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Sammanfattning 

I rapporten undersöks om det på kort sikt blir någon skillnad i elevers 

kunskapsutveckling beroende på om de arbetar utifrån ett behavioristiskt kontra 

sociokulturellt inlärningsteoretiskt perspektiv. Dessutom belyses positiva och negativa 

sidor med de olika arbetsmetoderna. Studien genomfördes i parallellklasser i årskurs 5 

där den ena klassen arbetade sociokulturellt, den andra behavioristiskt, under ett 

lektionstillfälle. Elevernas kunskapsutveckling synliggjordes och jämfördes genom att 

låta dem göra en för- och efterhandsdiagnos. Efteråt genomfördes också intervjuer för att 

få fram elevernas syn på arbetssätten. Det fanns ingen större skillnad mellan de båda 

klassernas resultat. Av intervjuerna framkom dock att den sociokulturella arbetsmetoden 

ansågs mer engagerande och lustfylld än den behavioristiska. Vi tror att en enstaka 

lektion är för lite för att kunna hitta signifikanta skillnader mellan olika 

inlärningsmetoder. Det skulle vara intressant att göra samma undersökning under en 

längre tidsperiod i framtiden för att få fram ett resultat med högre grad av reliabilitet och 

validitet. Den här studien är intressant för den belyser skillnader i hur man som lärare 

kan arbeta i klassrummet och att kunskapstillägnande kan ske på olika sätt. 

Nyckelord: inlärning, jämförelse, sociokultur, behaviorism, skola, undervisning, 

klassrum. 

Abstract 

This study examine during a short period of time, if there is a difference in students 

knowledge development depending on whether the teaching method is based on a 

behavioral or sociocultural learning theory.  In addition, positive and negative aspects of 

each method are highlighted. The study was conducted in parallel classes in grades 5, 

where one class worked sociocultural and the other behavioral during the length of one 

lesson. Students' knowledge was visualized and compared by having them do a pre- and 

post-lesson diagnosis. Afterwards, interviews were also conducted to obtain students' 

views on working methods. There was no significant difference between the two classes' 

results. The interviews revealed that the sociocultural working method was more 

engaging and enjoyable than the behavioral. We believe that a single lesson is too little 

to be able to find significant differences between different learning theories, it would be 

interesting to do the same study for a long time in the future to get a result with more 

reliability and validity. This study is interesting for highlighting differences in how 

teachers can work in the classroom and that knowledge development can be achieved in 

different ways.      
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FÖRORD 

Under praktik och vikariatperioder har vi fått uppleva och reflektera kring hur komplexa 

lärandesituationer egentligen är. En mängd faktorer så som motivation, tidigare 

erfarenheter, lärarens arbetssätt, undervisningsmaterial och kompisrelationer påverkar 

vad en elev lär sig. 

När vi varit verksamma i skolan har vi arbetat i undervisningsmiljöer som präglats av det 

sociokulturella eller behavioristiska arbetssättet på olika sätt. Funderingar kring vilket av 

dem som egentligen ger eleverna den största kunskapsutvecklingen har väckts. Dessa 

funderingar utvecklades till en vilja att själva utföra en undersökning kring 

inlärningsteroetiska perspektiv och i slutändan till följande uppsats. 

Vi vill tacka vår handledare för stöd och idéer. Lärare och elever som deltog i 

undersökningen för deras samarbetsvilja. Jacob Petersson för hans motivationsskapande.
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 

”Den medelmåttige läraren berättar. Den bra läraren förklarar. Den överlägsna läraren 

demonstrerar. Den största läraren inspirerar. ” (William Arthur Ward). 

Det finns två teoretiska poler som man generellt utgår från som lärare när man 

formar sin undervisning. Den ena ser kunskap och lärande som något eleven 

utvecklar individuellt genom att få den direkt från läraren utan att tänka över vad det 

är för kunskap som mottas. Den andra ser kunskap som något socialt skapat, där 

samtal och reflektion är grundpelare. Utifrån något av dessa grundantaganden 

utvecklar man sedan sin övergripande undervisningsstrategi (Lidar 2010). 

När vi skulle genomföra denna studie blev behaviorismen motsvarigheten till teorin 

om att kunskap utvecklas individuellt, medan sociokulturen blev motsatsen som 

grundar sig i att kunskap skapas tillsammans med andra (Moore 2011, Lidar 2010). 

De två teorierna synliggör en diskussion i skolan och samhället om hur man bäst 

tillägnar sig kunskap, den är lika aktuell idag som den var för 3000 år sedan i 

antikens Grekland (Stensmo 2007).   

1.2 Syfte  

Syftet med vår studie är att undersöka om det på ett lektionstillfälle kan bli någon 

skillnad i elevers kunskapsutveckling beroende på om de arbetar utifrån ett 

behavioristiskt kontra sociokulturellt inlärningsteoretiskt perspektiv. Vi vill också få 

fram vilka positiva och negativa aspekter som eleverna har upplevt med vardera 

metod genom att intervjua dem.  

 

1.3 Frågeställningar och hypoteser 

Detta är våra frågeställningar: 

 Vilket inlärningsteoretiskt arbetssätt indikerar på bäst kunskapsutveckling – 

behavioristiskt eller sociokulturellt? 

 

 Vilka för- respektive nackdelar har de båda inlärningsteorierna enligt 

eleverna?  

Vi förväntar oss att den sociokulturella lektionen kommer leda till bäst 

kunskapsutveckling samt vara den som motiverar eleverna mest. Detta eftersom 

lektionen kommer att vara öppen för elevernas tankar och samtal, istället för att de 

bara sitter tysta och arbetar själva. Genom denna metod kommer de få ta del av 

andras tankar istället för att bara presenteras fakta på ett blad, vilket bör leda till 

bättre inlärning. Därför är våra hypoteser dessa: 

 Det sociokulturella arbetssättet ger på kort sikt bäst kunskapsresultat 

 

 Det sociokulturella arbetssättet visar sig motivera eleverna mest 
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Behavioristiskt perspektiv 

2.1.1 Behaviorismens grundtankar 

Behaviorismen utvecklades i början av 1900-talet och en av förgrundsfigurerna var 

den amerikanske psykologen John B Watson. Han menade att människans beteende 

formas av omgivningen, genom belöningar och straff. Han påstod att det var 

meningslöst att studera människans själsliv, så som känslor, attityder och tankar 

eftersom de inte gick att studera eller bevisa på ett vetenskapligt sätt (Moore 2011).   

Betingning anses av behaviorismen som grunden till att människan lär sig saker. 

Med betingning menar man att en handling eller händelse har kopplats ihop med en 

reaktion eller reflex. När en viss situation återkommer så agerar individen genom en 

inlärd reaktion eller reflex (Säljö 2010).  

Klassisk betingning är en teori om inlärning som den ryska fysiologen Ivan Petrovitj 

Pavlov utvecklade genom försök på hundar under slutet av 1800-talet. Genom 

experiment fick han fram teorierna om betingning och att man lär sig saker när man 

upprepade gånger ställs inför en situation och får en liknande respons från 

omgivningen flera gånger (Säljö 2010). Experimenten gick ut på att han, varje gång 

hundarna skulle få mat, ringde i en klocka. När hundarna fick mat utsöndrades 

reflexmässigt saliv. Han utförde samma matprocedur upprepade gånger, men 

prövade sedan att ringa i klockan utan att ge hundarna mat. Trots att de inte fick 

någon mat fick ljudet från klockan hundarna att utsöndra saliv, detta eftersom de 

kopplat ihop klockans ljud med mat (a.a.).  

B.F Skinner utformade teorierna om förstärkningar efter forskningsprojekt som 

utfördes på råttor, där råttorna belönades med mat när de gjorde rätt. Han menar att 

när någon form av förstärkning, negativ eller positiv, sker under ett beteende eller en 

handling, så kommer detta att resultera i att beteendet antingen kommer att upprepas 

eller försvinna beroende på om förstärkningen är positiv eller negativ. Det nya med 

Skinners teori om behaviorism var att han även innefattade känslor och attityder som 

något som var värt att studera. Han förklarade dock att dessa också var inlärda 

kunskaper som erhållits genom positiva eller negativa förstärkningar (Skinner 1968, 

Säljö 2010, Moore 2011). 

 

2.1.2 Behaviorism och skolan 

Behaviorismen hade sin storhetsperiod i början av 1900-talet fram till slutet av 1950-

talet. Idag finns tydliga exempel i form av nyutvecklade beteendearbetssätt, som 

syftar till att ändra och rätta till elevers beteende genom att använda sig av olika 

förstärkningar som reprimander och beröm (Karlberg 2011). Tankarna med negativ 

och positiv förstärkning ser man varje dag i skolan genom t.ex. elever som får positiv 

respons när de jobbar klart eller elever som får hemläxa om de inte hinner klart med 

det som skulle gjorts under lektionen (Säljö 2010).  
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Baserat på behaviorismens tankar om förstärkning så har läromedel och 

utlärningsstilar utformats. Dessa syftar alla till att förstärka elevers lärande genom att 

de ger eleven en direkt bekräftelse på om de gjort rätt eller fel. Exempel på detta är 

att de fick läsa en text och sedan svara på frågor utifrån denna text, om de svarade 

rätt så fick de positiv förstärkning i form av beröm, vilket i sin tur skulle leda till 

lärande (Säljö 2010).  

Följande citat går att finna i den översatta versionen av B.F. Skinners bok The 

Technology of teaching: 

”Att undervisa är att ge näring åt eller odla det uppväxande barnet eller att ge det intellektuell övning, 

eller att fostra genom att styra eller vägleda dess tillväxt” (Skinner 1968. s. 11). 

Lärarens grundläggande uppgift är således att vara en sorts trädgårdsmästare eller 

bonde. Man sår små frön med kunskap i eleverna som man sedan ser till att ta hand 

om och utveckla så att de får en chans att blomstra (Skinner 1968).  

Skinners och behaviorismens syn på eleven är att denne är en tom behållare som ska 

fyllas med kunskap. Eleven vill lära sig saker och tar upp information som ges från 

främst läraren. Informationen sjunker sedan in i eleven och fyller elevens 

medvetande med kunskap. Synen på kunskap var att den inte fanns i individen utan 

skulle ges genom små och lätta delar som tillsammans skulle bygga upp hållbar 

kunskap (Säljö 2010). 

 

2.1.3 Kritik mot behaviorismen 

Kritik mot behaviorismen har ofta riktats mot det faktum att dess forskning inriktar 

sig på beteenden och då främst hur djur beter sig i en viss situation, men utifrån detta 

ändå drar slutsatser om hur mänskligt lärande fungerar. Att behaviorismen inte 

lägger vikt vid att människan har tankar, känslor och åsikter och dessutom har ett 

välutvecklat kommunikationssystem i form av talet, gör att forskningen inte helt kan 

förklara den avancerade varelse som människan faktisk är, menar kritikerna (Säljö 

2010, Moore 2011).  

Genom att ge eleverna rast när de blir klara eller att bli arg när de gör fel, ges en 

positiv eller negativ förstärkning som ger eleverna förståelse för om beteendet är bra. 

Genom att de anpassar sig efter vilken respons de får, formas deras beteende. 

Bristerna med förstärkningar är att de kräver upprepning för att fungera. Om en elev 

inte får beröm när hon är van vid att få det, kommer eleven att kunna uppfatta det 

som att hon inte gjort rätt. Det kan också vara så att eleven har utfört en handling 

som är felaktig, men inte fått någon respons, vilket kommer leda till att handlingen 

kommer att utföras igen (Karlberg 2011).  

Att som lärare ge eleverna rast eller ge dem en belöning för att de jobbat klart, ger 

lätt eleverna uppfattningen att skolarbete är något negativt som man befrias ifrån. 

Detta kan skapa problem i form av att de inte tycker att skolarbete är något roligt 

(Karlberg 2011). 
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2.2 Sociokulturellt perspektiv 

 

2.2.1 Sociokulturens grundtankar 

Den ryska psykologen Lev Vygotsky (1896-1934) anses av många vara 

sociokulturens fader (McGlonn-Nelson 2005). Han startade sin karriär inom 

utbildningspsykologi med utgångspunkt från det då dominerande synsättet, inspirerat 

av Pavlov, att människors inlärning är biologiskt betingad och således främjas med 

hjälp av positiv och negativ förstärkning och upprepning av läroinnehåll (a.a.).  

Under tiden Vygotsky studerade inlärning blev han mer och mer övertygad om att 

biologiska faktorer inte räcker till för att förklara komplexiteten i att lära sig något; 

han ansåg att det behövdes en ny syn på inlärning inom psykologin för att helt kunna 

förstå och beskriva hur man kan nå maximal utveckling, något som stod i 

motsättning till det rådande paradigmet (a.a.). Vygotskys utgångspunkt blev 

socialkonstruktivismen som han senare utvecklade till ett sociokulturellt perspektiv 

(a.a.) 

Vygotskys inriktning utgick från ett kulturellt perspektiv. Han menade att barnet föds 

in i en social värld som är utformad via historiska och kulturella processer som har 

existerat före barnets födelse och består efter dess död (Hundeide 2006) Dessa 

historiska och kulturellt grundade former styr och utgör modeller för barnets 

utveckling. Man kan se det hela som en resa in i ett kulturellt landskap. I detta 

landskap finns många vägar framåt, olika vägskäl där man väljer riktning och således 

blir mångfalden i barnets utveckling viktig (a.a.). För att göra val behöver barnet 

vägledare av olika slag som ger dem trygghet och en väg in i den sociala 

gemenskapen, dessa vägledare är sådana som barnet har förtroende för som 

exempelvis föräldrar, lärare och vänner. 

 

2.2.2 Sociokultur och skolan 

Centralt i den sociokulturella inlärningsmetoden är tanken att man lär av varandra; 

lärande och utveckling är fundamentalt socialt styrt (Pressick-Kilborn m.fl. 2005). 

Språket blir här en viktig sociokulturell resurs, ett verktyg att använda när man ska 

lära sig något (Lidar 2010).  Genom att kommunicera med andra och beskriva 

världen på funktionella sätt gör vi den meningsfull (a.a.). Social interaktion mellan 

två eller fler människor ses i sociokulturen som den största motiverande kraften i 

mänsklig utveckling (Pressick-Kilborn m.fl. 2005). Vygotsky menade att samtal på 

en lektion eller rast är absolut nödvändigt för individuell utveckling oavsett vad 

samtalet handlar om, man utvecklas alltid på olika plan och växer genom 

erfarenheter med andra (McGlonn-Nelson 2005).  

Lärarens roll förändras här från att tidigare varit den som förmedlar kunskap till att 

inrikta sig mer på att guida eleverna och stödja dem i deras eget kunskapssökande 

(Pressick-Kilborn m.fl. 2005). En viktig del i lärararbetet är att motivera eleverna i 

deras kunskapstillägnande, att skapa meningsfullhet. Ett centralt arbetssätt blir då att 

låta eleverna utgå från sina egna erfarenheter för att lättare kunna tillägna sig ny 

kunskap, resultatet blir bättre ju mer meningsfullt något känns (Hundeide 2006). 

Vygotsky har bidragit med begreppet proximal utvecklingszon vilket kan beskrivas 
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vara spannet mellan det eleven själv kan lära sig och dess utvecklingspotential med 

hjälp av vuxen guidning (McGlonn-Nelson 2005).  

Läraren har tre typer av dialog att använda sig av i klassrummet (Hundeide 2006). 

Den första är emotionell och handlar om att genom dialog känna av elevens 

stämningsläge och svara bekräftande med positiva känslouttryck (a.a.). En andra typ 

av dialog handlar om meningsskapande och utvidgande, där läraren, efter en elevs 

bidrag till en diskussion, berättar om, utvidgar eller förklarar elevens upplevelse som 

därmed blir berikad och får kulturell mening (a.a.). En tredje typ av dialog är den 

reglerande och gränssättande där det handlar om att hjälpa och stödja barnets försök 

att bemästra omvärlden, nyckelord är att vägleda och sätta gränser (a.a.). 

 

2.2.3 Kritik mot sociokulturen 

Lidar (2010) menar att det sociokulturella perspektivet ensidigt fokuserar på här- och 

nukvaliteter i lärandet; det tar inte i beaktande den individuella kontinuiteten och 

dess betydelse. Förenklat kan man säga att sociokulturens teori inte hanterar hur 

kunskaper bibehålls och utvecklas under tidens gång. Kritikerna undrar hur man kan 

förklara att olika individer skapar skilda meningar när de deltar i samma situation om 

allt är kulturellt betingat (Lidar 2010). Pressick-Kilborn m.fl. (2005) menar att det är 

svårt att mäta hur väl ett sociokulturellt arbetssätt fungerar i ett klassrum eftersom 

det är ett komplext arbetssätt som grundar sig i kultur och samtal; något som finns 

runt omkring oss var vi än är. Problemet blir att specificera vad som konkret menas 

med att arbeta sociokulturellt. Viktigt är att den övergripande undervisningen sker 

genom samtal och diskussioner och att kunskapstillägnandet till stor del sker utifrån 

elevernas egen erfarenhet (a.a.). 

 

2.3 Dagens inlärningsteoretiska utgångspunkt i 
skolan. 

Skolan beskrivs av skolverket (2011) som en social och kulturell mötesplats. De 

poängterar också vikten av samtal och kommunikation och menar att genom att ge 

eleverna rika möjligheter att samtala och få utveckla sin förmåga att kommunicera 

får de tilltro till sin egen förmåga, reflekterar bättre och lär sig mer (a.a.). 

Dessa beskrivningar är förenliga med det sociokulturella perspektivet på lärande, 

även om själva begreppet inte finns med i läroplanen. Även om inriktningen på 

läroplanen är sociokulturell finns behavioristiska tankar alltjämt kvar och influerar 

den svenska skolan: 

”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra” (Skolverket s. 9). 

Ur citatet kan både behavioristisk (arbeta självständigt) och sociokulturell 

(tillsammans med andra) inriktning skönjas beroende på hur lärare väljer att tolka 

texten.  

En annan behavioristisk influens i dagens skola är Skolkomet (Karlberg 2011). Detta 

är en metod som med utgångspunkt från det amerikanska programmet Parent 

Management Training (PMT) utformats för svenska förhållanden. Innehållet är 

präglat utifrån behavioristiska tankar med prediktion och kontroll av elevbeteenden i 
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fokus, här förekommer bland annat klassiska behavioristiska arbetsmetoder som 

positiv förstärkning (Karlberg 2011). En jämförelse mellan den behavioristiska och 

sociokulturella metodens grundidéer och deras påverkan på elevers 

kunskapsutveckling torde därför vara ett högst aktuellt forskningsområde idag.  

 

2.4 Tidigare studier 

Almendingen (2003) tar upp att det 1997 kom en ny läroplan i Norge, även kallad 

reform 97. I reformen preciserades att läraren skulle sträva efter att eleverna skulle 

vara deltagande i sin egen och andras inlärning och har grund i konstruktivismens 

ena inriktning sociokultur (a.a.). Man ville göra denna ändring eftersom man 

upptäckt att eleverna inte var aktiva i undervisningen och att läraren var den som 

pratade största delen av undervisningstiden. Detta går att koppla till det Skinner 

(1968) tar upp angående behaviorismens sätt att se på läraren, där läraren ska vara 

den som talar och eleverna ska lyssna och ta till sig den kunskap som ges dem. Efter 

reformens införande ville man se om eleverna hade fått större möjlighet att arbeta 

elevaktivt, och om detta i sin tur lett till kunskapsförbättring. Sammanlagt fick 2882 

elever i årskurs 5-7 svara på enkäter och genomföra kunskapstester. Resultatet 

jämfördes med internationella tester som genomförts av TIMSS 1995. TIMSS 

genomförde undersökningen i 43 länder i ämnena matematik och naturvetenskap på 

elever i åldrarna 9-13 år (a.a.). I undersökningen deltog även 62 lärare för att se om 

de arbetade utifrån den nya reformen. 

Resultatet från Almendingens (2003) undersökning visar att det var skillnad i hur 

mycket läraren valde att arbeta med undervisningsformer där eleven var den aktiva i 

sitt skapande av kunskap. Där eleverna ofta arbetade utifrån ett sociokulturellt 

undervisningssätt kunde jämförelser göras och det visade inte på någon signifikant 

skillnad i resultat jämfört med innan reformen (a.a.).  

Vår undersökning liknar denna därför att den vill jämföra skillnader i kunskap utifrån 

vilket arbetsätt som används. I studien som genomförts i Norge är det inte lika klart 

att man bara använder det ena eller det andra arbetssättet. Almendingens (2003) 

studie jämför behavioristiskt undervisningssätt med ett som ska sträva efter ett 

sociokulturellt arbetssätt; det är alltså inte en undervisning som genomsyras helt med 

en metod (Almendingen 2003).  Undersökningen berör samma ålder på eleverna som 

vi har valt att ha i vår undersökning och den genomför för- och eftertester. 

Skillnaderna är att den norska studien ser skillnader som skett på 4-5 år, medan vi 

bara mäter skillnaden efter en lektion (a.a). Den mäter inte heller samma elevers 

utveckling, utan hur årskursernas genomsnittsresultat förändrats (a.a.) 
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3 METOD 

3.1 Undervisningsmetoder 

3.1.1 Metodval 

Undersökningen tar utgångspunkt i metoden Learning study, där man väljer ett 

avgränsat lärområde eller ämne, utför en fördiagnos och utifrån resultatet av denna 

skapar en lektionsplanering som vilar på en teoretisk grund (Gustavsson & Wernberg 

2006). Efter detta utvärderas lektionen genom en efterdiagnos, varpå det analyseras 

om kunskapsutveckling skett. Vi gjorde en variant av Learning study där vi 

undersökte hur två olika inlärningsteoretiska arbetssätt påverkade elevers utveckling 

och resultat (a.a.). 

 

Varianten av Learning study som användes bestod av: 

 Val av ämne utifrån läroplanen, i vår studie; miljö och hållbar utveckling. 

 Fördiagnos för att se elevernas förkunskaper och ha som jämförelsematerial i 

slutet av undersökningen. 

 Utformning av lektionsplaneringar, en behavioristisk och en sociokulturell. 

 Genomförande av lektioner. 

 Efterhandsdiagnos för att kunna mäta kunskapsutveckling. 

 Sammanställning av resultat och utvärdering av arbetssätten 

 Intervjuer för att få en bättre och djupare förståelse för elevernas tankar om 

arbetssättens för- och nackdelar. 

 

3.1.2 Genomförande  

Två parallellklasser i årskurs 5 från en skola i östra Sverige deltog i undersökningen. 

Klasserna ansågs av lärarna vara relativt jämbördiga kunskapsmässigt. Klass A 

lottades fram till att få ett sociokulturellt perspektiv på undervisningen medan klass 

B fick ett behavioristiskt. Miljö och särskilt hållbar utveckling valdes som 

läroinnehåll. En lokal pedagogisk planering (bilaga 1) skapades för att tydliggöra 

mål, arbetssätt och utvärdering för de elever som deltog i studien. 

Det första som gjordes var att utforma en diagnos med frågor utifrån kursplansmålet 

i den lokala pedagogiska planeringen (bilaga 1). Sedan genomfördes en likadan 

förhandsdiagnos (bilaga 2) i varje klass. Innehållet i denna utgjorde underlag för vad 

som skulle beröras kommande lektion i de båda klasserna. Vi poängsatte varje fråga i 

diagnosen utifrån en mall vi skapade (bilaga 3). Viss tolkning av svar gjordes så 

objektivt vi kunde. När vi senare poängsatte diagnoserna såg vi till att elevernas 

namn var dolda, för att på så sätt säkerställa att bedömningen skedde oberoende av 

vilken klass eleven tillhörde.  

Vi utgick från diagnosens frågor när vi utformade innehållet i lektionerna. Målet var 

att de skulle nå bättre resultat på diagnosen genom att arbeta på olika sätt. Fakta som 

kunde användas som underlag i båda lektionerna hämtades från Världsnaturfonden 

(2008) och bearbetades för att passa våra lektionsplaneringar kring miljö och hållbar 

utveckling. Det är därifrån vi har skapat en faktatext (bilaga 4) för behavioristklassen 
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och diskussionsfrågor (bilaga 5) för sociokulturklassen men med några korta inslag 

av behavioristernas faktatext för att grunden i läroinnehållet skulle vara så likvärdigt 

som möjligt. Vi valde att fokusera särskilt på begreppen miljö och överkonsumtion 

eftersom de är centrala begrepp för att förstå vad hållbar utveckling är (a.a.). Särskilt 

överkonsumtion är intressant eftersom det är ett begrepp som förmodligen få av 

eleverna känner till. 

Den behavioristiska lektionen genomfördes så att vi delade ut ett faktablad till 

eleverna som de fick läsa enskilt och tyst. Efter det fick de svara på 

instuderingsfrågor som besvarades på olika ställen i texten de fått. Vi använde 

positiv förstärkning genom att berömma dem mycket, ge dem bekräftelse på att de 

gjort rätt och låta dem gå på rast när de var klara, ingen fick dock gå utan att ha 

skrivit godtagbara svar på alla frågorna. 

Under den sociokulturella lektionen fick eleverna jobba i smågrupper med 4 eller 5 

deltagare och diskutera olika miljöbegrepp och dilemman utifrån samma grundfrågor 

som behavioristklassen hade, grundinnehållet och frågorna (bilaga 6) var liknande 

det som användes under den behavioristiska lektionen men med större utrymme för 

egna tankar och reflektioner. Vi själva gick runt och lyssnade, uppmuntrade och 

försökte inspirera eleverna, ibland gjorde vi små inhopp i diskussionerna för att få 

dem att diskutera mer med varandra. Eleverna fick skriva ner det de kom fram till 

och sedan bidra med sina tankar när vi samtalade i helklass i slutet av lektionen. Vi 

skrev ned det de kommit fram till på tavlan, så att de kunde få bekräftelse på om de 

tänkt i samma banor som någon annan. Vi skrev inte ned svar som var direkt 

felaktiga, utan diskuterade dem istället för att kunna komma fram till andra svar. 

Som grund i vad som var direkt felaktiga svar använde vi fakta från faktatexten som 

användes i behavioristklassen, detta för att säkerställa att de inte kom fram till saker 

som helt motsatte sig svaren på diagnosen.  

Vi återkom två dagar efter lektionsdagen och utförde en efterdiagnos (bilaga 2) som 

innehöll samma frågor som i fördiagnosen men omplacerade. När rättningen var klar 

analyserades resultatet och sattes i tabeller där vi jämförde kunskapsutvecklingen 

inom samma klass mellan diagnoserna samt jämförde de olika klassernas resultat 

gentemot varandra. 

 

3.2 Intervju 

För att komplettera och fördjupa våra insikter om hur lektionerna upplevts av 

eleverna valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med sex elever från varje klass. 

De genomfördes en vecka efter lektionerna.  Utmärkande för den kvalitativa 

intervjun är att den ger insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa 

personers sociala verklighet, exempelvis tankar och känslor från eleverna om 

arbetssättet de utsattes för (Kylén 2004, Dalen 2007). 

Mer precist användes en semistrukturerad form på intervjun (bilaga 7), där vi skrev 

ner huvudfrågor men också lämnade utrymme för delvis öppna följdfrågor. En 

intervjuguide skapades där centrala teman och frågor skrevs som var avsedda att 

uppmärksamma de viktigaste områdena för studien och belysa frågeställningar och 

hypoteser (Dalen 2007). Vi testade att intervjua två elever/släktingar i samma ålder 

som försöksklassen, men från en annan skola. De fick genomgå en kortversion av 
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lektionen och sedan intervjuade vi dem, detta mest för att få träning i att ställa frågor 

samt för att se om frågorna gick att förstås av eleverna (Patel & Davidsson 2003).  

Som tekniskt hjälpmedel i intervjuerna användes bandspelare. Vi spelade in 

intervjuerna och lyssnade på dem när vi senare tolkade resultatet, däremot 

transkriberade vi dem inte. Det beslutet grundades på att tiden inte skulle räcka till 

och att intervjuerna i sig själva inte var det viktigaste instrumentet i undersökningen. 

Den form av intervju vi gjorde var panelintervju, där vi var två som intervjuade en 

elev. Vi gjorde detta eftersom vi då fick säkerställt att vi ställde frågorna likadant till 

alla elever. Vi kunde också tillsammans få fram mer uttömmande svar som på så sätt 

gav en bättre undersökning (Kylén 2004).  

Vi valde att intervjua de elever som visade på mest respektive minst utveckling på 

diagnoserna. På detta sätt får vi högsta validitet eftersom vi har största möjliga 

variation mellan de elever som intervjuades (Dalen 2007). När intervjuerna skulle 

tolkas och analyseras användes mestadels en tematiserad sammanställning där vi 

gjorde upp huvudkategorierna sociokultur och behaviorism för att därefter plocka ut 

centrala begrepp och meningar från intervjumaterialet. Ur huvudkategorierna kunde 

vi sedan sortera materialet i underkategorier och slutligen få ut ett färdigt pussel som 

blev själva slutresultatet; detta användes för att komplettera och belysa hur eleverna 

uppfattade undervisningen (Dalen 2007). 

 

3.2.1 Etiska överväganden 

Det första forskningsetiska kravet är ”krav på samtycke” som innebär att 

forskningspersonen samtycker till den forskning som avser henne eller honom 

(Dalen 2007).  I vårt fall handlade det snarare om ”krav på skydd för barn” då 

forskningsdeltagarna inte fyllt 18 år var vi tvungna att informera barnens 

vårdnadshavare om vår forskning och be om deras samtycke. Detta gjordes genom 

att ge eleverna en lapp som de skulle ta med sig hem till sina föräldrar som de skulle 

underteckna för att eleven skulle få delta i intervjun; här blev det ett bortfall på två 

möjliga intervjupersoner beroende på dels att föräldrarna inte tillät deltagande, dels 

slarv med att ge tillbaka lappen (a.a.). 

Krav på information är nästa forskningsetiska krav och handlar om att personen som 

ska intervjuas måste få information om vad forskningen handlar om, dess syfte och 

att medverkan är frivillig och får avbrytas. Vi var tydliga med detta och berättade det 

för eleverna i helklass och även enskilt i samband med att intervjuerna genomfördes 

(Dalen 2007).   

Ett annat forskningsetiskt krav är ”krav på konfidentialitet”; alla uppgifter om 

identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

enskilda människor inte kan identifieras av utomstående, särskilt om uppgifterna kan 

uppfattas som etiskt känsliga. I vårt fall handlade det inte om särskilt känsliga 

uppgifter, men vi var noga med att ingen annan fick ta del av elevernas personliga 

resultat eller intervjusvar (Dalen 2007).  

Det sista foskningsetiska kravet vi följde är ”nyttjandekravet”, med det menas att 

uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Dalen 2007). 
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4 RESULTAT 

 

4.1 Deltagare 

Totalt deltog 33 elever av 42 möjliga i vår undervisning. Bortfallet berodde i 

samtliga fall på sjukdom, vissa elever var bara sjuka vid ett av tillfällena, men kunde 

då inte delta i studien, även om de var med på lektionerna. Klassen med 

behavioristisk inriktning bestod av 16 elever medan den sociokulturella hade 17 

deltagande elever. 

4.2 Diagnosresultat 

Maxpoängen på en diagnos var 15 poäng. Sociokultureleverna hade bättre resultat på 

fördiagnosen än behavioristeleverna. Båda klasserna förbättrade sig på 

efterhandsdiagnosen. Skillnaden i poängförbättring var endast 0.07 poäng (Tab 1.).  

 

4.2.1 Övergripande resultat 
 

Tab 1. De två femteklassernas genomsnittspoäng på för- och efterdiagnos.  

 Sociokultur N = 15 Behaviorism N = 15 

Fördiagnos 8,32 7,62 

Efterdiagnos 10,94 10,31 

 
 

4.2.2 Skillnader i delresultat på utvalda diagnosfrågor 

 

Fråga 2: Vad är överkonsumtion för något? 

Den svåraste frågan i diagnosen var begreppet överkonsumtion. Vilket visade sig i 

att ingen av eleverna svarade rätt på fördiagnosen. Den sociokulturella klassen visade 

en betydligt större kunskapsutveckling är de behavioristiska på denna fråga (Tab 2). 

Typiska svar i behavioristklassen var ”vet inte” eller ”kommer inte ihåg” den senare 

är en indikation på att eleverna känner igen att de fått lära sig om det men inte så 

pass att de kommer ihåg betydelsen. Många av de eleverna i den sociokulturella 

klassen visade på god förståelse med svar som ”det betyder att vi slösar på naturen”, 

”man gör onödiga saker”, ”man slösar på energi”, ”vi använder för mycket”. Många 

gav också utförliga svar som exempelvis: ”Om man är rik och köper ett timmer hus 

som man bara använder nån dag i sommarn har man slösat skog/träd på något som 

knappt används.” ”Onödig lyx som man ändå klarar sig utan.” 
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Tab 2. Poängutveckling i respektive klass på fråga 2  mellan för- och efterdiagnos. 

 Sociokultur N = 34 Behaviorism N = 32 

Andel rätt fördiagnos 0 % 0 % 

Andel rätt efterdiagnos 50 % 19 % 

 

 

Fråga 6: Vem eller vilka ansvarar för att vi ska ha en bra miljö? 

Båda klasserna visar stor utveckling på fråga 6 (Tab 3). Eleverna i de båda klasserna 

svarade likartat med skillnaden att eleverna i sociokulturella klassen var noga att 

tillägga människans betydelse med svar som ”vi människor”, ”alla människor” 

jämfört med behavioristsvar där många svarade ”alla”, ”allt som lever”.  

 

Tab 3. Poängutveckling i respektive klass på fråga 6 mellan för- och efterdiagnos. 

 Sociokultur N = 34 Behaviorism N = 32 

Andel rätt fördiagnos 56 % 50 % 

Andel rätt efterdiagnos 97 % 88 % 

 

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Eleverna med sociokulturellt inlärningsperspektiv 

De sex elever som intervjuades i den sociokulturella klassen tyckte alla att det var 

lite konstigt, men roligt, att sitta i grupper och prata om miljö: ”det var bra för man 

fick idéer från andra”, sade en elev medan en annan tyckte att ”det var skönt för att 

man slapp läsa, det brukar vi göra”. En elev beskrev hur denne lärde sig sådant den 

annars inte skulle lärt sig: ”de andra kom ju på smarta idéer om hur man kunde ta 

hand om miljön som inte jag tänkt på, men jag tänker ju på det nu…” En annan elev 

sade ” det var lättare att komma ihåg än om man hade läst i en bok”. Det enda 

negativa som en elev tog upp var att denne hellre hade läst: ”jag är van vid det och 

det blev konstigt att bara prata”.  

Det framkom från två elever att de tyckte att de fick dåligt med talutrymme, de sa att 

”de lyssnar ändå inte” och ”jag pratade inte så mycket, det gjorde de andra istället”. 

Eleverna tyckte att diagnosfrågorna var ganska svåra första gången, särskilt frågan 

om vad överkonsumtion är: ”jag hade aldrig hört talas om det där konstiga ordet vad 

det nu heter…” överkonsumtion?” ”ja just det, men nu vet jag ju att det är när vi 

slösar på saker, det pratade vi ju om i gruppen!”. Eleverna som intervjuades tyckte 

också att de hade lärt sig mycket om miljön: ”jag har lärt mig att man ska vara rädd 

om den och att man ska släcka lampor i rum och stänga av datorn när man inte är 

där”.   
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4.3.2 Eleverna med behavioristiskt inlärningsperspektiv 

De sex elever som intervjuades i den klass som hade haft behavioristisk inriktning i 

undervisningen tyckte att arbetssättet var helt okej och att de var vana vid att göra på 

det sättet. ”Vi brukar få arbeta själva, och jag trivs med det” sa en elev. En annan sa 

”det blir lugnt och skönt att arbeta i sin egen takt”. Det mest allmänna svaret 

angående lektionen var ”det var inget speciellt” och ”det är väl så man gör i 

skolan?”. Det negativa som kom fram angående lektionen var att ”det är så segt att 

jobba ensam” och att ”det blir tråkigt att sitta själv, tyst för länge”. Några elever gav 

svaret ”det är okej att sitta själv ett tag, men efteråt vill man prata”.  

Flera av eleverna tog upp att de kände att de var tvungna att bli klara fort. Meningar 

som ”det kändes som att det var en tävling att bli klar fort” och ”man vill hinna klart” 

var sådant som kom upp.  

När eleverna pratade om provet, så tyckte de att frågorna var svåra första gången, 

men betydligt lättare andra gången. En elev uttryckte det ”det är ju skönt att man 

lärde sig någonting av er”. En annan sa att ”det var svårt andra gången med, men jag 

kunde mer ändå”. Frågan som alla uteslutande tyckte var svårast var frågan om 

överkonsumtion, ”det är ett så konstigt ord” och ”jag har aldrig hört det innan” var 

saker de sa. En elev sa ”det var omöjligt att förstå när jag läste det”.  

Det viktigaste de tyckte de lärt sig i klassen var att ”tänka mer på att vara snäll mot 

naturen och jorden”.    
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5 DISKUSSION 

 

5.1 Ingen stor skillnad i kunskapsutveckling 

Vår avsikt med studien var att ta reda på vilket inlärningsteoretiskt arbetssätt som 

indikerade på bäst kunskapsutveckling; det behavioristiska eller det sociokulturella. 

Vi trodde själva att det sociokulturella arbetssättet skulle visa på bäst utveckling i 

resultatet. Undersökning tyder dock på att kunskapsutvecklingen inte skiljer sig 

mycket åt beroende på vilket arbetssätt man använder, i alla fall i ett kort perspektiv. 

Paralleller går att dra till Almendingens (2003) undersökning, där det inte heller 

framkom några skillnader i kunskapsresultat när ett mer sociokulturellt arbetsätt 

användes. 

Den enda frågan på diagnoserna som visade markant skillnad i kunskapsutveckling 

var: ”vad är överkonsumtion för något?” (Fig 2.) Det var också den enda frågan på 

diagnoserna där eleverna inte hade någon förförståelse; alla svarade fel på 

fördiagnosen. De eleverna som arbetade sociokulturellt och diskuterade begreppet 

med varandra lyckades klart bättre på efterdiagnosen än behavioristeleverna. Detta 

skulle kunna tyda på att nya begrepp enklast lärs in genom att diskutera och samtala 

om dem snarare än att få en färdig beskrivning av dem.  

I fråga sex (fig 3) så kunde man se en markant förbättring i båda grupperna, där 

sociokultureleverna hade något större förbättring. Mer anmärkningsvärt var dock att 

svaren var olika utformade. Eleverna som samtalat om vem som ansvarar för miljön 

hade ofta svarat att ”det är vi människor som har ansvar för miljön”, detta kan tolkas 

som att de förstått att det är vi som ligger bakom förstörelsen av den och således 

också bör rätta till misstagen. Behavioristeleverna svarade istället att ”allt levande” 

har ansvar för miljön, vilket skiljer sig från den andra klassen. En tänkbar förklaring 

till denna skillnad är att diskussionerna i den sociokulturella klassen ledde till 

fördjupade samtal om miljöproblemens natur och således också till en tydligare 

insikt om människans ansvar för och påverkan på miljön. 

 

 

5.2 Elevernas syn på inlärningen 

Vi hade som mål att finna för- och nackdelar med respektive arbetssätt utifrån vad 

eleverna ansåg. Vi trodde att det skulle vara stora skillnader i vad de tyckte om 

undervisningsmetoderna och att de elever som haft det sociokulturella arbetssättet 

skulle vara mer positiva till lektionen.  

En viktig skillnad i intervjuresultaten med eleverna var att det framkom olika typer 

av motivation beroende på arbetssätt. Behavioristeleverna gav uttryck för en inre 

motivation som utgick från att bli klara i tid, däremot uttryckte de inte något mål om 

att lära sig något samtidigt. Eleverna som arbetade sociokulturellt beskrev hur de 

lärde sig av sina kompisar sådant de annars inte skulle lärt sig och att de kom ihåg 

det lättare än om de bara hade läst en text, de hade både yttre och inre motivation.  

Eleverna som gick i behavioristklassen berättade i intervjuerna att de tyckte att det 

blev långtråkigt i slutändan att bara läsa text och svara på frågor; detta efter bara en 
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lektion. Moore (2011) menar att en av behaviorismens största nackdelar är att läraren 

genom att förmedla kunskaper utifrån sin egen begreppsvärld riskerar att tappa 

elevernas intresse och motivation för att lära sig något; det blir tråkigt att lyssna eller 

läsa vilket leder till att kunskapstillägnandet minskar och inte består över tiden då det 

är påtvingat, något som i vår studie ytterligare styrks genom intervjusvaren från 

eleverna i behavioristklassen. Vi tror att det sociokulturella arbetssättet har en av sina 

styrkor i motivationsskapandet genom att utgå från elevernas egna erfarenheter. 

Detta uttrycker också många elever, då de säger att de tyckte om lektionen och att det 

var rolig att samtala med varandra. 

I intervjuerna med behavioristeleverna framkom att några tyckte det var långtråkigt 

och därmed svårt att hitta motivation till att lära sig något under lektionen. Inom 

behaviorismen ligger också ett stort fokus på att läraren är den som bestämmer vad 

som ska läras ut; det läraren säger är den kunskap som är viktig och den som 

eleverna ska lära in (Moore 2011). Vi styrde helt vad de skulle svara på frågorna 

under behavioristlektionen genom att de skulle leta svar i texten som vi sedan 

godkände, vilket inte uppskattades av alla.  

Eleverna vi intervjuade från den sociokulturella klassen gav uttryck för att ytterligare 

en dimension tillfördes lärandet då de fick tankar och idéer från andra. Trots detta 

skilde dock inte elevernas utveckling nämnvärt i vår studie, möjligtvis kan detta bero 

på att för- och efterdiagnoserna utfördes väldigt nära inpå varandra; det skulle vara 

intressant att göra en ny diagnos längre fram i tiden för att då kunna se om 

kunskaperna har befästs bättre hos eleverna i den sociokulturella klassen.   

Det sociokulturella arbetssättet har givetvis också svagheter. När vi genomförde 

lektionen med sociokulturell inriktning såg vi att grupparbeten och samtal mellan 

elever visserligen skapar glädje och engagemang men också problem genom att alla 

inte får det talutrymme som de vill ha. Lidar (2010) tar upp problemen med att elever 

i en grupp har olika mål med arbetet och skilda förutsättningar i arbetskapacitet 

vilket kan leda till situationer som skapar problem och frustration.   

Den behavioristiska inlärningsteorin är mindre komplex och mer tydlig, den skapar 

en rutin för hur eleverna ska arbeta och varje elev gör det i sin egen takt (Moore 

2011).  Eleverna var vana vid att arbeta på detta sätt och uttryckte att det var 

behagligt. Detta tyder på att arbetssättet har en stor fördel på detta plan, där eleverna 

inte behöver hänga med i samma takt som andra gruppmedlemmar, utan kan göra 

saker i sin takt och arbeta med det som läraren tycker att eleven behöver träna på. Vi 

tror dock att det mer tidsödande sociokulturella arbetssättet kan ha ett annat värde 

genom att diskussioner och samtal ofta leder till lärdomar och ytterligare kunskap 

som inte är direkt relaterat till exakta diagnos- eller provsvar men inte desto mindre 

värdefulla för att skapa kringförståelse kring begrepp och enklare kunna sätta 

begreppet i ett sammanhang. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Det kan självklart vara svårt att finna tydliga skillnader efter så pass kort 

undersökningstid som vi använde, men vi hoppades ändå kunna få en indikation på 

hur det kan vara. Att vi själva undervisade kan har både för- och nackdel. Det 

positiva är att tanken med lektionerna följs till punkt och pricka, medan det negativa 

är att risken för att vi drar undersökningen dit vi vill, exempelvis påverkas av hur vi 
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önskar att undersökningen ska bli och därmed bedriver lektionerna annorlunda än vi 

normalt sett skulle gjort. 

Målet med undersökningen var att mäta skillnaden mellan de båda arbetsätten, 

oavsett val av arbetsmetod, därför var inte lektionsinnehållet i de båda klasserna helt 

detsamma, för då hittas troligen inga skillnader. Problemet är att det sociokulturella 

arbetssättet handlar om att i hög grad utgå från elevernas egna erfarenheter och 

således låta dem forma en viss del av undervisningens innehåll själva (Hundeide 

2006). Detta medför risken att de tar upp saker som utifrån diagnosen kan anses 

meningslösa men detta kontrollerades genom en avslutande genomgång under 

lektionen, vilket nog var viktigt för validiteten i undersökningen. 

 

5.4 Pedagogiska implikationer 

I vår studie tenderar kunskapsutvecklingen att vara likvärdig när man jämför 

behavioristiskt arbetssätt med sociokulturellt vilket även undersökningen i Norge 

indikerar (Almendingen 2003). Båda arbetssätten har styrkor och svagheter och det 

bör man som lärare känna till.  

En sammanfattande tanke man kan ha om de olika arbetssätten är att eleverna klarar 

av båda. Oavsett vilket man väljer kommer det finnas för- och nackdelar med det. 

Det krävs mer av läraren när det gäller tidsplanering och koll på 

gruppsammansättningarna om det ska fungera bra med det sociokulturella 

arbetssättet, medan det mer tidseffektiva behavioristiska arbetssättet kan anses 

långtråkigt av en del elever. En elev uttryckte det väl i intervjun, ”det är okej att sitta 

själv ett tag, men efteråt vill man prata”, detta kanske man ska ha i åtanke oavsett 

vilket sätt man väljer. Det kan vara variationen som är nyckeln till att skapa 

motiverade elever.  

I vår undersökning mätte vi enbart utveckling i ämneskunskap, men det är så mycket 

annat som utvecklas under tiden eleverna arbetar inte minst deras sociala förmåga i 

form av att kunna samarbeta och visa hänsyn till varandra; något som vi tror har 

större potential att utvecklas i en sociokulturell inriktning på lärandet än i en 

behavioristisk. Det finns inga genvägar för en lärare, inget arbetssätt har bevisats 

vara överlägset något annat och därmed borde en oerhört viktig egenskap för 

framtidens lärare vara förmågan att analysera och reflektera över sin undervisning. 

Man måste våga bedriva undervisningen utifrån en personlig övertygelse om hur 

inlärning bäst sker som är framtagen genom en kritisk analys av olika 

undervisningsteorier. 

5.5 Förslag på förbättring och fortsatt forskning 

Precis som vi tagit upp utfördes vår undersökning på kort tid. Att undersöka under en 

längre tid skulle vara ytterst intressant och att då även mäta hur pass väl kunskaperna 

finns kvar hos eleverna, skulle kunna ge stora utslag i skillnader mellan arbetssätten. 

Det skulle också vara intressant att mäta skillnader mellan pojkar och flickors 

kunskapsutveckling i klasserna. Att pröva hur olika undervisningsteorier fungerar är 

ytterst relevant och viktigt, det behövs mer forskning i framtiden. 
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Bilagor 

Innehållsförteckning bilagor 

Bilaga 1   Behavioristisk och sociokulturell lektionsplanering 

Bilaga 2   För- och efterdiagnos om miljö och hållbar utveckling 

Bilaga 3   Rättningsmall för diagnos om miljö och hållbar utveckling 

Bilaga 4   Faktablad behaviorism: människan och miljön 

Bilaga 5   Instuderingsfrågor för behaviorismklassen 

Bilaga 6   Diskussionsstencil sociokultur: människan och miljön 

Bilaga 7   Intervjumall 
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Bilaga 1 

Behavioristisk och Sociokulturell lektionsplanering 

 

Arbetsområde: Miljö  

 

Biologi för åk 5 

 

     

Syfte: Syftet med vår undervisning är att den ska ge eleverna kunskaper om miljön 

och hur människan påverkar den.  

 

Kursplansmål ur det centrala innehållet:  

 

 Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för 

en hållbar utveckling (Skolverket 2011). 

 

Innehåll:  

*  En kort lektion med fördiagnos  

* En längre lektion på ca 50 minuter som i behavioristklassen kommer innefatta 

självständig läsning av text och lösning av instuderingsfrågor. I sociokulturklassen 

gruppdiskussioner utifrån en uppgiftsstencil med samma innehåll som texten i 

behavioristklassen och avslutande diskussion i helklass   

*  En kortare lektion med efterhandsprov. 

 

Material:  

Förkunskapsprov, pennor, papper, instuderingsfrågor, efterhandsprov, 

uppgiftsstencil. 

Arbetssätt: 

Behaviorism: enskilt läsande och eget arbete med hjälp av faktatext och 

instuderingsfrågor. 

Sociokultur: grupparbete och samtal med hjälp av fragment av faktatexten och 

diskussionsfrågor.  

 

Bedömning: 

Kunskaper kommer att bedömas genom ett avslutande prov. 

 

 



19 

 

 

Bilaga 2 

För- och efterdiagnos om miljö och hållbar utveckling 
 

1. Skriv tre saker som vi använder naturen till: 

 

2. Vad är överkonsumtion för något? 

 

3. Ge några exempel på hur du kan hjälpa till att förbättra miljön.  

 

4. Vad skulle det få för konsekvenser om vi förstörde naturen runt 

omkring oss? 

 

5. Beskriv vad miljö är för något. 

 

6.  Vem eller vilka ansvarar för att vi ska ha en bra miljö? 

 

 

Bilaga 3 

 

Rättningsmall för diagnos om miljö och hållbar utveckling 

 

 

1. Skriv tre saker som vi använder naturen till 

Nyckelord som poängsätts: bygga, äta, dricka, andas, friluftsliv, råvaror.  

2. Vad är överkonsumtion för något? 

Nyckelord som poängsätts: slösa resurser, överanvändande, lyx, saker som vi 

egentligen inte behöver, (vardagsexempel).  

3. Ge några exempel på hur du kan hjälpa till att förbättra miljön?  

Nyckelord som poängsätts: berätta för andra, slänga skräp där det ska vara 

(återvinna), cykla och gå, samåka, släcka lysen, inte slösa, stänga av apparater, äta 

lokalt producerad mat. 

4. Vad skulle det få för konsekvenser om vi förstörde naturen runt 

omkring oss? 

Nyckelord som poängsätts: syrebrist, naturproblem, brist på resurser, överlevnad, 

utrotning, nedsmutsning, föroreningar, växthuseffekten (global uppvärmning). 
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5. Beskriv vad miljö är för något?  

Nyckelord som poängsätts: sådant omkring oss, natur, beskrivningar av olika 

miljöer.  

6. Vem eller vilka ansvarar för att vi ska ha en bra miljö? 

Nyckelord som poängsätts: vi, alla människor (beskrivning av människor med 

särskilt ansvar).  

 

Bilaga 4 

Människan och miljön 

 

 
 

Människan är skapad av naturen och beroende av den för att överleva. Växterna tar 

upp koldioxid och omvandlar det till syre som vi kan andas. Allt det som är omkring 

oss kallas miljö, det är allt från marken vi går på till vattnet vi dricker och luften vi 

andas.   

 

Vi människor har påverkat naturen och miljön omkring oss sedan vi skapades och i 

dagens läge har vi skapat miljöproblem som kan förstöra vår planet. Här följer några 

exempel på detta: 

 

 Växthuseffekten 

Vi släpper ut en oerhörd mängd koldioxid från fabriker och bilars avgaser. 

Koldioxiden lägger sig som ett tjockt täcke i jordens atmosfär och hindrar 

värme från att lämna vår planet, vilket gör att temperaturen stiger. Den ökade 

temperaturnivån gör att isar smälter och därmed stiger vattennivån. Landytor 

kommer att läggas under vatten och alla djur som levt där isen fanns kommer 

att dö ut.  

 

 Skogsskövling 

När vi skövlar stora skogsområden utan att plantera ny skog så förstör vi inte 

bara hemmen för flera tusentals djur, utan vi tar även bort en stor 
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syretillverkare. Vi stör naturens balans och i längden påverkar vi hela jorden 

och allt som lever på den.  

 

 

 Föroreningar 

Vi använder många saker som är farliga och förstör naturen. Vi använder 

bensin till våra bilar. Gifter används mot djur för att hindra att de äter upp det 

vi odlar. Gaser från industrier fastnar i molen och regnar ner som försurat och 

giftigt regn och förstör mark och sjöar. När jorden inte klarar av att bryta ner 

gifterna så kommer jorden istället att bli giftig och allt som växer på den 

kommer att vara farligt att äta för djur och människor.  

 

 

 

 Överkonsumtion 

Vi vill leva så bekvämt som möjligt och använder oss av många saker som vi 

egentligen inte behöver. Vi slänger mat, vi släcker inte lysen när vi lämnat ett 

rum, vi låter datorn eller tv:n vara på och åker bil när vi egentligen kunnat 

cykla eller gå. Allt detta gör att vi slösar på naturens resurser så att vi i 

framtiden kan få stora problem att klara oss. 

 

Forskare och politiker i världen är oroade över utvecklingen och säger att det är 

viktigt att alla människor måste samarbeta för en hållbar utveckling. Hållbar 

utveckling handlar om att vi idag ska leva på ett sätt som gör att vi inte förstör för de 

människorna som kommer leva här i framtiden. Det handlar om att alla människor 

oavsett vad de gör eller vart de kommer ifrån tar ansvar för resten av världen.    

 

För att hållbar utveckling ska bli verklighet, måste vi ta ansvar för vår miljö både var 

för sig och tillsammans. Vi måste samarbeta och respektera varandra. Att bråka och 

kriga fungerar inte om vi ska förbättra miljön. 

 

Du kan inte förändra allt, men om du gör en liten del och föregår med gott exempel 

så kan du göra skillnad. Här kommer några små saker som du kan göra för att 

förbättra miljön.  

 

 Slänga skräp i soporna istället för på gatan. 

 Ta inte mer mat än att du äter upp den. 

 Sortera soporna hemma så att vi kan återvinna och göra nya saker. 

 Cykla istället för att be om skjuts. 

 Släck lampan när du lämnar rummet. 

 Säg åt människor som slänger skräp, cigaretter och annat sätt smutsar ner 

miljön.  

 

DU KAN GÖRA SKILLNAD! 
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Bilaga 5 

Instuderingsfrågor för behaviorismklassen 

 
Leta i texten efter svar på frågorna.  

 
1. Vad behöver vi naturen till?  

 

2. Ge exempel på några miljöproblem: 

 

3. Vad betyder överkonsumtion? 

 

4. Vem kan göra något åt miljöproblemen? 

 

5. Vad leder skogsskövling till?  

 

6. Vad kan du göra för att förbättra miljön? 

 

7. Ge något exempel på vad kan hända om vi inte gör något åt miljöproblemen: 

 

Fördjupningsuppgift 

 

8. Vad beror växthuseffekten på?  

 

 

 

Bilaga 6 

 

Diskussionsstencil sociokultur: människan och miljön  

 

Läs igenom exemplen och diskutera egna svar på frågorna. När ni har diskuterat klart 

så skriver ni ned det ni kom fram till så att vi kan prata om det i helklass sedan.  

1. Vad är miljö? 

 

Människan är skapad av naturen och beroende av den för att överleva.  Till exempel 

så tar växterna upp koldioxid och omvandlar det till syre som vi kan andas. 

2. Prata om andra saker som vi behöver naturen till.  
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Vi människor har påverkat naturen och miljön omkring oss sedan vi skapades och i 

dagens läge har vi skapat miljöproblem som kan förstöra vår planet. Ett exempel kan 

vara att vi hugger ned massor av träd utan att plantera ut nya.  

3. Kan ni komma på fler saker som människan gör, som inte är bra för 

naturen?  

 

Överkonsumtion innebär att vi vill leva så bekvämt som möjligt och använder oss av 

många saker som vi egentligen inte behöver. Vi slänger mat, vi släcker inte lysen när 

vi lämnat ett rum, vi låter datorn eller tv:n vara på och åker bil när vi egentligen 

kunnat cykla eller gå. Allt detta gör att vi slösar på naturens resurser så att vi i 

framtiden kan få stora problem att klara oss. 

4. Beskriv tillsammans vad överkonsumtion är och ge några exempel på vad ni 

gör, som skulle kunna vara överkonsumtion.  

 

Hållbar utveckling handlar om att vi idag ska leva på ett sätt som gör att vi inte 

förstör för de människorna som kommer leva här i framtiden.  

5. Vem tycker ni har ansvar för miljön? 

 

 Du kan inte förändra allt, men om du gör en liten del och föregår med gott exempel 

så kan du göra skillnad. 

6. En sak man kan göra för att hjälpa miljön är att säga åt människor som 

slänger skräp, cigaretter och annat sätt smutsar ner. Kan ni komma på fler 

saker som ni kan göra för att förbättra miljön? 

Bilaga 7 

 

Intervjumall 
 

 Vad tyckte du om lektionen?  

 vad var bra/dåligt med den? 

 varför? 

 

 Lärde du dig något? 

 hur? 

 

 Var frågorna på diagnosen svåra första gången? 

 var det någon fråga som var särskilt svår? 

 kunde du den frågan på den avslutande diagnosen? 

 hur lärde du dig svaret? 

 

 Kommer du ihåg något särskilt du lärt dig om miljö under arbetsområdet? 


