriver så innefat-
tar (lärande för) hållbar utveckling (ekolo-
gisk, social och ekonomisk) värderingar och 
ideologier som gör det nödvändigt att ägna 
sig åt värderingsfrågor och politiska frågor 
relaterade till miljö, jämställdhet och livs-
stil. Om olika synsätt får komma fram, 
exponeras och utvecklas minskar risken för 
indoktrinering. I ett agonistiskt pluralistiskt 
förhållningssätt till hållbar utveckling be-
höver inte diskussionens syfte vara att 
vinna debatten utan i stället förs en konver-
sation där olika perspektiv legitimeras och 
där olika röster och åsikter får höras. Detta 
kan vara ett sätt att utveckla uppskattning 



 

 8 

för andras synsätt och värderingar. Helen 
Hasslöf, Margareta Ekborg och Claes 
Malmberg (2014) tar avstamp i Chantal 
Mouffes (1999) teori om en agonistisk 
pluralism som låter olika positioner och 
åsikter uttryckas. Med ett agonistiskt plu-
ralistiskt förhållningssätt till hållbar ut-
veckling kan motstående synsätt och tolk-
ningar synliggöras och legitimeras. Därmed 
kan konflikter accepteras och arbetas med. 
Motståndaren ses som en respekterad fi-
ende som inte behöver övertygas om rätt 
åsikt utan dennes motstående åsikter kan 
vara legitima. Om vad som beskrivs som 
”rationella” argument ses som överordnade 
kan andra tolkningar ses som illegitima i 
stället för andra sätt att värdera. Intresse-
konflikten blir då själv utgångspunkten för 
lärande för hållbar utveckling. Sören 
Breiting, Kristian Hedegaard, Finn Mogen-
sen, Kirsten Nielsen och Karsten Schnack 
(1999) delar in intressekonflikter i sam-
hället i tre olika nivåer: Personliga dilem-
man där det finns en konflikt mellan oför-
enliga behov och önskningar på individ-
nivå. Intrapersonella intressekonflikter som 
finns mellan olika grupper eller individer. 
Strukturella konflikter på samhällsnivå som 
de mellan politiska beslut och marknads-
krafter eller ekonomiska mekanismer. 

I analysen av elevernas arbete användes en 
studie av Johan Öhman och Marie Öhman 
(2012) där de ställer utbildningspraktiken i 
relation till debatten om hållbar utveckling, 
utbildning för hållbar utveckling och dess 
två positioner, harmoni samt konflikt. I 
studien som genomfördes på en gymnasie-
skola, kom de fram till att elevernas arbete 
präglas av ett harmoniperspektiv. Johan 
Öhman och Marie Öhman (2012) menar 
att utbildning för hållbar utveckling riske-
rar att bli ett okritiskt utbildningskoncept 
då begreppet hållbar utveckling verkar 
locka både elever och lärare till ett harmo-
nitänkande. Det tar sig uttryck i hur lärare 
utformar arbetsuppgifter och hur eleverna 

genomför dem. I studien framkommer att 
eleverna i sina redovisningar tänker sig att 
social mångfald och mänskliga möten ska 
åstadkomma en harmonisk relation mellan 
det sociala och ekonomiska. Eleverna talar 
om dels myndigheternas genomtänkta pla-
nering och dels krav på livsstilsförändringar 
på individnivå som tillsammans skapar en 
harmonisk relation mellan ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet. Men angående 
livsstilsförändringar så konkretiserar inte 
eleverna dessa och att det skulle kunna fin-
nas olika värden och intressekonflikter mel-
lan människor. 

Ett pluralistiskt förhållningssätt till lärande 
för hållbar utveckling som beaktar den po-
litiska dimensionen av miljö- och hållbar-
hetsfrågorna är relevant för vår studie då 
det enligt Johan Öhman (2009) främjar 
elevernas kritiska tänkande och deras de-
mokratiska handlingskompetens. Johan 
Öhman (2009) menar att i den pluralistiska 
undervisningen behandlas inte hållbara 
värden som något fast och bestämt utan 
som ett ämne för ständig diskussion. Ett 
pluralistiskt förhållningssätt kan låta skill-
nader och konflikter uppstå och därmed 
hålla många olika alternativ levande. 

Handlingskompetens 
Många forskare har betonat vikten av 
handlingskraft i lärande för hållbar utveckl-
ing. Ellen Almers (2009) använder sig av 
begreppet handlingskompetens som ur-
sprungligen utvecklas av de danska fors-
karna Karsten Schnack och Bjarne Bruun 
Jensen. Enligt Almers ska man förstå hand-
lingskompetens som en förmåga att med 
grund i kritiskt tänkande och ofullständigt 
kunskapsunderlag involvera sig som person 
tillsammans med andra i ansvarfulla hand-
lingar och mot-handlingar för en mänskli-
gare, barmhärtigare värld. Handlingskom-
petens ska inte ses som något man antingen 
besitter eller inte besitter. Människor är inte 
generellt handlingskompetenta eller hand-
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lingsinkompetenta. Almers menar att en 
förutsättning för att uppleva sig som kom-
petent är att du har handlingserfarenhet 
som du skaffat dig genom att du fått möj-
lighet till att öva på och använda handling-
arna. För att öva behöver du argumentera 
för och emot olika ställningstaganden och 
handlingsalternativ och i förlängningen 
utveckla kritiskt tänkande och ställningsta-
gande. I Almers avhandling, där hon inter-
vjuat tre ungdomar om vad som gjort att de 
utvecklat en handlingskompetens för håll-
bar utveckling, upplever ungdomarna att 
följande sex faktorer varit viktigast för de-
ras utveckling;  

Att ha haft känslomässiga reaktioner som 
väckt en önskan om förändring, t.ex. 
empati med utsatta, frustration över 
orättvisor men också känslor av hand-
lingslust och hoppfullhet;  

Att uppleva sig kompetent i hållbarhets-
frågor och känna att man kommer till sin 
rätt i det sammanhanget;  

Att man har något att bidra med. 

Att ha mött en normativ grund bestående 
av idéer om människors lika värde och 
rättigheter, men också konkurrerande 
idéer och kontraster mellan olika per-
spektiv, som gett en förmåga att ta ställ-
ning och förhålla sig kritiskt;  

Att genom möten med handlingsinriktade 
förebilder fått en syn på världen som på-
verkbar, en tro på mänsklig handling och 
en möjlighet att påverka; 

Att ha känt tillit till vuxna vilket har 
stärkt självtilliten och viljan att ta ställ-
ning och agera;  

Att hitta en gemenskap i föreningslivet, i 
kontrast till en känsla av utanförskap i 
skolan, vilket bidragit till engagemang 
och att förhålla sig självständig till domi-
nerande trender.  

( Almers, 2009 s. 230) 

 

 

Ellen Almers (2009, s 34) modell över de olika 
aspekterna av handlingskompetens med inspi-
ration från Breiting m.fl. (1999). 

De danska forskarna inom hälso- och mil-
jöundervisning Finn Mogensen och Karsten 
Schnack skriver om relationen mellan hand-
lingskompetens och LHU där de menar att 
handlingskompetens som förhållningssätt 
siktar mot demokratiskt deltagande och ett 
handlingsorienterat lärande. Detta förhåll-
ningssätt kan hjälpa eleverna att utveckla 
förmågan, motivationen och önskan att 
vara aktiva i att finna demokratiska lös-
ningar på problem och frågor kopplade till 
hållbar utveckling. Schnack beskriver hand-
lingskompetens som... en förmåga att med 
grund i kritiskt tänkande och ofullständigt 
kunskapsunderlag involvera sig som person 
tillsammans med andra, i ansvarsfulla 
handlingar och mot-handlingar för en 
mänskligare/barmhärtigare värld. (Schnack, 
1994 s. 190) och sammanfattar de olika 
handlingskompetens-aspekterna så här: 

De sociala aspekterna av handlingskom-
petens omfattar insikt i och konkreta er-
farenheter av hur man ensam eller till-
sammans med andra handlar på ett de-
mokratiskt och ansvarsfullt sätt.  

De personlighetsmässiga aspekterna be-
skrivs som vilja, mod och lust att invol-
vera sig och handla med ansvar för egen 
och andras existens, samt att ha tillit till 
sin egen handlingskraft och möjlighet att 
påverka.  

De kognitiva aspekterna beskrivs som 
kunskap om problem, deras grundläg-
gande orsaker, möjliga lösningar samt 
om handlingsalternativ och påverkans-
möjligheter.  
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De värdemässiga aspekterna av hand-
lingskompetens omfattar en förmåga att 
normativt definiera vad som är problem, 
att ta ställning till alternativa lösningar 
och visioner samt till olika handlingsal-
ternativ. 

(Ellen Almers, 2009 s 34) efter Breiting, 
et.al., 1999). 

 

Konst och estetik som redskap i  
Lärande för hållbar utveckling 
Enligt Breiting m.fl. är handlingskompetens 
en förmåga med grund i kritiskt tänkande. 
Det finns forskning som i sin tur stöder 
tesen att estetiska ämnen och kreativ 
undervisning stärker elevernas kritiska tän-
kande. Elever som får undervisning som 
bygger på estetiska lärprocesser är mer be-
nägna att läsa vidare efter gymnasiet, att 
rösta i val och engagera sig ideellt och att få 
bättre jobb. Dessa elever har bättre livs-
chanser än de som inte får någon undervis-
ning i konst och kultur. 

I en artikel av Carl Magnus Hedlund 
(2009) beskrivs hur Anne Bamford i sin 
forskningsrapport The Wow Factor (2005), 
där har hon på uppdrag av UNESCO ana-
lyserat material från 170 länder, rapporte-
rar om resultat som visar på att estetiska 
ämnen har en positiv inverkan på elevernas 
lärande. I rapporten kan man läsa om 
framgångsfaktorer som exempelvis samar-
bete med externa aktörer och att eleverna 
tvingades utmana sig själva. Forskningen 
visade också att estetiska ämnen ökar ele-
vernas självförtroende och samarbetsför-
måga, och stärker det sociala samspelet i en 
klass. Genom undervisning i estetiska äm-
nen får eleven tillgång till kulturella koder 
och kulturellt kapital som gör att det är 
lättare att förstå samhället och att aktivt 
delta i offentliga sammanhang. Bamford 
pekar också på vikten av reflektion kring 
det egna skapandet och att det tar tid att 
vara kreativ. Man måste våga experimen-
tera och misslyckas och testa på nytt i en 

skapandeprocess. Både elever och lärare 
måste röra sig utanför sin bekvämlighets-
zon, ta risker och utmana sig själva. Att 
sedan få visa upp vad man skapat är lika 
viktigt som processen för att elevernas krea-
tivitet ska stärkas. 

I en artikel av Magdalena Dziurlikowska 
(2011), där konstnärer samtalar om konst-
närlig forskning, fann vi stöd för att vi be-
höver sätta ord på konstnärliga processer 
och erfarenheter för att säkra ett hand-
lingsutrymme i samhället. Som det ser ut i 
dag i samhället och i skolan är utrymmet 
för ett konstnärligt förhållningssätt inte 
självklart. I den konstnärliga processen är 
strukturen inte linjär med frågeställning, 
argument och slutledning. I artikeln lyfts 
fram att konsten kan vara en plats för kri-
tiskt tänkande som innefattar skapandepro-
cesser som är både analytiska och intuitiva. 
Att i konsten finns utrymme för att föra 
samman det subjektiva med det objektiva 
och olika konstformer kan ge oss möjlighet 
att uttrycka ordlösa erfarenheter. Ännu ett 
inlägg i debatten om konstnärlig forskning 
kommer från Mårten Medbo (2013), fors-
kare och doktorand i konsthantverk, som 
menar att en kritisk blick för tidigt i den 
konstnärliga processen kan döda den 
konstnärliga lusten och att det kan uppstå 
en konflikt mellan ett akademiskt kritiskt 
förhållningssätt och konstens behov av fri-
het. Samtidigt finns det i skapandeproces-
sen en analytisk nivå där du kan vara kri-
tisk i förhållande till det du skapar. Dessu-
tom kommer resultatet sannolikt utsättas 
för konstnärens och betraktarens kritiska 
blick. Vidare lyfter Mårten Medbo (2013) 
fram hantverket, materialet och verktygen 
som ger en möjlighet att uttrycka något, 
skapa budskap och kommunicera konstnär-
ligt med sin omgivning. 

Detta resonemang går att koppla till Öh-
mans (2009) tankar kring den pluralistiska 
traditionen där miljöfrågor ses som konflik-
ter mellan olika intressen, värderingar och 
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synsätt. I konsten kan du både förhålla dig 
kritisk till det du skapar och uttrycka ett 
budskap. Du kan finna redskap för att öka 
ett förändringsarbetes demokratiska grund 
och konsten kan skapa utrymme för samtal 
kring miljön du befinner dig i. Konst och 
design kan också vara en katalysator i för-
ändringsprocesser som möjliggör visuellt 
gestaltande av innovativa lösningar på ut-
manande samhällsfrågor. 

I Konstfacks forskningsstrategi 2013–15 
(2013) beskrivs den konstnärliga forskning-
ens potential att kunna utforska och skapa 
förslag till socialt, ekonomiskt och miljö-
mässigt hållbara samhällen. Den konstnär-
liga forskningen ger möjlighet att gestalta 
berättelser och bilder av en annan värld. I 
forskning genom design används design-
processen som är utforskande och innova-
tiv. Genom skisser och prototyper kan idéer 
gestaltas och prövas. 

INDEX 
 

 

  Design to Improve Life-kompassen 

I vårt elevprojekt valde vi att arbeta i en 
designprocess enligt INDEX (Design to 
Improve Life) – Education, som har arbetat 
fram ett material för hur man kan använda 
sig av strukturerad kreativitet i klassrum-
met. De visar på en rad metoder som gör 
det möjligt att arbeta med frågor kring ut-

maningar i samhället genom att designa 
innovativa lösningar.  

Kompassen är ett redskap som integrerar de 
tre grundläggande kompetenserna i under-
visningen; Design to improve life, didaktik 
och process i 4 olika faser. Förbereda, För-
stå, Formge och Färdigställa.  

Sammanfattningsvis kan vi se att den 
forskning vi tittat på visar att konstuttryck, 
designprocesser och styrd kreativitet ur ett 
pedagogiskt perspektiv kan användas för 
att nå handlingskompetens.  

Studien  
Gatans uttryck, ett elevprojekt 
Under vårterminen 2015 gjordes ett samar-
betsprojekt mellan kurserna Bildspeciali-
sering och Grafisk illustration. I projektet 
deltog två elevgrupper från Estetiska pro-
grammet med inriktning Bild och formgiv-
ning Åk 3 och Estetik och media, foto Åk 
2. Eleverna hade inte tidigare träffats i 
undervisningen. Sammanlagt träffades vi ett 
tiotal gånger under tre månader. 

Uppgiftens utformning 
Uppgiftens utformning präglas av exa-
mensmålen för Estetiska programmet. Ut-
bildningen ska utveckla elevernas kunskap-
er i och om de estetiska uttrycksformerna 
och om människan i samtiden, i historien 
och i världen utifrån konstnärliga, kultu-
rella och kommunikativa perspektiv. I 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet 
att arbeta skapande men också uppleva och 
tolka konst och kultur. I enlighet med exa-
mensmålen ges eleverna möjlighet att ut-
veckla förmågan att kommunicera tankar 
och idéer med estetiska uttrycksmedel. Ef-
tersom eleverna studerar på inriktningarna 
bild och formgivning samt estetik och me-
dia fokuserade vi på förmågan att uttrycka 
sig och kommunicera visuellt med två- och 
tredimensionella bildframställningstekniker 
respektive kommunicera med bilder och 
berättande med digitala verktyg utifrån 
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kunskap om digitala medier ur ett estetiskt 
perspektiv. 

Eleverna ska under utbildningen pröva så-
väl ett konstnärligt som ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Eftersom vår utgångspunkt 
var ett konstnärligt perspektiv på hållbar 
stadsutveckling sökte vi stöd i diskussionen 
kring konstnärlig forskning för att lägga 
tonvikten på det konstnärliga förhållnings-
sättet i projektet.  

Vår utgångspunkt var att konst och kultur 
kan bidra till hållbar stadsutveckling och 
att det perspektivet ofta saknas men kan 
användas när staden ska undersökas, ifrå-
gasättas och utmanas. Därför utformade vi 
uppgiften så att eleverna kunde studera 
stadsrummet och få syn på vad det kan 
berätta om platsen, att öka deras förståelse 
för att vi alla är en del av att skapa staden 
samt att undersöka stadens offentliga rum, 
upptäcka platsers konstnärliga innehåll och 
reflektera över vem som får uttrycka sig 
konstnärligt i stadsrummet. 

Projektet genomfördes i Malmö, den stad 
som eleverna studerar i och där de till-
bringar en del av sin fritid. Större delen av 
elevgruppen bor dock inte i Malmö. För att 
eleverna skulle bli mer bekanta med staden 
och dess offentliga rum inledde vi uppgiften 
med att kartlägga Malmös gatukonst och 
offentliga konst genom en gemensam 
konstvandring i stadsområdet Innerstaden 
och gruppvisa fältstudier i olika stadsdelar.  

Därefter skapade eleverna sina egna gatu-
konstverk som placerades ut på olika plat-
ser i Malmö. Gatukonstverken lämnades 
kvar på sina platser och eleverna dokumen-
terade sina verk genom att fotografera dem. 
Efter det märktes gatukonstverken ut på en 
gemensam karta. Elevernas arbetsprocess 
och slutresultat dokumenterades och beva-
rades på deras bloggar. 

Slutligen deltog vårt projekt i utställningen 
Skolprojekt för hållbar utveckling på 
Malmö latinskola. Miljöförvaltningen i 
samarbete med Naturskyddsföreningen 
inledde sin miljölägesdag på Malmö latin-
skola där de cirka sjuttio gästerna guidades 
runt i utställningen. Under titeln Stadens 
uttryck: Gatukonst – streetart visades bilder 
på elevernas gatukonstverk med tillhörande 
utställningstexter. 

 

Elevernas arbetsgång 
Uppgiften delades upp i fyra faser enligt 
INDEX designprocess (se illustration ovan). 

Förbereda-fasen. Vi startar med kickoff. 
Här träffas de två elevgrupperna för första 
gången och lär känna varandra. De får hitta 
gemensamma nämnare i gruppen i övning-
en “ Alla heter Lennart?” Resultaten gestal-
tas sedan i lera, dokumenteras och diskute-
ras. Presentationerna sker gruppvis. Däref-
ter arbetar vi med reflektionsövning enligt 
EPA-modellen. EPA står för Enskilt, par 
och alla. Eleverna får först enskilt reflektera 
över frågorna. Därefter diskuterar de i par 
och slutligen lyfts diskussionen till helklass 
där alla tar del av varandras svar och åsik-
ter. Frågorna var: 

• Vad är gatukonst för dig? 
• Vad kan gatukonst bidra med? 
• Vad finns det för risker med gatu-

konst? 

Förstå-fasen. För att lära känna vår 
närmiljö i relation till vårt projekt får ele-
verna kartlägga gatukonsten omkring sko-
lan i en gatukonstvandring från P-hus Anna 
till Folkets park. Därefter följde en klass-
rumsdiskussion: Hur påverkas vi av gatu-
konsten? Vem utför den? Tillför gatukons-
ten något? Finns det negativa aspekter? 
Nästa gång vi träffas i projektet blir elever-
na indelade i blandade grupper och får 
välja olika stadsdelar för att undersöka 
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gatukonsten och miljön där. De fyller i en 
reflektionsmall och fotograferar det de ser. 
De finner en del oväntade uttryck på platser 
de inte tänkt. Slutligen placerar eleverna in 
de olika gatukonst-uttrycken på en karta 
och gör en analys över resultatet. Kartan 
publiceras i Google Maps. 

Projektet fortskrider med besök av Daniel 
Wakeham och Tor Hedendahl från Arts-
cape (http://www.artscape.se/) som kommer 
på besök till klassen. Artscape organiserade 
en internationell Street Art Festival 2014 då 
flera av Malmös fasader smyckades av 
olika internationella gatukonstnärer. Detta 
skedde i samarbete med fastighetsägarna 
och flera av målningarna är nu permanenta 
verk. Det skapades flera gemensamma mö-
tesplatser i staden genom projektet och 
människor möttes i gatukonstens gemen-
skap. Genom Tors och Daniels presentation 
av Artscape får eleverna ytterligare infalls-
vinklar av vad gatukonst kan vara. Tor och 
Daniel ger också respons på elevernas gatu-
konstidéer vilket uppskattas mycket.  

Formge–fasen. Eleverna får i denna fas i 
uppgift att själva planera och göra avtryck i 
gaturummet med valfri teknik och material. 
Skisser och bloggar används för reflektion 
och respons. Flera av eleverna väljer ämnen 
med anknytning till hållbarhet. De hämtar 
inspiration från egna erfarenheter och på-
gående eller tidigare undervisningsområden 
på skolan. 

Färdigställa-fasen. I elevuppdraget ingick 
att finna lämpliga platser för utplacering av 
gatukonstverken. Beroende på idé och val 
av uttryck, valde eleverna olika ställen i 
gaturummet att exponera sina verk på. 
Vissa gatukonstverk var tydligt kopplade 
till en specifik plats medan andra spreds på 
flera olika ställen i stadens gaturum.  

Elevernas arbeten deltar även i en utställ-
ning på Miljöförvaltningens miljölägesdag 
på skolan. Eleverna har förberett utställ-

ningen genom att skriva utställningstexter 
till sina verk. Bilderna skrivs ut och sätts 
upp i skolans matsal. Ett sjuttiotal gäster 
från bland annat Arbetsmarknads-, gymna-
sie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 
miljöförvaltningen och miljönämnden, na-
turskyddsföreningen och Malmö stad be-
sökte utställningen. De guidades runt av 
elever på skolan och våra olika hållbarhets-
projekt beskådades och diskuterades. Kata-
logtexten till vårt bidrag löd: 

 “ Vad är gatukonst och hållbar 
stadsutveckling? Kan elever använda 
den konstnärliga processen för att ta 
plats i det offentliga rummet och 
stärka sin känsla av delaktighet i sta-
dens utveckling? I projektet gör elever 
avtryck i Malmös stadsbild. Först 
kartlägger vi Malmös gatukonst och 
offentliga konst genom en konstvand-
ring och fältstudier i olika stadsdelar. 
Sedan skapar eleverna sina egna ga-
tukonstverk. Hitta verken via vår 
egen gatukonstkarta. “ 

  

Analys och diskussion 
Vi gör här en analys av och för ett resone-
mang kring resultatet av vår studie i relat-
ion till de forskningstexter vi läst. Vi söker 
svar på våra frågor om hur elever blir enga-
gerade i sociala samhällsfrågor genom att 
själva utforska och uppleva konst och kul-
tur i det offentliga rummet. Får de ökat 
mod och lust till att själva göra aktiva 
handlingar genom detta? Kan man tala om 
en estetisk handlingskompetens där design-
process och styrd kreativitet har betydelse? 
Hur kan vi i bild- och medieämnena jobba 
för att eleverna ska utveckla denna för-
måga?  

Handlingskompetens som  
förhållningssätt 
Handlingskompetens som förhållningssätt 
och lärande för hållbar utveckling innebär, 
enligt Finn Mogensen och Karsten Schnack 

http://www.artscape.se/
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(2009), att organisera lärandesituationer så 
att de ger eleverna möjlighet till demokra-
tiskt deltagande och ett handlingsorienterat 
lärande. Att utveckla elevernas förmåga, 
motivation och önskan att aktivt delta i att 
hitta demokratiska lösningar på problem 
och frågor kopplade till hållbar utveckling. 
Med förhållningssättet handlingskompetens 
behandlar lärande för hållbar utveckling 
miljö- och hälsofrågor (livsstil och livsvill-
kor) som sammanlänkade och kopplade till 
ekonomiska, sociala, kulturella och poli-
tiska aspekter samt förståelsen för att mil-
jöproblem är samhällsfrågor som utgörs av 
intressekonflikter. Vi kunde se att eleverna 
kunde identifiera, diskutera och ta ställning 
till utmaningar relaterade till hållbarhets-
frågor. Många gatukonstverk handlade om 
elevernas egen identitet samtidigt som ele-
verna behandlade frågor som går utanför 
individens närmaste sfär – så som hållbar-
hetsfrågor. Detta tillsammans med ett pro-
blemorienterat och ämnesövergripande 
lärande innebär enligt Finn Mogensen och 
Karsten Schnack (2009) lärande för hållbar 
utveckling med handlingskompetens som 
förhållningssätt. Eleverna använde och 
kopplade samman tidigare erfarenhet och 
kunskap från undervisning i olika ämnen 
och projekt. En aspekt av handlingskompe-
tens är, enligt Ellen Almers (2009), att ele-
ver behöver handlingserfarenhet för att 
uppleva sig som kompetenta. Andra 
aspekter av handlingskompetens är kun-
skaper om problem, dess konsekvenser och 
strukturella orsaker utifrån ekonomiska, 
sociala och maktperspektiv. Men också 
kunskaper om och i påverkansmöjligheter 
och handlingsalternativ. 

Hållbarhetsfrågor införlivades i många ele-
vers gatukonstverk. Medieeleverna hade 
tidigare arbetat med likabehandling med 
utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna, 
trakasserier och kränkningar. Eleverna 
hade normkritiskt granskat och undersökt 

dessa frågor konstnärligt i ämnena fotogra-
fisk bild och grafisk kommunikation.  

Bild- och formgivningseleverna hade i sin 
tur arbetat med en hållbarhetsopera där 
ämnena musik, bild och naturkunskap 
samarbetade. Projektet mynnade ut i en 
operaföreställning med bildprojiceringar i 
bakgrunden, där temat för operan var miljö 
och hållbarhet. Föreställningen visades 
bland annat på Malmös första Klimatfesti-
val som arrangerades den 17–18 april 2015 
av Naturskyddsföreningen i Malmö Folkets 
Park. I projektet ingick en båtresa med Na-
turbåten där eleverna genom marina studier 
ute på Öresund fick en fördjupad förståelse 
för det marina liv som vi har i vår när-
het. Studierna ute till havs följdes sedan 
upp på Naturkunskapslektionerna. Att 
dessa erfarenheter och kunskaper sedan 
användes i gatukonstverken syns speciellt 
tydligt i en elevs arbete (som utförligare 
beskrivs längre fram) där hen valde att göra 
ett förslag till ett offentligt gatukonstverk 
just på tema hav och miljöförstöring. De 
tidigare projekten och arbetena hade gett 
eleverna möjlighet att öva på att argumen-
tera för och emot olika ställningstaganden 
och handlingsalternativ. Eleverna hade ut-
vecklat förmågan att kommunicera tankar 
och idéer med estetiska uttrycksmedel och 
hade skaffat sig handlingserfarenhet inom 
estetiska uttrycksformer och digitala verk-
tyg. 

I vårt projekt finner vi de faktorer som en-
ligt Ellen Almers (2009) bidrog till att ung-
domarna i hennes avhandling utvecklat en 
handlingskompetens för hållbar utveckling. 
Under projektet och i tidigare undervisning 
upplevde eleverna känslomässiga reaktioner 
inför gatukonst och hållbarhetsfrågor. Un-
der processen och i de färdiga gatukonst-
verken visade eleverna empati med utsatta 
och frustration över orättvisor, känsla av 
handlingslust och hoppfullhet. Eleverna 
hade i tidigare undervisning mött idéer om 
människors lika värde och rättigheter och 
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de kände sig kompetenta i hållbarhetsfrågor 
relaterade till jämställdhet och miljö. De 
hade övat sin förmåga att ta ställning och 
förhålla sig kritiskt. Eleverna upplevde att 
de hade något att bidra med och kunde 
uttrycka sig och kommunicera med sina 
gatukonstverk. Eleverna hade mött hand-
lingsinriktade förebilder, till exempel Da-
niel Wakeham och Tor Hedendahl från 
Artscape, som med sitt projekt visade på 
vilja, mod, engagemang och möjligheten att 
påverka stadsbilden och gatukonsten i 
Malmö stad. Från Artscapes representanter 
fick eleverna respons som syftade till att 
stärka viljan till att ta ställning och agera. 
En elev berättade att hen ville göra något 
nytt, vidga sina vyer och kliva över hinder. 
Eleven har varit intresserad av både skate 
och graffiti men inte vågat göra det förrän 
nu. Eleven ville få andra människor att 
tänka till och skapade ett platsspecifikt verk 
för en skatepark, med budskapet att inte 
följa strömmen och göra som alla andra 
tycker och tänker. En annan elev tog mod 
till sig och tog plats i gaturummet på ett 
sätt hen inte tidigare vågat men gärna velat. 
I sitt gatukonstverk sökte hen kontakt och 
dialog med sin okända publik genom en 
blogg. Hen placerade ut sitt verk i form av 
bemålade plankor med delar av hens namn 
och med en webbadress på baksidan offent-
ligt trots den första oroskänslan över att det 
kunde vara olagligt. Hen tog därför reda på 
vilka platser som är offentliga och fria att 
använda i gaturummet. Genom sin definie-
rade existens i sitt verk stärkte hen därmed 
sin identitetskänsla och känsla av samhö-
righet med andra i staden. I sin blogg skri-
ver hen:  

Mitt gatukonstverk är uppdelat i åtta 
bitar. Åtta stycken plankor utspridda 
mellan Malmö latinskola och Stads-
biblioteket. Jag ville skapa små bitar 
som kunde pusslas ihop till något 
större, något betydande. Denna bety-
delse kom först i slutet av arbetet då 
jag förstod vad det var jag indirekt 

gjorde genom mitt utspridda verk. 
Verket är inte endast trä och färg 
utan jag finns där i det. Som i alla 
mina konstverk. Detta faktum blev i 
slutet kärnan i verket. Meningen med 
verket blev ett symboliskt erkännande 
av min identitet och existens i denna 
stad. Jag är och jag är här.  

Om placeringen av verken skriver hen: 

Jag begav mig ut i staden och började 
sätta upp plankorna på en sträcka 
mellan skolan och biblioteket. Det 
var först omedvetet men blev sedan 
en symbolisk promenad. Jag liknar 
den vid min framtid efter studenten. 
Hur jag (både) förflyttar mig från 
skolans trygghet och beger mig ut i 
staden, världen och hur jag rör mig 
från en kunskaps till en ännu större. 
Stadsbiblioteket symboliserar all den 
kunskap och erfarenhet som väntar 
mig.  

Konflikt och harmoni 
Vi ville behålla frågan öppen om vad gatu-
konst och hållbar stadsutveckling kan vara 
för att med ett pluralistiskt förhållningssätt 
till undervisningen behandla hållbara vär-
den som ett ämne under diskussion. Vi ville 
förhålla oss kritiskt till lärande för hållbar 
utveckling och vilka dimensioner de brukar 
innebära och dess positioner harmoni samt 
konflikt. Vi ville också att eleverna skulle 
undersöka, ifrågasätta och utmana stads-
rummet och enligt Johan Öhman (2009) 
skulle ett pluralistiskt förhållningssätt 
kunna låta skillnader och konflikter uppstå. 
Om dessa konflikter accepteras kan de 
också arbetas med och kanske är det också 
därför elevernas gatukonstverk inte präglas 
av ett harmonitänkande utan belyser olika 
värden och olika nivåer av intressekonflik-
ter. Enligt Helen Hasslöf, Margareta Ek-
borg och Claes Malmberg (2014) innefattar 
LHU värderingsfrågor och politiska frågor. 
Eleverna gestaltar olika synsätt relaterade 
till jämställdhet och livsstil i sina gatu-
konstverk. Utifrån Chantal Mouffes (1999) 
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teori om agonistisk pluralism skulle mot-
ståndaren inte behöva övertygas om rätt 
åsikt och rationella argument inte vara 
överordnade utan elevernas tolkningar 
skulle ses som legitima och uttrycka värde-
ringar kopplade till social hållbar utveckl-
ing. Med ett agonistiskt pluralistiskt för-
hållningssätt till hållbar utveckling ger sig 
eleverna in i konversationen, som gatukons-
ten i det offentliga rummet är, med sina 
perspektiv och legitimerar sina röster och 
åsikt och därmed andras rätt att uttrycka 
sig i stadsrummet. I likhet med resultatet i 
studien av Johan Öhman och Marie Öh-
man (2012) så uttrycks den sociala hållbar-
heten i många elevarbeten som människors 
behov av både fysiskt och psykiskt välbe-
finnande. Ett exempel är gatukonstverket 
kring social hållbarhet som beskrivs under 
rubriken ”Elevernas val av ämnen, innehåll 
och uttryck”, där eleven resonerar kring 
människors villkor i en stad. Hen känner 
oro över hur konsumtion för människor allt 
längre bort från varandra och yta blir allt 
viktigare. Detta vill hen göra fler människor 
uppmärksamma på och gör en tolkning av 
genom i sitt gatukonstverk. Eleverna kon-
kretiserar dock inte vad förändringarna de 
föreslår eller uppmanar till och uppmärk-
sammar skulle ge för konsekvenser. Elever-
na i vår studie formulerade budskap utifrån 
sina egna ståndpunkter och förde ut dem 
till platser där de ville nå ut. Flera av ele-
verna tog ställning för eller emot något som 
skulle leda till att främja människors välbe-
finnande. Till skillnad från eleverna i tidi-
gare nämnda studie präglas inte gatukonst-
verken av ett harmonitänkande utan ele-
verna verkar medvetna om konflikten mel-
lan olika värden och intressen i människors 
liv. Vissa av elevernas gatukonstverk söker 
kontakt och i vissa fall strid. De kommuni-
cerar om konflikter på olika nivåer men 
kommer inte med lösningar på dem. Däre-
mot kräver gatukonstverken uppoffringar 
och ansträngningar där individer eller 
grupper måste handla för eller emot något 

alternativt ge upp privilegier för att andra 
ska få mer utrymme. Att intressekonflikter 
är en del av hållbar utveckling och krav på 
livsstilsförändringar märks i hur eleverna 
arbetade med frågor med koppling till tidi-
gare likabehandlingsarbete om normer och 
maktstrukturer knutna till kön, könsidenti-
tet eller könsuttryck. Ett exempel är de två 
gatukonstverken om jämställdhetsrörelsen 
“Free the Nipple”, dess kamp för rätten att 
bestämma över sin egen kropp och protes-
ter mot sexualiseringen av kvinnligt kodade 
bröst. Gatukonstverken belyser en struktu-
rell konflikt där politiska beslut och mark-
nadskrafter gör att kvinnligt kodade bröst 
inte får visas i det offentliga rummet eller 
på bild i vissa medier. Däri ligger också en 
intressekonflikt mellan individer och olika 
grupper som inte har samma privilegier. I 
gatukonstverken, som placerades på den 
lagliga graffitiväggen i Folkets park, syns 
kvinnligt kodade bröst, bilderna skapar en 
konfrontation med rådande situation och 
visar på en annan möjlig framtid.  
 

 
 

I andra gatukonstverk behandlas sociala 
dimensioner av hållbar utveckling som 
social rättvisa, social sammanhållning, 
barns och ungdomars villkor samt trygghet 
från brott. En elev arbetade med ämnet 
“nej är okej” när det kommer till sex, för 
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ömsesidigt sex och mot sexualiserat våld. 
Gatukonstverket placerades ut i form av 
klistermärken i ett villaområde i Malmö för 
att nå par med budskapet att samtycke är 
viktigt och att övergrepp kan ske i ett för-
hållande. En elev ville att människor ska 
förstå den stora effekten av mobbning och 
ville sprida budskapet till Malmöbor på 
platser där vänner till eleven blivit utsatta 
för mobbning. Eleverna belyser frågorna 
offentligt, där frågorna är aktuella. Elever-
na verkar medvetna om kraften och det 
potentiellt konfliktskapande i gatukonst-
verken men har möjlighet att uttrycka sig 
anonymt i det offentliga rummet. 
 

 
 

I utformningen av uppgiften var vi med-
vetna om konflikten i att uppmana eleverna 
att skapa gatukonstverk som skulle placeras 
ut i stadsrummet. I Malmö är det flera för-
valtningar inom Malmö stad som delar 
ansvaret för offentliga konstverk i staden. I 
en artikel i Stadsliv, gatukontorets egen 
tidning, framgår att gatukontoret i Malmö 
stad ser ett värde i gatukonsten. Gatukon-
toret vill tillåta andra uttryck än de kon-
ventionella och uppmuntra medborgarna 
att delta i utformningen av stadsmiljön. 
Samtidigt vill Gatukontoret inte uppmuntra 
till skadegörelse och bedömer från fall till 
fall om gatukonstverk får vara kvar (Konst 
eller skadegörelse?). Två exempel på 
Malmö stads positiva förhållningssätt till 
gatukonst är att staden har lagliga graffiti-
väggar på P-huset Anna och i Folkets park 

samt att gatukonstfestivalen Artscape 2014 
fick stöd av Malmö stad. 

Elevernas måluppfyllelse 
Examensmålen syntes såväl i bild- och 
formgivningselevernas som i medieelevernas 
uttryck och materialval. Eleverna visade 
vilja och förmåga att kommunicera med 
både analoga och digitala verktyg. Mediee-
leverna valde i högre grad att kommunicera 
med budskap i både text och bild. Gemen-
samt för alla medieelever var att de skapade 
digitala original som sedan mångfaldigades 
och användes på olika sätt ute i stadsrum-
met: En utskrift på affischpapper som sattes 
upp på laglig vägg och målades med spray-
färg. Utskrifter på självhäftande vinylfilm 
som sattes upp som klistermärken. En 
spraymall som användes tillsammans med 
sprayfärg på betongen i en skatepark. Bild- 
och formgivningseleverna valde material 
som passade deras konstnärliga budskap. 
En träram med ett nät av trådar, ett digitalt 
collage som förslag till en offentlig ut-
smyckning och målade plankor som place-
rades ut i stadsrummet var exempel. 

Platserna valdes utifrån innehållet i gatu-
konstverken, vilka som skulle nås av bud-
skapet och var detta skulle ske. Eleverna 
använde sin ämneskompetens i grafisk 
kommunikation, fotografisk bild, måleri, 
skulptur och visuell kommunikation när de 
skapade visuella budskap för olika mål-
grupper, syften och sammanhang. De vi-
sade medvetenhet om innehåll, uttryckssätt 
och att visualisera idéer. En elevs gatu-
konstverk gestaltades i form av en träram 
med ett nät av svarta och vita trådar upp-
spända kors och tvärs från sida till sida. 
Eleven förklarar sina tankar kring verket i 
sin blogg:  

I mitt arbete har jag velat fokusera på 
folket i en stad. Hur vi är så många, 
träffar så få men samtidigt påverkar 
varandra så mycket. De korta snabbt 
gångna stunderna av att gå förbi en 
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främling på gatan som man inte läg-
ger märke till. Hur konsumtion för 
oss människor allt längre ifrån 
varandra där ytan blir allt mer viktig. 
Jag valde att tolka detta genom en 
ram med en massa små trådar, där 
varje tråd ska symbolisera ett liv och 
hur vi korsar varandras öden om och 
om igen. 

 

  

 

Alla elever utgick ifrån manuella skisser och 
skapade såväl digitala bilder i pixel- och 
eller objektsgrafik som sedan kunde spridas 
till flera platser i form av tvådimensionella 
gatukonstverk och tredimensionella verk i 
till exempel trä och keramik. 

Eleverna på bild och formgivningsinrikt-
ningen valde till större delen att arbeta med 
konstnärliga uttryck. Ett exempel är en elev 
som kände engagemang och frustration 
över miljöförstöringen i haven och ville 
genom estetiska uttryck påminna männi-
skor om denna fråga. Hen skriver i sin 
blogg: 

Temat har varit mikroorganismer i 
många färger. Eftersom byggnaden 
och Malmö ligger i nära kontakt och 

kopplat till havet och Öresund gjorde 
jag bilden inspirerad av växt- och 
djurceller och 
den miljöförstöring som pågår.. 

     

  

 

Estetisk handlingskompetens 
Kan man då tala om en estetisk handlings-
kompetens? Finns det några fördelar med 
att elever använder just estetiska uttryck 
och genom att göra så bli mer handlings-
kompetenta i samhällsfrågor inom hållbar 
utveckling? Bidrar det estetiska till en ökad 
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förståelse för svåra samhällsfrågor inom 
hållbar utveckling? Blir det ett enklare sätt 
att närma sig svåra frågor med komplexa 
lösningar genom visualiseringar och struk-
turerad kreativitet?  

Ja, forskning tyder på att estetiska proces-
ser och uttryck kan bidra till detta. Genom 
att använda sig av INDEX designprocess-
metoder fick våra elever träna flera av de 
teman som enligt Almers (2009) undersök-
ning stärker ungdomars utveckling av 
handlingskompetens. Till exempel de vär-
demässiga aspekterna av handlingskompe-
tens som omfattar förmågan att normativt 
definiera vad som är problem, att ta ställ-
ning till alternativa lösningar och visioner 
samt till olika handlingsalternativ. 

Vi ville undersöka hur elever kan använda 
den konstnärliga processen för att ta plats 
och göra avtryck i det offentliga rummet 
och därmed stärka sin känsla av delaktighet 
i stadens utveckling. I enlighet med Johan 
Öhman (2009) strävade vi efter att möta 
eleverna som medborgare med viktiga erfa-
renheter och åsikter. En behållning med 
projektet var att det engagerade våra elever. 
Andra förtjänster var att eleverna kunde 
använda sin kompetens inom sina inrikt-
ningar på estetiska programmet i lärande 
för hållbar utveckling. I elevernas arbete 
syntes en tydlig koppling till flera exa-
mensmål på estetiska programmet. Uppgif-
ten utformades för att ge eleverna möjlighet 
att vara kreativa och arbeta gestaltande i 
valfri teknik för att skapa ett gatukonst-
verk. Under processen prövade eleverna 
sina föreställningar om det offentliga rum-
met, hållbar stadsutveckling och gatukonst. 
Det offentliga rummet fungerade som ett 
rum för lärande. Där genomförde vi fält-
studier och använde det som arena, där 
kunde elevernas arbeten möta betraktare. 
Eleverna agerade som subjekt, som produ-
cerar någonting, som är med och skapar det 
offentliga rummet. Genom sina konstnär-
liga experiment gjorde eleverna avtryck i 

Malmös stadsbild. Eleverna använde ett 
konstnärligt förhållningssätt med verktyg 
och material som de behärskar. Och som 
Mårten Medbo (2013) lyfter fram, gav 
detta eleverna möjlighet att uttrycka sig, 
skapa budskap och kommunicera konstnär-
ligt med sin omgivning.  I den konstnärliga 
processen är strukturen inte linjär med frå-
geställning, argument och slutledning. Med 
sina gatukonstverk tog eleverna ställning 
och som Magdalena Dziurlikowska (2011) 
uttrycker det så finns utrymme i konsten 
för att föra samman det subjektiva med det 
objektiva. I det offentliga rummet utma-
nade eleverna vilka frågor som kan ställas, 
får synas och på vilket sätt. De gestaltade 
berättelser om egna och andras erfarenheter 
men också bilder av en möjlig värld, hur de 
ville att den ska se ut. De gav sig in i kam-
pen om utrymmet och flera gatukonstverk 
fungerade som inlägg i debatten i frågor 
relaterade till olika dimensioner av hållbar 
utveckling.  

Didaktiska utmaningar/Aspekter 
på estetisk handlingskompetens 
Om vi som Finn Mogensen och Karsten 
Schnack (1994) förstår handlingskompetens 
som en förmåga att med grund i kritiskt 
tänkande och ofullständigt kunskapsun-
derlag involvera sig som person tillsam-
mans med andra i ansvarfulla handlingar 
och mot-handlingar för en mänskligare, 
barmhärtigare värld kan vi utifrån Ellen 
Almers modell för handlingskompetens 
identifiera den estetiska handlingskompe-
tensens styrkor och utmaningar.  

En av de didaktiska utmaningarna är att 
engagera eleverna till att arbeta med håll-
barhetsfrågor. Den estetiska handlings-
kompetensens styrka är att detta kan upp-
nås genom konkreta och verklighetsbase-
rade uppdrag och utmaningar. I den konst-
närliga processen gestaltas och genomförs 
en idé till färdigt verk. Processen ger en 
möjlighet att gå till handling i en autentisk 
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situation. Genom problemlösningsmodeller 
(så)som INDEX och andra estetiska proces-
ser kan elever visualisera tankar och idéer 
och därigenom identifiera problem och på 
så vis väcka en känsla av ansvar, vilja och 
lust att handla. Eleverna får utlopp för sin 
kompetens och kreativitet inom estetiska 
uttryck och känner en trygghet i uttrycks-
sättet för att kommunicera med andra.  

Med den estetiska kommunikationen kan 
eleverna nå ut till, beröra och skapa 
känslomässiga reaktioner hos en betraktare 
som kanske inte annars blivit nådd. Den 
ordlösa kommunikationen når ut till en 
publik över språkgränserna.  

En annan didaktisk utmaning är att skapa 
förutsättningar för ämnesövergripande lä-
rande. Den estetiska handlingskompetensen 

blir där en styrka. Vi fann att elever i ett 
konstnärligt undersökande arbete kan 
plocka in kunskap och ämnesspecifikt in-
nehåll från andra ämnen och projekt och 
applicera förmågan att kommunicera tan-
kar och idéer med estetiska uttrycksmedel. 
Designprocessen utgör på så vis ett verktyg 
för att undersöka och identifiera ett pro-
blem och i designprocessen kan du pröva 
olika handlingsalternativ och visioner med 
en brukare och/eller betraktare i åtanke. 
Där kan den värdemässiga aspekten på 
handlingskompetens synas i en gestaltning 
som belyser en hållbarhetsfråga. I gestalt-
ningen kan eleverna visa på ansvarstagande 
för handlingar som påverkar kommande 
generationer och människor utanför den 
egna närmiljön. 
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Pluralistiska perspektiv på genteknik 
Av Helena Heister och Josefine Lindeberg 

 

      

 
Vi har tagit fram det ämnesövergripande 
projektet Genteknik för år 1 på NA-
programmet vid Malmö latinskola. Äm-
nena som ingår i projektet är biologi, eng-
elska och svenska. Eleverna får i projektet 
möjlighet att öva på att argumentera och ta 
ställning i etiska frågor inom genteknik. I 
denna rapport presenteras projektet, några 
exempel på elevernas resonemang kring 
etiska frågor inom genteknik samt våra 
reflektioner kring ämnesöverskridande ar-
bete kring lärande för hållbar utveckling - 
LHU. 

Bakgrund 
I Läroplanen för gymnasieskolan 2011 po-
ängteras att LHU är en del av skolans vär-
degrund och en av dess viktigaste uppgifter. 
“Miljöperspektivet i undervisningen ska ge 
eleverna insikter så att de kan dels själva 
medverka till att hindra skadlig miljöpåver-
kan, dels skaffa sig ett personligt förhåll-
ningssätt till de övergripande och globala 
miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa 
hur samhällets funktioner och vårt sätt att 
leva och arbeta kan anpassas för att skapa 
hållbar utveckling.” Johan Öhman, profes-
sor vid Institutionen för humaniora, utbild-
nings- och samhällsvetenskap, Örebro uni-
versitet, menar att en av utvecklandet av  

 

denna undervisning är en av den svenska 
skolans viktigaste utmaningar idag. 

Öhman, som länge har forskat kring LHU, 
säger i rapporten “Att utbilda för hållbar 
utveckling - ett pluralistiskt perspektiv” 
(2010) att vi bör skapa en utbildning uti-
från de tre existerande miljöundervisnings-
traditioner som kan urskiljas i den svenska 
miljöundervisningen. Dessa är den faktaba-
serade, den normerande och den pluralist-
iska traditionen.  

Inom den faktabaserade traditionen be-
handlas miljöfrågorna som ett kunskaps-
problem, där lösningen är forskning och 
vetenskap. Eleverna ska ges en objektiv bild 
av problemet, och får därefter bilda sig 
egna värderingar efter undervisningens slut. 
I den normerande traditionen däremot, ser 
man miljöfrågorna som ett attityd- och 
livstilsproblem. Här ser skolan som sin 
uppgift att lära eleverna önskvärda attity-
der och värderingar, för att snabbt skapa 
ett hållbart samhälle. Den pluralistiska 
traditionen, slutligen, anser att miljöfrå-
gorna är politiska problem. Eleverna får 
här möta både den kunskap och de synsätt 
som ligger bakom olika åsikter och får där-
efter tillsammans med lärare och andra 
elever resonera sig fram till egna värdering-
ar. 

Öhman ser för- och nackdelar med alla tre 
traditioner. Hans slutsats är dock att ett 
pluralistiskt förhållningssätt är det mest 
lämpade för att utbilda eleverna i hållbar 
utveckling. Fördelarna med det pluralistiska 
förhållningssättet är att eleverna får lära sig 
att tänka kritiskt, de lär sig att undvika 
riskerna för indoktrinering och deras de-
mokratiska handlingskompetens utvecklas. 
Denna handlingskompetens ser Öhman 
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som allt viktigare i framtiden. Att resonera 
och utveckla ett kritiskt tänkande tar dock 
tid, och en invändning mot detta förhåll-
ningssätt är att vi inte har tid med diskuss-
ioner, klimatfrågan kräver omedelbar hand-
ling. I undervisningssituationen befarar 
man att elevernas kunskaper inte blir lika 
djupa, eftersom diskussion och resonemang 
tar tid. Forskning visar dock att så inte är 
fallet, utan att elever som får använda sin 
kunskap och pröva sina argument också 
når djupare och mer nyanserade insikter. 
Det krävs dock att läraren genom frågor 
och kommentarer hjälper eleverna att för-
tydliga och testa hållbarheten i argumenten. 

Projektet Genteknik  
Vad innebär då LHU på Malmö latinskola? 
Får våra elever möjlighet att använda sin 
kunskap och pröva sina argument i frågor 
som rör hållbar utveckling? Vilket förhåll-
ningssätt har vi till undervisningen? 

Malmö latinskola ingår i projektet Modell-
skolan i samarbete med Malmö högskola, 
Naturskyddsföreningen och Malmö stad så 
på vår skola har undervisningen en tydlig 
inriktning mot hållbar utveckling. Vi strä-
var efter att arbeta ämnesövergripande, 
gärna i projektform. Vi har därför i vårt 
arbetslag (NA) granskat våra ämnesplaner 
för att se vilka möjligheter till tvärveten-
skapliga projekt som finns. Vi fann en 
lämplig koppling mellan engelska, biologi 
och svenska inom områdena argumentat-
ion, presentationsteknik och förmåga att 
anpassa språket efter sammanhang och 
kommunikationssituation. Här kan vi alltså 
ge eleverna en möjlighet att få resonera sig 
fram till ett ställningstagande.  

Vi skapade projektet Genteknik, som ge-
nomfördes första gången under VT 2014 
och upprepades VT 2015, i ämnena biologi, 
engelska och svenska. Eftersom engelskans 
del av projektet examinerades separat, 
kommer vi här att koncentrera oss på bio-
login och svenskan. Projektets syfte var att 

eleven skulle fördjupa sig i ett område inom 
genteknik. Eleven skulle kunna presentera 
ämnet, och dess etiska aspekter, presentera 
en etisk frågeställning med för- och nackde-
lar och själv ta ställning för eller emot.  

Elevernas argumenterande inom gentekni-
ken speglar tankarna inom hållbar utveckl-
ing. Eftersom hållbar utveckling omfattar 
de tre grundpelarna; ekologisk hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet 
bör eleverna belysa dessa i sin argumentat-
ion för konsekvenser av tänkbara ställ-
ningstaganden. Därför är det viktigt att 
eleverna i sin undervisning hunnit få förstå-
else för och ta del av grundprincipen och 
att det finns olika infallsvinklar vad gäller 
hållbar utveckling. Eleverna bör ges möjlig-
het att diskutera och pröva sina argument 
mot varandra både elever emellan samt 
mellan elever och lärare och kanske även 
med lärare från olika fakulteter. Detta har i 
viss mån tillgodosetts genom etiska grupp-
diskussioner på en engelsklektion. Dock 
skulle eleverna behöva få fler tillfällen till 
detta även i biologi och svenska. I vår äm-
nesövergripande undervisning strävar vi 
efter att eleverna ska få en pluralistisk bak-
grund att stå på för att de i sin tur ska få in 
den pluralistiska dimensionen/synen i sin 
argumentering när det gäller frågor som 
berör hållbar utveckling där i detta fall gen-
tekniken kommer in.  

Några av de ekologiska aspekterna inom 
hållbar utveckling vad gäller genteknik 
handlar om påverkan på de naturliga för-
loppen i organismernas evolutionära ut-
veckling. En del av den gentekniska forsk-
ningen har gått ut på att kunna öka den 
ekonomiska vinningen via en hög avkast-
ning genom att kunna använda en större 
mängd bekämpningsmedel eller att stoppa 
in en gen som gör att växtindividen själv 
tillverkar ett bekämpningsmedel vilket man 
tror ligger bakom minskningen av naturliga 
pollinatörer. Spridning av modifierade ge-
ner till naturliga populationer är även en 
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stor risk som hamnar under de ekologiska 
aspekterna. 

Inom den sociala hållbarhetsaspekten 
kommer hälsofrågorna in som t ex att bota 
sjukdomar, tillverka transplantationsorgan 
men även risken för en fenotypisk normifie-
ring där de etiska frågeställningarna centre-
ras. Även den djuretiska problematiken 
ryms häri. 

Projektets genomförande 
I projektet som genomfördes VT-15 ingick 
klass NA14, år 1 på Naturvetenskapspro-
grammet, Helena Heister, lärare i biologi, 
Clara Lindberg, lärare i engelska och Jose-
fine Lindeberg, lärare i svenska. Alla tre 
lärare arbetar i NA-arbetslaget på Malmö 
latinskola och undervisade i klassen. Pro-
jektet pågick under tre veckor, där alla tre 
ämnens lektioner användes. Vi hade en 
gemensam introduktion, där projektets 
syfte och upplägget presenterades. Eleverna 
delades in i sex slumpmässiga grupper och 
tilldelades därefter ett ämnesområde som 
biologiläraren valt ut. Eleverna i varje äm-
nesgrupp kunde samarbeta om de önskade, 
men varje elev ansvarade för sitt arbete och 
skulle redovisa detta individuellt i en 
tvärgrupp där alla de olika ämnena var 
presenterade. Vår avsikt med detta var att 
eleverna dels skulle öva på att anpassa sin 
presentation efter målgrupp, dels ta del av 
de andra elevernas ämnesområden.  

Eleverna fick arbeta med olika aspekter av 
uppgiften på de olika ämnenas lektioner, t. 
ex. modeller och metoder på biologin och 
disposition och argumentation på svenskan. 
Projektet avslutades med en individuell 
muntlig redovisning i tvärgrupper om sex 
elever för lärarna i biologi och svenska. 
Redovisningen skulle stödjas av en bildpre-
sentation och fick inte överstiga 8 minuter. 

Elevernas resonemang och ställ-
ningstagande 
Alla elever i klassen förberedde sin uppgift 
genom att sätta sig in i ämnesområdet och 
att se på flera olika åsikter i debatten. Där-
efter gjorde de ett eget ställningstagande, 
som de argumenterade för. För att se vilken 
av Öhmans undervisningstraditioner ele-
verna förhåller sig till, har vi granskat deras 
resonemang och vilka olika aspekter av 
hållbar utveckling de tar upp. Eftersom 
eleverna måste motivera ett ställningsta-
gande, blir ju detta normativt eftersom de 
tvingas komma fram till en lösning.  Reso-
nemanget på vägen mot ställningstagandet, 
bör däremot kunna innehålla flera aspekter 
och därmed ha en pluralistisk prägel. Vi 
kommer här att referera några exempel från 
elevernas bildpresentationer och titta på 
elevernas resonemang.  

Elev 1: Genterapi 
Sammanfattning av ämnet Människa, gen-
terapi: Den genterapi Elev 1 tittat närmare 
på är främst hybrid-DNA-tekniken. Här 
använder man sig av bakterieplasmider, 
små DNA-ringar, som bakterier normalt 
sett överför mellan varandra vilket resulte-
rar i ett genutbyte. I sådana plasmider kan 
man infoga bitar av t ex mänskligt DNA. 
Därmed har man framställt hybrid- DNA, 
d.v.s. en DNA-molekyl med DNA-
sekvenser från två arter. Härmed kan man 
få bakterierna att tillverka mänskligt pro-
tein som t.ex. insulin och tillväxthormon. 

Elevbild A: En försättsbild som ger en fing-
ervisning om resonomanget. Bilden är från 
filmaffischen till “The fault in our stars”, 
där eleven ändrat texten och skrivit in 
“GENTERAPI: THE HOPE IN OUR 
STARS”.  

 
Elevbild B: Elevens överskrift “Första lyck-
ade genterapin”. Bilden visar de två barnen 
Cindy och Ashanti som var de första pati-
enterna som genomgick en lyckad behand-
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ling med genterapi år 1990. De hade båda 
SCID, en allvarlig immunbristsjukdom som 
de blev botade ifrån. Bakom barnen står 
läkarteamet, French Andersson, Michael 
Blaese och Kenneth Culver. 

Elevbild C: Samma patienter Cindy och 
Ashanti friska och glada 23 år senare med 
sin tidigare behandlande läkare Michael 
Blaese emellan sig. 
 
Elevbild D: Genterapi kan utplåna gene-
tiska sjukdomar innan de börjar och elimi-
nera lidande för framtidens generation.  

Elevbild E: Vi använder genterapi att bota 
genetiska sjukdomar, ärftliga sjukdomar 
och andra dödliga sjukdomar som inte kan 
behandlas med någon form av läkemedel 
eller antibiotika. 

Elevbild F: MEN… Är det okej att ändra 
människors genbank? 

Elevbild G: Samma bild från filmaffischen 
“The fault in our stars”, där eleven nu har 
ändrat texten till “A BETTER FUTURE IN 
OUR WORLD” 

 

Analys  
Elev 1:s presentation handlar om genterapi. 
Hennes presentation ger ett hoppfullt och 
positivt intryck till metoden, t.ex. med bil-
der på patienter som räddats och fått ett 
långt liv tack vare behandling med lyckat 
resultat. Eleven är här inne på den sociala 
aspekten med fördelar för individen och 
eventuella kommande generationer.  Hen-
nes enda invändning mot metoden är att 
det kanske inte är “okej att ändra männi-
skors genbank”. Hon uttrycker viss oro 
över att man påverkar något som man inte 
riktigt känner till eller förstår vidden av. 
Här kommer Elev 1 in på den ekologiska 
aspekten, d.v.s. det som påverkar de natur-
liga förloppen i organismernas evolutionära 
utveckling. Samma uttryck kan även falla 

under den sociala infallsvinkel genom att 
uttrycket också kan tyda på oro för att det 
kan leda mot en fenotypisk normifiering, 
att man istället ska tillåta alla egenskaper 
som generna ger uttryck för. Slutsatsen är 
dock att hon är positiv till metoden, som 
leder till “a better future in our world”. 
Hon vill hitta en lösning och tycker att möj-
ligheten att bota sjuka är det viktigaste.  
Elev 1:s förhållningssätt är optimistiskt 
normativ, om vi använder oss av Öhmans 
olika undervisningstraditioner. 

Elev 2: DNA-analys 
Sammanfattning av ämnet DNA-analys 
med PCR (Elev 2 och Elev 3): PCR är en 
metod där man kan massproducera utvalda 
delar av DNA-molekyler genom att härma 
cellens egen DNA-kopiering. Detta kan 
man göra ur ytterst små mängder prov-
material med enstaka celler. Metoden har 
stor betydelse för möjligheterna att under-
söka DNA och gener inom områden som 
t.ex. fosterdiagnostik, brottsutredningar 
och släktskapsband. 

Elevbild A: Titel: ”Varför vill man analy-
sera DNA?”  Bilden visar DNA-fragment 
som bildat ett mönster av ränder efter att 
ha genomgått en gelelektrofores. Mitt i 
bilden ser man en hand med ett förstorings-
glas där man tolkat det genetiska språket i 
form av kvävebasernas ordningsföljd. Man 
har kommit fram till att det är fel i en se-
kvens och där står ordet “Disease”. Eleven 
har därefter skrivit “Hitta gener för olika 
sjukdomar - Genetisk fosterdiagnostik”. 

Elev 2:s egna anteckningar till bild A: “Vad 
ska allt det här vara bra för? Några exem-
pel är som följer: Bevis (jämföra DNA från 
brottsplats med misstänkt) Släkt (Fader-
skapstester, Artbestämning och arters släkt-
skap, Historiskt perspektiv) Sjukdomar 
(Möjlighet att hitta och påverka gener som 
förknippas med sjukdom (ärftliga), Ett 
omdiskuterat ämne är Genetisk fosterdia-
gnostik)” 
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Elevbild B: Titel: “Genetisk fosterdia-
gnostik” Bilden visar en karta över männi-
skans kromosomer där de tre kromosomer-
na av nr 21 markerats för att visa kromo-
somavvikelsen Downs syndrom. Eleven har 
skrivit till följande text: “Har barnet några 
ärftliga sjukdomar eller genetiska mutat-
ioner? - Kromosomavvikelser. - Downs 
syndrom”. 

Elevbild C: Ska man göra DNA-analyser av 
foster eller inte? Har vi rätt att bestämma 
vem som är värdig att leva? 
Elev 2:s egna anteckningar till bild C: “För- 
och nackdelar, Hittar och i vissa fall botar, 
lindrar, sjukdom; Fel om vi rensar bort de 
oönskade, vi ger dem ingen chans att leva. 
Sekretessfrågor: Hur mycket ska sparas, 
vad får det användas till? Kan hamna i fel 
händer. Kan visa fel. MEN, Föräldrar får 
bestämma hur provresultaten får användas.  

Jag anser att det är bra så länge det rör 
fostrets bästa. Lindrar smärta, botar sjuk-
dom. Föräldrar hinner förbereda sig” 

Elevbild D: Bild på DNA-molekylen med 
texten “DNA-analys är viktigt!” 
Elev 2:s egna anteckningar till bild D: 
http://people.na.infn.it/~nicodem/img/dna-
strand-code.jpg  

“Tänk vad bra det är med DNA-analys! 
Självklart ska vi fortsätta använda DNA-
analys. Metoderna förbättras: färre fel. 
Underlättar undersökningar. Minskar li-
dande då medicin mot sjukdom kan sättas 
in tidigt. KUNSKAP!” 

 
Analys 
Elev 2 presenterar DNA-analys. Hon redo-
gör för olika användningsområden och 
problematiserar ämnet genetisk fosterdia-
gnostik. “Ska man göra DNA-analyser av 
foster - eller inte? Har vi rätt att bestämma 
vem som är värdig att leva?” Elev 2 disku-
terar och väger för- och nackdelar mot 

varandra. “Hittar och i vissa fall botar, 
lindrar, sjukdom; Fel om vi rensar bort de 
oönskade, vi ger dem ingen chans att leva. 
Sekretessfrågor: Hur mycket ska sparas, 
vad får det användas till? Kan hamna i fel 
händer. Kan visa fel. MEN, Föräldrar får 
bestämma hur provresultaten får använ-
das.” 

Hon kommer till slutsatsen “Jag anser att 
det är bra så länge det rör fostrets bästa. 
Lindrar smärta, botar sjukdom. Föräldrar 
hinner förbereda sig. Tänk vad bra det är 
med DNA-analys! Självklart ska vi fortsätta 
använda DNA-analys. Metoderna förbätt-
ras: färre fel. Underlättar undersökningar. 
Minskar lidande då medicin mot sjukdom 
kan sättas in tidigt. KUNSKAP!” 

Elev 2 kommer fram till att  fördelarna 
ligger i att lindra smärta och bota sjukdom. 
Hon sätter också sitt hopp till förbättrad 
teknik i framtiden. I sin helhet kommer 
därmed Elev 2 främst in på de sociala håll-
barhetsaspekterna men även de ekologiska 
hållbarhetsaspekterna lyser igenom. Hennes 
argumentation är mångsidig och komplex, 
och hon har ett mer pluralistiskt förhåll-
ningssätt.  

Elev 3: DNA-analys med PCR 
Elevbild A: Titel: “Användningsområden” 
Bilden visar DNA-fragment som bildat ett 
mönster av ränder efter att ha genomgått en 
gelelektrofores. Eleven har skrivit olika 
användningsområden: “Biomedicinsk 
forskning, genetiskt fingeravtryck vid 
brottsutredning, släktskapsundersökningar 
av olika slag och fosterdiagnostik”. 

Elevbild B: Fördelar: 

• Snabbt 
• Billigt  
• Effektivt 

Elevbild C: Nackdel 

• Mänskliga rättigheter 

http://people.na.infn.it/%7Enicodem/img/dna-strand-code.jpg
http://people.na.infn.it/%7Enicodem/img/dna-strand-code.jpg
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Elevbild D: Min åsikt 

• Användbar, smidig och effektiv me-
tod 

• Hur långt får det gå? 

Analys  
Elev 3 presenterar DNA-analys med PCR. 
Hon redogör för olika användningsområ-
den. Därefter presenterar hon metodens 
fördelar (“snabbt, effektivt, billigt”. Här är 
Elev 3 inne på den ekonomiska aspekten 
inom ämnets hållbarhet. Hon tar sedan upp 
en nackdel (“mänskliga rättigheter”), d.v.s. 
vem använder och till vad används den 
genetiska informationen. Hon uttrycker oro 
över att resultaten kan komma i orätta 
händer, bland annat med tanke på försäk-
ringar och databaser och är därmed inne på 
den sociala hållbarhetsaspekten. Hennes 
slutsats är att metoden är användbar, smi-
dig och effektiv men att man bör fundera 
över hur långt det får gå. Elev 3:s argumen-
tation står ut bland övriga i klassen, ef-
tersom hon inte enbart tar upp sjukdomar, 
utan även ser möjligheter inom andra an-
vändningsområden. Hon tar tydligt ställ-
ning, men hennes resonemang visar att hon 
kan se flera sidor av problemet. Liksom hos 
Elev 2 finns här en mer pluralistisk syn. 

Elev 4, Transgena djur 
Sammanfattning av ämnet Transgena djur 
(Elev 4):  Ett exempel på metod inom om-
rådet transgena djur är att förse djur med 
gener från människa. Här kan en specifik 
gen planteras in i en befruktad äggcell och 
djuret kommer sedan att bära genen i alla 
sina celler. Detta kan t ex användas vid 
xenotransplantationer där man vill förse ett 
grisorgan med mänskliga ytproteiner för att 
förhindra bortstötning vid transplantation. 
Ett annat exempel är en metod att förse 
möss med gener från människa som fram-
kallar tumörer. Syftet är här att hitta meto-
der att behandla cancer på. 

Elevbild A: Titel: “Transgena djur”. Bilden 
visar en tjur av rasen Belgian Blue. Eleven 
har skrivit “Vad är transgena djur? - Möss 
med samma receptorer som oss. - Belgian 
Blue. 

Elevbild B: Fördelar: 

• Grisar odlade för transplantation. 
• Grisar som kan absorbera fosfor 
• Möss som kan få polio 

Elevbild C: Nackdelar: 

• Risk att transgena djur introduceras 
till naturen 

Elevbild D: Avrundning: 

• Det finns nackdelar med GMO 
• Det bör nog stanna inom forskning 

Analys 
Elev 4 argumenterar kring GMO på djur. 
När hon inledningsvis förklarar ämnet, 
visar hon exemplet Belgian Blue, där man 
ser att djuret har problem. Elev 4 är dock 
mestadels positiv till transgena djur. Hon 
ser fördelar med GMO på djur i medicinska 
syften, t.ex. att tillverka organ för trans-
plantation eller att bedriva forskning kring 
olika sjukdomar och ser det som en positiv 
sida inom den sociala hållbarhetsaspekten. 
Inga ekonomiska aspekter förekommer i 
hennes resonemang. Hon ser dock en risk 
med att modifierade gener kan spridas till 
naturliga populationer och är därmed inne 
på den ekologiska hållbarhetstanken. Slut-
satsen är att nackdelar finns och att GMO 
bör stanna inom forskningen. Elev 4:s för-
hållningssätt är till viss del pluralistiskt. 
Hon är ensidig beträffande fördelarna, vil-
ket kan ha att göra med att hon är mån om 
att tydligt ta ställning i frågan. Hon pro-
blematiserar dock frågan och hennes slut-
sats är inte kategorisk eller ensidig.   
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Diskussion 
Lärande för hållbar utveckling tar tid och 
kan inte genomföras i enbart ett projekt 
under tre veckor. Vi ser projektet som ut-
gångspunkt för ett långsiktigt lärande, som 
förhoppningsvis fortsätter under elevernas 
hela gymnasietid. Vi lärare hoppas kunna 
utveckla projektet och har under arbetet i 
forskningscirkeln uppmärksammat några 
saker som kan påverka elevernas lärande.  

Våra elevexempel ovan visar att eleverna 
har olika förhållningssätt i sina resone-
mang. Om man, som Öhman, anser att ett 
pluralistiskt förhållningssätt är det mest 
lämpade för att utbilda eleverna i hållbar 
utveckling, bör man kanske också fundera 
över det pluralistiska. Kan man arbeta plu-
ralistiskt i etiska och/eller politiska frågor? 
Öhman understryker att fördelarna med det 
pluralistiska förhållningssättet är att elever-
na får lära sig att tänka kritiskt, att de lär 
sig att undvika riskerna för indoktrinering 
och att deras demokratiska handlingskom-
petens utvecklas. För att detta ska ske be-
höver eleverna få möjlighet att pröva sina 
resonemang, vilket kräver tid och diskuss-
ion under ledning av lärare. Eftersom vi 
arbetade med projektet på våra egna lekt-
ioner, så fanns vi lärare inte tillgängliga 
samtidigt. Detta kan ha påverkat elevernas 
arbetssätt och tankegång, när de inte alltid 
kunde få hjälp med att pröva hållbarheten i 
sina argument.  

Öhman tar upp att ett pluralistiskt förhåll-
ningssätt tar tid och att lärarens frågor och 
guidning är viktiga för elevernas ställnings-
tagande. Man kan fundera på om tiden - 8 
minuter - eleverna fick på sig för att genom-
föra sin redovisning var optimal. För biolo-
gins del kunde tiden ha varit något längre 
då metoddelen tenderade att bli något ytlig 
och förenklad. Specifika fördjupningar 
inom de olika metoderna hann eleverna inte 
ta upp och kunde då inte heller visa att de 
förstått den delen. Detta kan ha inverkat på 

betygssättningen. I oklara fall där det inte 
tydligt framgick att eleven förstått fördjup-
ningen i metoddelen kunde detta övers-
kuggas av annat, t ex av en sämre eller 
bättre exemplifiering av metoden, vilket 
därmed kunde bli missvisande för betygs-
sättningen.  

Vi kan också konstatera att våra elever 
styrs av våra instruktioner, våra matriser 
och våra kursers styrdokument.  För svens-
kans del är det till exempel viktigt att redo-
visningen är väldisponerad, dvs. att de olika 
delarna är lagom långa i förhållande till 
varandra. Detta kan ha påverkat elevernas 
presentation på så sätt att de förkortat ex-
empelvis metoddelen. En annan svårighet 
för eleverna var att i svenskan ska eleverna 
kunna argumentera för sitt ställningsta-
gande, medan de i biologin ska kunna mo-
tivera och argumentera för flera tänkbara 
ställningstaganden och konsekvenserna av 
dessa. För några elever var detta motsägel-
sefullt och deras resonemang och slutsatser 
blev övervägande normativa, även om de 
kunde ha ett delvis pluralistiskt förhåll-
ningssätt i sitt resonemang, som exemplet 
Elev 4 ovan. Även om projektet är ämnesö-
verskridande, så är eleverna medvetna om 
att de bedöms i flera kurser samtidigt. Vi 
anar att elever styrs av detta, när de gör 
sina presentationer. Om en elev exempelvis 
ansåg sig ligga väl till i det ena ämnet, fo-
kuserade denne mer på det andra ämnet i 
projektet, för att maximera sina chanser till 
höga betyg. 

Sammanfattning 
Eleverna i våra exempel argumenterar alla 
för sina ställningstaganden, men vi kan se 
att de har olika förhållningssätt. För att få 
ett pluralistiskt perspektiv, behöver man ta 
hänsyn till många olika aspekter av ämnet. 
Bedömningsmatrisernas krav på att argu-
mentera för ett ställningstagande kan ha 
påverkat elevernas slutsatser till att bli mer 
normativa än de annars skulle ha varit. 
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Eleverna hamnar mellan att vara faktabase-
rade, väga flera aspekter och dra slutsatser -  
det som komplicerar finns i bedömningsma-
triserna. Vill vi ha ett pluralistiskt perspek-
tiv i utbildningen för hållbar utveckling bör 
vi därför ge eleverna kunskap, olika per-

spektiv, möjlighet att pröva sina argument 
med lärarens hjälp samt styrdokument som 
låter eleverna visa flera möjliga ställnings-
taganden. 
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Social hållbar utveckling och global handlings-
kompetens 
Av Lars Berggren 

 

 

 
Hur motiverar vi elever att engagera sig för 
globala frågor när det samtidigt finns ett 
inbyggt hinder i att utbildningsformerna är 
segregerande? Vi lever ju inte som vi lär i 
skolan alla gånger. När man genomför ett 
projekt inom ramen för medieproduktion 
är det centralt att man jobbar enligt en 
styrd process och beaktar målgrupp och 
syfte, tidsramar och är noga med planering, 
genomförande och leverans. Kan man an-
vända ett medieprojekt för att utveckla 
handlingskompetens i globala frågor kopp-
lade till mänskliga rättigheter inom en di-
daktisk praktik som till stor del bygger på 
tydliga ramar? Kan vi se prov på handlings-
kompetens, pluralism och agonistiskt för-
hållningssätt i slutresultatet i alla fall? Ser vi 
prov på att vi bygger upp en global hand-
lingskompetens till gagn för eleverna eller 
inte? 

Jag har undersökt om ett ämnesövergri-
pande arbete i ett medieprojekt, inom ra-
men för social hållbarhet, kan utveckla 
global handlingskompetens. Jag tänker be-
skriva projektet genom att visa upp artefak-
ter från process och slutresultat. Med stöd i 
beskrivningen tänker jag försöka argumen 

 

tera för att ämnesövergripande projekt me-
dieproduktion utvecklar global handlings-
kompetens.  

Aspekter på lärande för hållbar 
utveckling 
I min analys av projektet och i vilken ut-
sträckning det kan ses som ett exempel på 
lärande för hållbar utveckling använder jag 
mig av tre begrepp: pluralism, agonism och 
handlings-kompetens. Utbildning som har 
till syfte att förbättra miljön har historiskt 
sett haft olika grundmotiv. Från början var 
undervisning om miljöfrågor en fråga om 
att förmedla fakta. Efterhand ökade de mer 
normerande inslagen – miljöundervisning 
handlade om att lära eleverna att handa 
rätt. Idag har undervisning om miljöfrågor i 
allt högre grad utvecklats till en undervis-
ning om hållbar utveckling. Här är ett plu-
ralistiskt perspektiv centralt. Eleven ska 
lära sig att hantera komplexa frågor och 
konflikter mellan olika fakta (Öhman, 
2009).  

De olika traditionerna har sina för- och 
nackdelar och motivationsgrunder och jag 
uppfattar i min referenslitteratur att det 
även finns ett maktperspektiv. Den som är 
tänkt att agera i undervisningen har över 
tiden förflyttats från att vara läraren till att 
vara eleven. Det får olika konsekvenser för 
resultatet och utseendet på själva utbild-
ningsinsatsen. När man skall beskriva det 
pluralistiska perspektivet, så är det därför 
intressant att titta även på de perspektiv 
som har funnits tidigare och hur det har 
förändrats. Makt- eller kanske snarare ini-
tiativ-förskjutningen blir också relevant när 
man läser in skolans demokratiska uppdrag 
i utformningen av praktiken. Johan Öhman 
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beskriver till exempel hur utbildningen bör 
kunna hantera värderingar inom lärande 
för hållbar utveckling och de bör kopplas 
till skolans demokratiska uppdrag (Öhman, 
2009, s. 1). Öhman utgår från “två norma-
tiva premisser” eller huvudsakliga ideolo-
giska inriktningar för att lösa miljöproble-
men generellt. Den ena som ett sätt att 
pragmatiskt hantera miljöproblemens nega-
tiva konsekvenser, främst genom teknisk 
utveckling och marknadskrafter - ekologisk 
modernisering - och den andra är miljörö-
relsens som kommit som en motreaktion till 
den västerländska tilltron till materiell till-
växt och som istället vill bromsa utveckl-
ingen och hitta alternativa lösningar i t ex 
lokal produktion och bygga samhället på 
“ekologisk insikt”. Det finns en spänning 
och konflikt mellan de båda synsätten. Den 
ena vill anpassa våra metoder och förhåll-
ningssätt till miljön och den andra vill ha 
ett systemskifte (Öhman, 2009, s. 2). Hur 
skall då skolan förhålla sig till dessa båda 
ideologiska sätt att se på miljöproblemen? 
Ligger det i skolans uppdrag att fostra ele-
verna in i den ena eller den andra ideolo-
gin? 

Demokratiuppdraget har en lång tradition i 
skolan, men skolan har också en inbyggd 
konflikt i uppdragen mellan att den skall 
överföra (hållbara-) grundläggande värde-
ringar till eleverna, men samtidigt fostra 
självständiga ungdomar som kan ta ställ-
ning. För att pröva sina personliga värde-
ringar måste eleverna ju rimligen få ha 
olika synsätt och också pröva dem under 
sin utbildning. 

Från problemförenkling till  
pluralism 
Miljöundervisningen har alltså haft tre hu-
vudsakliga problemformuleringar. Den 
första är att förmågan till en hållbar livsstil 
är ett kunskapsproblem. Den “faktabase-
rade” miljöundervisningen har därför foku-
serat på ett vetenskapligt perspektiv och syn 

på miljön och helt lämnat värderingarna 
kring eventuella lösningar till den “privata 
sfären”. Demokratifrågan i undervisningen 
förväntas då uppfyllas efter att man är ut-
bildad och inte under själva utbildningen. 
Den andra traditionen, den normerande 
undervisningstraditionen, har ett mer fost-
rande synsätt och en frågeställning som gör 
miljöfrågan till ett värderingsproblem. Sko-
lan skall fostra eleverna att ha rätt normer 
och värderingar för att kunna ta rätt beslut. 
De båda första traditionerna vittnar om ett 
synsätt på lärande som är auktoritärt (kun-
skapsmässigt och värderingsmässigt) och 
där den grundläggande balansen mellan att 
styra elevernas kunskap och värderingar 
har fått större inflytande än att stärka de 
förmågor som krävs för att bli självständiga 
individer.  

Den tredje traditionen, den pluralistiska, ser 
problematiken som politisk och bygger mer 
på att olika politiska lösningar på miljö-
problemen skall kunna diskuteras och 
granskas för att eleverna på så sätt skall 
kunna bilda sig en egen uppfattning. “Den 
demokratiska processen kan därför sägas 
vara belägen i själva utbildningen.” (Öh-
man, 2009, s. 5).  Man kan kritisera den 
pluralistiska traditionen för att utveckling-
en inte är tillräckligt snabb, men kan också 
argumentera för att, med mer demokratiskt 
engagerade medborgare, så kan förändring-
en gå fortare än med oengagerade. Ett an-
nat problem är att det finns en risk för att 
problemen blir relativiserade, men det finns 
också en möjlighet att det blir “djupare och 
mer nyanserade” ställningstaganden när 
eleverna får pröva sina kunskaper aktivt i 
verkliga sammanhang. Lärande för hållbar 
utveckling och framför allt det pluralistiska 
förhållningssättet öppnar också, genom sitt 
politiska perspektiv, upp för fler frågor än 
bara ekologisk hållbarhet och lyfter frågan 
till en mer allmängiltig fråga om vilken 
värld vi vill leva. Det kan ses som en mot-
kraft till att se utbildningen som ett indivi-
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dualistiskt projekt och att den inte bara 
skall vara ett medel för att få kompetent 
arbetskraft i samhället utan också skapa 
självständiga medborgare.  

Den politiska filosofen Chantal Mouffe 
(1999) beskriver hur den liberala demokra-
tin, i form av deliberativ demokrati och 
aggregerad demokrati, fungerar och de skil-
jer sig åt. Den aggregerade demokratin, 
som bygger på att representanter väljs i en 
demokratisk process för att företräda väl-
jarna och att det är deras politiska diskuss-
ion och beslut som skall leda framåt. Den 
deliberativa demokratin står för en levande 
diskurs och pluralism av idéer mellan män-
niskor istället för att valet handlar om att 
fördela makt och driva en partipolitisk 
agenda. Den deliberativa demokratin har 
fått stå tillbaka för den aggregerade demo-
kratin, vilket har lett till ett politikerförakt 
och en misstro mot demokrati och att det i 
sin tur leder till en framväxande högerextr-
emism i såväl de breda folklagren som i det 
europeiska politiska landskapet. 

Mouffe diskuterar vidare hur Habermas 
och Rawls tolkning av deliberativ demo-
krati skiljer sig, men kritiserar båda för att 
deras mål är att hitta en lösning på ett pro-
blem genom en dialog mellan legitima eller 
lagliga deltagare. Kritiken handlar om att 
ett demokratiskt konsensusbeslut inte ger 
utrymme för pluralismen som finns i dis-
kussionen och att det fortfarande är frågan 
om en aggregering, även om den represen-
terar en överenskommelse som följd av en 
demokratisk rationell process. Kritiken 
handlar också om att en rationell process 
inte är neutral när den innehåller påverkan 
och element av makt. När man inte kom-
mer överens, så börjar man övertyga och 
sätta press på motståndaren vilket förhind-
rar pluralism. 

Hennes lösning på demokratiproblemet är 
att förändra hur vi ser på motståndaren och 
istället för att se denne som en fiende, så 

skall man se den som någon med en mot-
stående åsikt för att lyfta diskussionen från 
den sociala kontexten och maktförhållan-
det. Man skall diskutera idéer och förhålla 
sig neutral till personen och kontexten. 
Man har ingen antagonistisk inställning till 
motståndaren utan en agonistisk. Antagon-
ismen finns på idéplanet och man har ett 
gemensamt intresse i frågan man diskute-
rar. Antagonism är att bekämpa en fiende, 
agonism är att möta en meningsmotstån-
dare. På så sätt kan man enligt Mouffe för-
stärka pluralismen i den demokratiska pro-
cessen. “Ett demokratiskt samhälle erkän-
ner en pluralism av värderingar” och agon-
istisk pluralism är ett förhållningssätt för 
att uppnå det. 

Att utbilda för handlingskompetens 
Om vi då vill ha medborgare som har för-
mågan och viljan att agera för en bättre och 
mer hållbar värld; hur skall vi då veta om 
de kan det eller inte. Begreppet handlings-
kompetens handlar om att utveckla elevers 
förmåga att agera på miljöproblem (Jensen 
& Schnack, 2006). Man vill göra skolan till 
mer än en plats för lärande och fostran och 
istället skapa en plattform för förändring. 
Istället för att elever skall bära på en oro 
för miljöfrågor till följd av faktabaserad- 
och normerande- utbildningstradition som 
författarna är skeptiska till, så skall de istäl-
let fyllas med “mod, engagemang och vilja” 
(min översättning) att ta itu med proble-
men. Handlingskompetens är ett svar på 
riskerna med faktabaserat och normerande 
miljöundervisning som med sin mer aukto-
ritära och mindre demokratiska tradition 
riskerar att frånta eleverna sitt individuella 
ansvar för miljöproblemen. “En skola blir 
inte ‘grön’ för att man för att man sparar 
energi, återvinner batterier eller sorterar 
sopor. Det viktiga är vad eleverna lär sig 
genom att göra aktiviteterna eller om de 
väljer att göra något annat” 
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Demokratibegreppet handlar om frihet, 
jämlikhet och solidaritet, men det handlar 
också om deltagande. Utbildning för demo-
krati måste därför rusta eleverna att aktivt 
delta. Handlingskompetens blir därför ett 
redskap i att rusta eleverna att vara del i ett 
demokratiskt samhälle; att socialiseras in i 
ett deltagande (Jensen & Schnack, 2006, 
s.165).  

Figur 1. Kriterier för “Handling”  
(min översättning): 

 

 

 

Jensen och Schnack (2006) har tagit fram 
fyrfältaren ovan för att beskriva skillnaden 
på en handling och en aktivitet, i vilken jag 
valt att översätta action till handling (som i 
handlingskompetens) för att på det horison-
tella planet skilja en självständigt vald 
handling från en aktivitet som görs på 
grund av påverkan från någon annan. Det 
vertikala planet handlar om aktiviteten är 

riktad mot att handla om problemet eller 
att faktiskt lösa problemet aktiviteten hand-
lar om. Författarna tar också upp skillna-
den mellan direkt och indirekt lösning av 
problem, t.ex. att direkt påverka beslutsfat-
tare eller att indirekt påverka en opinion 
för att på så sätt kunna påverka beslutsfat-
tare. Jag kommer att använda fyrfältaren 
som ett verktyg för att analysera de projekt 
mina elever har genomfört och diskutera 
om de visar tecken på handlingskompetens. 

Global handlingskompetens och 
avståndsmoral 
I titeln på min rapport använder jag mig av 
konstruktionen global handlingskompetens. 
För att kunna diskutera den globala 
aspekten och de kompetenser som krävs för 
att ha en förmåga att påverka och påverkas 
av globala fenomen så vill jag också besk-
riva begreppet avståndsmoral som en 
aspekt av handlingskompetens. Ellen Al-
mers (2009) beskriver, i likhet med Jensen 
och Schnack, handlingskompetens som en 
handling och inte en förmåga och introdu-
cerar också begreppet “avståndsmoral” 
som är en central utgångspunkt i hennes 
avhandling .Almers använder sig av be-
greppet avståndsmoral (Almers, 2005; Al-
mers & Wickenberg, 2008) i handling är 
kärnan i den hållbara utvecklingens värde-
grund. Det finns en mångfald av perspektiv 
på hållbar utveckling, men avståndsmora-
liska ställningstaganden ligger, enligt Al-
mers, inbyggda i FN-definitionen av hållbar 
utveckling genom definitionen av vilka som 
är moraliskt signifikanta att visa hänsyn. 
Moraliska ställningstaganden påverkas 
också av graden av närhet i både tid och 
rum och påverkar vår “vilja och lust att 
handla”. 

 Eleverna på-
verkas att göra 
någonting 

Eleverna är 
med och be-
stämmer vad 
som skall göras 

 

Aktiviteter som bara 
är motvikt mot  
akademisk under-
visning 

  

 

Aktiviteter med 
avsikt att lösa pro-
blemet 
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Presentation av projektet 
Projektet – Kubprojektet - Varje människa 
kan göra skillnad – drivs av Raoul Wallen-
berg Academy 
(http://raoulwallenberg.se/kubprojektet/). 
Syftet är att uppmuntra ungdomar i gymna-
sieskolor att diskutera och lära sig mer om 
varje människas ansvar att ta ställning för 
mänskliga rättigheter och medmänskliga 
skyldigheter, för att motverka främlingsfi-
entlighet och rasism. Malmö latinskola 
valde att delta i projektet och tilldelades 
“Rätten till en opartisk rättegång” som är 
en kortfattad rubricering av artikel tio i 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna.  

Lärare och elever som ville vara med i pro-
jektet fick anmäla sitt intresse. Efter en tids 
inledande diskussion kom två elevgrupper 
att ingå i projektet. En elevgrupp kom ifrån 
en språkintroduktionsklass, dvs. elever som 
förbereder sig och kompletterar sin behö-
righet för gymnasiestudier. Deras individu-
ella bakgrunder var väldigt skiftande. Ma-
joriteten var flyktingar. Deras gemensamma 
mål var att lära sig svenska och kunna på-
börja en utbildning i Sverige. Den andra 
undervisningsgruppen var en klass i årskurs 
ett på estetiska programmet med inriktning 
media och profil film- och tv-produktion. 
Gruppen dominerades av elever med 
svenska som modersmål.  

I arbetsgruppen med undervisande lärare, 
IKT-pedagog och projektkoordinator for-
mulerade vi följande mål: 

• Eleverna skulle lära känna varandra 
• Eleverna skulle förstå artikel tio i 

den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna. 

• Eleverna skulle hitta på ett uttrycks-
sätt att tolka och uttrycka artikel tio 
genom 

• De skulle som ett antal team ge-
nomföra produktionen av sitt ut-
ställningsmaterial. 

• De skulle genomföra en lokal ver-
nissage då de visade upp projektet 

Det övergripande målet var att de två elev-
grupperna tillsammans skulle producera en 
utställning i en svart kub på tre kubikmeter. 
Kuben placerades i början på sommaren 
utanför entrén till Malmö Latinskola. Den 
flyttades i slutet av sommaren i Kungsträd-
gården i Stockholm tillsammans med alla 
andra kuber som deltagit i projektet från 
olika skolor runt om i landet. 
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Det eleverna var tvungen att förhålla sig till 
var en tematik och en lokal (själva kuben) 
Senare sattes även ett datum för vernissage 
och eleverna delades in i grupper av de un-
dervisande lärarna och de ombads doku-
mentera sin process på olika sätt. Elevernas 
uppdrag var att själv hitta på en projektidé 
och planera den. Innan gruppindelningen 
genomförde vi en inspirations och oriente-
ringsfas i projektet då eleverna fick se do-
kumentärfilmen “Trevligt folk” som hade 
premiär i samband med projektstart. Däref-
ter genomfördes det bland annat lära-
känna-övningar och en poesiworkshop för 
att eleverna skulle lära känna artikel tio. 
När eleverna blev indelade i grupper var de 
ganska väl förberedda på att skapa projekt-
idéer. Processen var även här relativt styrd 
och de ombads bland annat göra projektbe-
skrivningar och en projektplan.  

All dokumentation skedde på en projektsajt 
(en google-site) som eleverna hade skrivrät-
tigheter till där de hade egna gruppsidor 
och kunde dokumentera sitt arbete. Elever-
na följde sina egna planer och fick hand-
ledning under tiden, men projektidéerna var 
deras egna. Nedan följer en presentation av 
de olika delarna i utställningen. 

Filmprojekt: “My Syria” 
“My Syria” är en tecknad stop-motion-film 
som är gjord på tre språk, svenska, engelska 
och arabiska. Den berättar en historia om en 
flicka som för fyra år sedan fick fly från sitt 
hemland, flytta till Sverige och träffa sin 

mamma, få nya vänner, bli kär, men ändå 
längta tillbaka. Historien är fiktiv och ano-
nymiserad, men har hämtat inspiration från 
autentiska erfarenheter och vittnesmål. 

 

Filmprojekt: “Equality” 

 

Filmen “Equality” är både animerad och 
filmad. Man har använt en illustration av ett 
skelett för att illustrera att alla är likadana 
inuti, men kanske också för att det är lite 
skrämmande. Framför skelettet visas sedan 
olik papperslappar med texter som beskri-
ver egenskaper. Filmen avslutas med bud-
skapet “Equality. See beyond prejudice. See 
the person underneath”. 

Filmprojekt: “#Göra-skillnad”

 

I filmen “#Göra skillnad” ser vi personer i 
halvfigur, men vi ser inte övre delen av an-
siktet. Det är därför svårt att avgöra identi-
teten på personen. Varje person beskriver 
olika perspektiv eller frågeställningar om 
diskriminering och hur olika behandling 
man får beroende på vem man är samt 
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vilka förutsättningar som krävs för att 
komma tillrätta med problemen. Personen 
som läser upp frågeställningen är inte den 
som diskriminerings-grunden handlar om, 
utan man har bytt “avsändare” för att göra 
budskapet mer allmängiltigt. 

Trycksak: “Justice - berättelser om orättvi-
sor” 

 

 

I magasinet “Justice - berättelser om orätt-
visor” har eleverna valt att kortfattat besk-

riva fiktiva fall av diskriminering utifrån 
diskrimineringsgrunderna: religion, hud-
färg/etnisk tillhörighet, sexuell läggning och 
funktionsnedsättning. I samtliga berättelser 
har samma lösning presenterats; att följa 
artikel 10 i FN-s deklaration om de mänsk-
liga rättigheterna: 

 

Eleverna har även ändrat ordalydelsen i 
deklarationstexten till könsneutrala pro-
nomen “hens” och “henom”. Varje berät-
telse finns översatt till tre språk: svenska, 
engelska och spanska. Trycksaken fanns 
tillgänglig i ett hundratal exemplar för att 
besökare skulle kunna ta med sig ett exem-
plar. 

Radioprogram: “Justice - fokus på mänsk-
liga rättigheter” 
I radioprogrammet “Justice” får vi möta 
Kristiana, Jamal och Kasim och höra deras 
berättelser. Herman som är programledare 
berättar på ett informativt sätt om vad 
mänskliga rättigheter, vilka typer av rättig-
heter de är och varför de finns. Först får vi 
höra Kristianas historia om Bianca som blir 
orättvist dömd i domstol för att hon kom-
mer från ett annat land. Elfenbenskusten 
där hon döms, bryter därmed mot artikel 
10 i de mänskliga rättigheterna. Jamal be-
rättar om hur han fått hjälp med en cancer-
behandling, men samtidigt hotats av avvis-

“Var och en är på 
samma villkor berättigad till 

en rättvis och offentlig förhandling 
vid en oberoende och 

opartisk domstol vid prövningen 
av hens rättigheter och 

skyldigheter och av varje anklagelse 
om brott mot henom.” 
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ning från Migrationsverket som ville skicka 
tillbaka honom till Marocko där han inte 
skulle fått samma hjälp. Han önskar att 
han kunde göra något för att visa sin tack-
samhet.  

Kasim berättar en historia om sin kompis 
Afiz som är taxichaufför och behövde fly 
från sitt krigsdrabbade land på grund av en 
trafikolycka som han inte var skyldig till. 
Han skulle betala en stor summa eller 
hamna i fängelse och eftersom den han 
krockade med var militär blev han fängs-
lad. I fängelset blev han torterad för att 
erkänna men blev, tillsammans med andra i 
fängelset, fritagen av talibaner. Han lycka-
des fly från sitt land till Sverige. Artikel tio i 
FN-s allmänna deklaration om mänskliga 
rättigheter beskrivs och läses därefter upp 
och en historisk beskrivning av hur de 
mänskliga rättigheterna kom till och var de 
finns i världen. Programmet avslutas med 
ett tack från programledaren. 

Affischkampanj: “Är inte lagen till för att 
följas?” 

 

I affischkampanjen visar eleverna en auten-
tisk lagtext som följs upp med en fråga. I 
exemplet ovan kritiserar man rättsväsendet 
för att inte behandla alla brott på samma 
sätt. Affischen är på engelska, men det 
fanns sammanlagt sex affischer på olika 
språk, även svenska, arabiska och dari. 

Eleverna valde att ha olika lagar och fråge-
ställningar på de olika affischerna och sam-
tidigt olika språk. Vissa av affischerna 
fanns på två språk andra bara på ett.  

Exempel på handlingskompetens 
och pluralistiska förhållningssätt 
I projektet upplevde jag vid ett antal till-
fällen hur det fanns ett avstånd och en 
skillnad mellan elevernas erfarenheter, 
kompetenser och förmågor som påverkade 
deras förståelse för- och syn på varandra. 
De kom från olika länder, var olika gamla 
och hade olika bakgrund (t.ex. utbildnings- 
och livssituation). Man kan inte säga att 
slutresultatet visar hur t ex processen har 
gått till eller den utveckling eleverna har 
gått igenom, men jag tänker använda mig 
av materialet för att försöka visa upp teck-
en på handlingskompetens i slutresultatet. 
Projektets mål och syfte samt gruppernas 
sammansättning gjorde att eleverna fick 
möjlighet att bygga upp förståelse för 
varandra när de samarbetade. På så sätt 
upplevde jag att de också tog med sig en ny 
kompetens. De lärde sig nya saker, bland 
annat på grund sitt agerade utifrån sin egen 
moraliska horisont. Det som var avlägset 
blev helt plötsligt angeläget och närva-
rande. 

“Handlingar som kan övervägas med 
avståndsmoraliska resonemang kän-
netecknas av att konsekvenserna av 
handlingarna drabbar/ gynnar någon 
man inte har en direkt relation till, till 
exempel för att man inte lever samti-
digt.“ (Almers, 2009, s.66) 

I projektet har handlingar framförallt gyn-
nat deltagarna genom att deras moraliska 
horisonter har mötts och konfronterats. Det 
skedde också en tydlig förändring i att 
människor som tidigare var rumsligt åt-
skilda fick mötas. De har alla mer eller 
mindre fått utveckla sin förmåga till mora-
liska ställningstaganden eftersom avstånden 
till både ämnesinnehåll och autentiska mö-
ten med personer med en annan bakgrund 
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och erfarenhet har tvingat dem att omvär-
dera eller i alla fall tänka annorlunda. I min 
analys skall jag diskutera om man kan se 
tecken på att de på olika sätt har närmat sig 
varandra, men också om det finns andra 
mervärden som påverkar förståelsen för 
globala frågor, att samarbeta över språk-
gränser eller med ett begränsat gemensamt 
språk. 

Med stöd i fyrfältsmodellen i figur 1 krite-
rier för “Handling”, så skulle man kunna 
argumentera för att eleverna, trots den 
styrda processen har visat prov på hand-
lingskompetens eftersom deras projektidéer 
och genomförande är helt drivna av elever-
na själva, trots att utställningsramarna har 
bestämt tema och format och lärarna be-
stämt över projektramverket och gett hand-
ledning. Inom ramen för medieproduktion 
finns det också kurskriterier kring mål-
grupp och budskap vilket skapar goda för-
utsättningar för att eleverna helt naturligt 
väljer att på olika sätt påverka sin publik, 
vilket jag upplever att alla projekten på 
olika sätt visar prov på. Deras syfte är att 
indirekt påverka andra för att lösa proble-
met, vilket är ett tecken på handlingskom-
petens (Jensen och Schnack, 2006). 

Om man skulle beskriva tonen och bud-
skapen i projekten så kan man generellt 
säga att de inte visar upp en antagonistisk 
hållning genom språkbruk eller tonläge. De 
har för avsikt att upplysa, påverka och få 
andra att agera, vilket tyder på att avsän-
darna vill bjuda in till en diskussion, sna-
rare än att argumentera för en lösning. Det 
är flera av projekten som väcker mer frågor 
än ger svar, vilket skulle kunna tolkas som 
ett agonistiskt förhållningssätt. Det finns 
exempel på de projekt där man är mer ka-
tegorisk och t ex vill visa på rena felaktig-
heter i rättssystemet, men man säger egent-
ligen bara att man borde tillämpa de 
mänskliga rättigheterna, men presenterar 
inte hur, utan den frågan förblir obesvarad. 
Det kategoriska förhållningssättet skulle 

kunna tyda på att man vill argumentera 
mot någonting, men den öppna frågeställ-
ningen bjuder samtidigt in till diskussion. 
Man skulle kunna uppfatta även det som 
ett visst mått av respekt för den man argu-
menterar mot, vilket också skulle vara ett 
tecken på agonistisk handlingskompetens. 
Samtidigt är det svårt att veta om deras 
personliga hållning är agonistisk eftersom 
de genom projektet hela tiden har fått stå 
oemotsagda med undantag för handledning 
och diskussioner sinsemellan.  

Deras projekt har på grund av utställnings-
formen till sin natur varit indirekt påverkan 
på problemen med mänskliga rättigheter i 
allmänhet och artikel tio i synnerhet och 
deras enda möte med publik skedde i sam-
band med vernissagen av utställningen. Då 
mötte de heller inget motstånd utan snarare 
intresse och fick frågor om projektet, men 
inte någon direkt kritik. Man skulle också 
kunna argumentera för att mänskliga rät-
tigheter inte är ett normbrytande problem 
utan uppfattas för de flesta som så viktigt 
att man har svårt att hitta någon som är 
emot dem, åtminstone öppet. Av den an-
ledningen är det kanske svårt att avgöra 
hur agonistiskt handlingskompetenta ele-
verna egentligen är, mer än att man kan se 
tecken på det i deras projekt. 

Om eleverna visade mod, engagemang och 
vilja att lösa ett globalt hållbarhetsproblem 
inom ramen för projektet, så borde det 
också synas på slutresultatet. Att som i af-
fisch- och magasinprojekten kritisera rätts-
systemet och vilja göra något för att på-
verka det kan upplevas som modigt. Det är 
en auktoritär makt i ett land som är svår 
för några få personer att påverka. Samtidigt 
lever vi i ett land med stora grundlagsskyd-
dade friheter, så risken för repressalier från 
myndigheter är väldigt små. En del av ele-
verna som deltog i projektet kommer från 
områden som inte har lika starkt skydd för 
t.ex. yttrandefrihet och de befann sig därför 
i en svår mer riskfylld situation eftersom 
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medieprojekten skulle visas upp för all-
mänheten. Jag anser att det var modigt att 
berätta om händelser från sitt tidigare hem-
land där brott mot mänskliga rättigheter 
begåtts, vilket vi såg exempel på i t.ex. ra-
dioprogrammet. De framträdde endast med 
förnamn, för att inte vara lika lätta att 
identifiera och det gjordes av hänsyn till 
deras skydd och integritet. I filmen “#Göra-
skillnad” framträdde också personer som 
riskerar betydligt mer än de helsvenska 
eleverna genom att framföra budskap som 
är kritiska till brister i tillämpningen av de 
mänskliga rättigheterna. Även dessa var 
anonymiserade på olika sätt. 

I medieprojekten kan man se flera spår av 
pluralism. Eleverna har tagit politisk ställ-
ning och skapat egna kampanjplattformar 
med mer eller mindre tydliga politiska bud-
skap. Det finns flera spår av kritiskt för-
hållningssätt där man ifrågasätter hur t ex 
vårt rättssystem hanterar olika frågor, som 
i magasinet “Justice - berättelser om orätt-
visor” och i affischkampanjen “Är inte la-
gen till för att följas?” I filmen “#Göra-
skillnad” har eleverna bytt roller med 
varandra för att ytterligare förstärka kon-
trasterna i budskapet, en mörkhyad invand-
rad kvinna läser till exempel upp en text 
om en skandinavisk lesbisk tjej. Det som 
blir uppläst är deras egna texter och tankar 
om mänskliga rättigheter och hur de påver-
kar unga idag. Deras identiteter är maske-
rade för att det inte är vem de är utan vad 
de är som är i fokus vilket också gör att 
budskapet upplevs som normkritiskt. Fil-
men “Equality” har ett mer kondenserat 
budskap, att vi alla är likadana under skin-
net och det finns ett tydligt ställningsta-
gande i argumentationen att vi skall se un-
der ytan och bortom fördomarna. Bud-
skapet skulle kunna vara hämtat från nå-
gon människorättsorganisation. Man får 
känslan av att det skulle kunna vara en 
reklamfilm. Det är bara uppmaningen på 
slutet och avsändaren som saknas. Det är 

ett kortfattat och tydligt budskap med syfte 
att påverka mottagaren. Filmen “Back to 
my Syria” har inte ett lika tydligt budskap, 
men den berättar en historia som man lätt 
kan leva sig in i och den har ett känslo-
mässigt anslag. Greppet att göra filmen på 
tre olika språk tyder också på att man vill 
nå ut till en bredare grupp människor och 
inkludera fler i samtalet.  

Radioprogrammet “Justice - fokus på 
mänskliga rättigheter” har en journalistisk 
ambition och berättelserna är autentiska 
även om alla inte är självupplevda. Det 
märks att de inte är påhittade och berättel-
serna har alla temat att belysa bristen på 
rättssäkerhet i olika situationer. De har 
också en tydlig koppling till artikel 10, rät-
ten till en opartisk rättegång. Det är fakta-
fokus och lyssnaren lämnas att själv dra 
slutsatser utan att få mer vägledning än att 
man får koppla ihop historierna med män-
niskorättslagstiftningen. 

Begränsade de uppsatta ramarna 
pluralismen i projektet? 
Man skulle kunna argumentera för att de 
hårt satta ramarna i projektet och ämnes-
praktiken i medieproduktion begränsade 
elevernas möjligheter att själva pröva sina 
egna ställningstaganden kring social håll-
barhet och att de t ex genom traditionell 
klassrumsundervisning i t ex samhällskun-
skap skulle kunna utforska sina värderingar 
inom ämnet på ett bättre sätt. Man skulle 
också kunna tänka sig att jämföra med ett 
medieprojekt med en öppnare frågeställning 
där de hade större frihet i val av uttryck 
och val av ämne. Eleverna fick bara jobba 
inom ramen för artikel 10 i FN-
deklarationen och de hade som krav att 
resultatet av deras projekt skulle ställas ut. 
Artikel 10 består, i sin svenska ursprungs-
formulering av trettionio ord, sammanlagt 
242-tecken. Det är ingen lång text. Utställ-
ningen var på cirka nio kvadratmeter golv-
yta och skulle dessutom kunna transporte-
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ras med lastbil tvärs över landet. Utställ-
ningen skulle dessutom kunna visas upp 
utan guide, dvs. fungera självständigt. De 
hade visserligen lång tid på sig att genom-
föra projektet, men under tiden hade de alla 
krav, som man har i en traditionell medie-
produktion, på dokumentation, hänsyn till 
den som skall uppleva utställningen och 
teknisk- och berättarkvalitet på slutresultat. 
Man skulle också kunna argumentera för 
motsatsen, att det just är för att det var ett 
projekt som hade en uttalad plattform för 
att möta en verklig publik och inte begrän-
sades till klassrummet eller skolan som 
gjorde att eleverna blev mer motiverade att 
göra påverkan på riktigt.  

På samma sätt kan man säga att det är ett 
väldigt tydligt mål med en utställningslokal 
som man enkelt kan föreställa sig och ett 
ämne som ger ett väldigt tydligt fokus och 
samtidigt har väldigt många associationer 
och berättelser att utgå ifrån. I ämnesprak-
tiken finns också invävt en beprövat och 
vedertaget sätt att genomföra projekt och få 
väl fungerande slutresultat. De krav på 
dokumentation som använts ger stöd åt 
liknande processer i mediebranschen och 
hjälper eleverna att genomföra projektet. 
De är både ett stöd och en dokumentation. 
När de har genomfört ett framgångsrikt 
projekt med hjälp av verktygen, har de 
dessutom lärt sig generell kompetens som 
kan vara till nytta i ett annat sammanhang 
när de vill pröva sina ställningstaganden 
och göra handlingar som kan lösa problem 
inom t.ex. hållbarhetsfrågor. Det snäva 
ämnesfokuset i projektet skapade ändå en 
mångfald av tolkningar på problemställ-
ningen, vilket kan uppfattas som ett tecken 
på att eleverna har prövat och utforskat 
sina värderingar.  

Begränsningen som påverkat mest är att 
alla projekten är genomförda som gruppro-
cesser och varje grupp bara visar upp en 
slutprodukt. De måste till slut komma 
överens om en idé, genomföra och presen-

tera den. På de sättet är själva slutproduk-
ten en kompromiss vilket inte tyder på ett 
agonistiskt förhållningssätt. Det är osanno-
likt att alla i gruppen har haft samma idé 
och lösning utan snarare troligt att man har 
kommit överens efter en diskussion och 
tagit ett gemensamt beslut. Det är lätt att 
vara pluralistisk så länge man inte måste 
fatta några beslut. Skall praktiken föränd-
ras för att öppna upp för mer pluralism 
eller skall  man vara mer pragmatisk kring 
pluralism. Deras angreppssätt är pluralist-
isk, men produkten är inte pluralistisk utan 
konformistisk. Detta väcker frågan om vad 
som händer när sträva efter att främja plur-
alismen möter en viss ämnestradition?  

Ramen är medieproduktion som format, 
didaktisk praktik. Man kan inte ta ett stoff 
eller en metod och stoppa in i sin undervis-
ning utan översättning för att passa i det 
egna ämnet. Sammantaget kan man ändå 
säga att vi strävade efter att eleverna skulle 
utveckla handlingskompetens, men det är 
inte helt självklart att de gjorde det på 
grund av yttre begränsningar i examens- 
och kursmål och målet med själva utställ-
ningen. Samtidigt kan man finna spår av 
pluralism och agonistiskt förhållningssätt i 
deras uttryck vilket skulle tyda på att vi i 
någon mån lyckades. 

I mötet mellan språkintroduktionseleverna 
och eleverna från estetiska programmet 
ökade båda gruppernas förståelse och för-
måga att ta ställning till människorättsfrå-
gor. Förståelsen och kunskapen om den 
andre ökade och det är sannolikt att man 
kan identifiera sig med andra unga som 
man inte har mött och samarbetat med men 
som har liknande problem i andra delar av 
världen. Deras avståndsmoral i detta hänse-
ende har troligtvis påverkats. På samma 
sätt fick språkintroduktionseleverna möj-
lighet att uttrycka sig på ett sätt som de inte 
tidigare haft möjlighet till, förutom att de 
fick öva på språket och lära känna fler ele-
ver från Sverige. Båda elevgrupperna mötte 
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varandras olika normativa värderingar och 
fick nya perspektiv på vilka samhällets möj-
ligheter är, eller inte är, beroende på sin 
nuvarande och tidigare hemvist. Detta 
byggde upp en ny kunskap om handlingsal-
ternativ och de visade mod och ansvarsta-
gande i sina handlingar genom att uttrycka 
sig på olika sätt i sina produktioner. De 
svenska eleverna utvecklade en förståelse 
genom mötet med sina skolkamrater från 
andra kulturer och dessa utvecklade, föru-
tom att uttrycka sig på ett nytt språk och 
lära känna “den andre”, även sin förmåga 
att prata om sina, i många fall, traumatiska 
upplevelser vilket i många fall innebar att 
uttrycka något de inte kunnat prata om i en 
publik kontext tidigare.  

I artefakterna och intervjuerna ser jag teck-
en på att grupper av elever som aldrig tidi-
gare har interagerat inom ramen för sin 
utbildning, genom projektet, har fått möj-
lighet att integreras på ett positivt sätt. Pro-
jektet har på så sätt överbryggat ett struk-
turellt problem i vårt utbildningssystem 
som syns tydligt även i vår organisation. 
Elever som utbildas på språkintroduktionen 
läser grundskoleämnen under ett år med 
målet att lära sig svenska och skaffa en 
gymnasiebehörighet. De är oftast äldre än 
gymnasieeleverna och kommer från flera 
olika länder, många efter en tid av flykt och 
i många fall trauman. Gymnasieeleverna på 
Malmö latinskola är en homogen grupp 
ungdomar som i de flesta fall har en medel-
klass-bakgrund i kranskommunerna. De är 
yngre och har förhållandevis lite livserfa-
renhet men, är på många sätt priviligierade 
i förhållande till språkintroduktionselever-
na. Språkligt såklart, men inte minst genom 
att de ryms inom normen för “svenskhet”. 
Genom det ämnes- och läroplansövergri-
pande arbetet har elever ur båda grupperna 
visat exempel på att de lärt sig om varandra 
och genom den kommunikationen de ge-
mensamt skapat lyft viktiga frågor om 
mänskliga rättigheter som inte kunnat 

åstadkommas med andra metoder. Möjlig-
en inte heller med andra grupper av elever. 

 

 

  



 

 41 

Referenser 
Almers, Ellen (2005). Action competence 
for sustainable development - the stories of 
active youths. Paper presented at Nordic 
Educational Research association, NE-
RA/NFPF. Oslo, Norway. 

Almers, Ellen (2009). Handlingskompetens 
för hållbar utveckling - tre berättelser om 
vägen dit. Jönköping: Jönköping University. 

Bamford, Anne (2005). The Wow Factor, 
global research compendium on the impact 
of the arts in education. Münster: Wax-
mann Verlag 

Breiting, Sören, Hedegaard, Kristian, Mo-
gensen, Finn, Nielsen, Kirsten & Schnack, 
Karsten (1999). Action competence, con-
flicting interests and environmental educa-
tion – The MUVIN Programme. Odense: 
Odense Universitetsforlag.  

Breiting, Sören & Mogensen, Finn (1999). 
Action competence and environmental edu-
cation. Cambridge Journal of Education, 
29(3), 349-353.  

Dziurlikowska, Magdalena (2011). Bastar-
den. http://dziurlikowska.se/?p=669 (Häm-
tad 2015-01-22). 

Hasslöf, Helen (2009). Tankar om hållbar 
utveckling och lärande. Malmö: Malmö 
Högskola. 

Hasslöf, Helen (2015). The educational 
challenge in “education for sustainable de-
velopment”. Malmö: Malmö Högskola.  

Hasslöf, Helen, Ekborg, Margareta och 
Malmberg, Claes (2014). Discussing sus-
tainable development among teachers: An 
analysis from a conflict perspective. Inter-
national Journal of Environmental and Sci-
ence Education, 9, 41-57. 

Höglund, Carl Magnus (2009). The wow-
factor. Pedagogiska magasinet nr. 4, 2009-
11-18. 

Jangmark, Anna-Karin (2012). Konst eller 
skadegörelse?. Stadsliv 2: 8–10. 
http://malmo.se/download/18.d8bc6b31373
089f7d9800040440/1383643769905/stadsl
iv2-12-webb.pdf (Hämtad 2015-01-22). 

Jensen, Bjarne Bruun & Schnack, Karsten 
(2006). The action competence approach in 
environmental education: Reprinted from 
Environmental Education Research (1997) 
3 (2), pp. 163–178. Environmental educat-
ion research, 12(3-4), 471-486. 

Konstfacks forskningsstrategi 2013–2015. 
2013. 
https://www.konstfack.se/PageFiles/27/Kon
stfacks%20forskningsstrategi%202013-
15.pdf (Hämtad 2015-01-22). 

INDEX - design to improve life. 
http://designtoimprovelifeeducation.dk/ 

Medbo, Mårten (2013). Konstnärlig forsk-
ning. Kultur i Väst. 
http://www.kulturivast.se/konst/marten-
medbo-konstnarlig-forskning (Hämtad 
2015-01-22). 

Mogensen, Finn., & Schnack, Karsten 
(2010). The action competence approach 
and the ‘new’discourses of education for 
sustainable development, competence and 
quality criteria. Environmental education 
research, 16(1), 59-74. 

Mouffe, Chantal (1999). Deliberative De-
mocracy or Agonistic Pluralism?. Social 
Research, 66(3), 745–758. 

Persson, Lena (2011). En aktionsforsk-
ningsstudie om undervisning och lärande 
för hållbar utveckling. Stockholm: Stock-
holms universitet.  



 

 42 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål 
och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011. 

Wickenberg, Per och Almers, Ellen (2008) 
“Breaking and Making Norms. Young 
people’s stories of consumption actions for 
sustainable development”, in Johan Öhman 
(red.), Democracy and Values in Education 
for Sustainable Development: Contribu-
tions from Current Swedish Research, 
Malmö: Liber förlag. 

Öhman, Johan (2009). Att utbilda för håll-
bar utveckling – ett pluralistiskt perspektiv. 
Rapport från konferensen Nycklar till 
framtiden – lärande för hållbar utveckling, 
Nyköping 18–19 november 2009, s. 9–19. 

Öhman, Johan och Öhman, Marie (2012). 
Harmoni eller konflikt? En fallstudie av 
meningsinnehållet i utbildning för hållbar 
utveckling. NorDiNa: Nordic Studies in 
Science Education 8 (1): 59-72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Utbildning för hållbar utveckling
	Av Nils Ekelund, Natur, Miljö, Samhälle, Malmö Högskola

	Forskningscirkeln – ett sätt att gemensamt utforska komplexa problem
	Av Malin Ideland, Natur, Miljö, Samhälle och  Magnus Johansson, Urbana Studier,  Malmö Högskola

	Gatukonst som handlingskompetens. Att arbeta med estetiska designprocesser för hållbar utveckling.
	Av Lena Ansner & Sofia Gustafson Aarnivaara
	Textens upplägg
	Studiens bakgrund och syfte samt metodval
	Teoretiska perspektiv
	Pluralistiskt förhållningssätt till  lärande för hållbar utveckling
	Handlingskompetens
	INDEX
	Uppgiftens utformning
	Elevernas arbetsgång

	Analys och diskussion
	Handlingskompetens som  förhållningssätt
	Konflikt och harmoni
	Elevernas måluppfyllelse
	Estetisk handlingskompetens
	Didaktiska utmaningar/Aspekter på estetisk handlingskompetens


	Pluralistiska perspektiv på genteknik
	Av Helena Heister och Josefine Lindeberg
	Bakgrund
	Projektet Genteknik
	Projektets genomförande
	Elevernas resonemang och ställningstagande
	Elev 1: Genterapi

	Analys
	Elev 2: DNA-analys

	Analys
	Elev 3: DNA-analys med PCR

	Analys
	Elev 4, Transgena djur

	Analys
	Diskussion
	Sammanfattning

	Social hållbar utveckling och global handlings-kompetens
	Av Lars Berggren
	Aspekter på lärande för hållbar utveckling
	Från problemförenkling till  pluralism
	Att utbilda för handlingskompetens
	Global handlingskompetens och avståndsmoral
	Presentation av projektet
	Filmprojekt: “My Syria”
	Filmprojekt: “Equality”
	Trycksak: “Justice - berättelser om orättvisor”
	Radioprogram: “Justice - fokus på mänskliga rättigheter”
	Affischkampanj: “Är inte lagen till för att följas?”

	Exempel på handlingskompetens och pluralistiska förhållningssätt
	Begränsade de uppsatta ramarna pluralismen i projektet?

	Referenser

