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Klimatförändringen framskrider – varför förändras 
inget?

Yhteiskunnallisen transformaation kehät. Laininen (2018), mukaillen O’Brien ja Synga (2013) ja Sharma (2007).



Positivistivistisk och 
reduktionistisk 
vetenskapssyn

Människan är herre 

över naturen

Materialistiskt 

välfärdsbegrepp

Människan är en 
rationell varelse

Konkurrens-
samhälle

Teknologi-
optimism

Är vi fångar i vår världsbild?

Atomistisk och  mekanistisk

världsbild

Den industriella 

tidens samhälle 

Paradigmet evig 

ekonomisk tillväxt

Människan är 

konsument

1.Ekonomi
2.Välfärd
3. Ekologi

Jordgloben: NASA

Laininen, E. (2018). Transforming 
Our Worldview Towards a 
Sustainable Future. 



Bohm, D. (1992) Thought as a System. London: Routledge.

Antaganden på den 
djupare vetandenivån 
inverkar omedvetet på 
vårt dagliga tänkande 
och agerande. 

Vetandenivåerna gäller 
för individens tänkande 
samt kollektivt och 
kulturellt vetande.  

Vi kan lära oss på de 
olika vetandenivåerna.

Stephen Sterling (2010) Transformative Learning and Sustainability: sketching the conceptual
ground: http://www2.glos.ac.uk/offload/tli/lets/lathe/issue5/Lathe_5_S%20Sterling.pdf

Vetandenivåer 

http://www2.glos.ac.uk/offload/tli/lets/lathe/issue5/Lathe_5_S%20Sterling.pdf


Siirilä J., Salonen A.O., Laininen E., Pantsar T., Tikkanen J. (2018). Transformatiivinen oppiminen 
antroposeenin ajassa.

Från tidigare duplicerande lärande till 
transformativt lärande





Definition av 
transformativt lärande



Människan reflekterar kritiskt, med utgångspunkt i 
sina erfarenheter, sitt av antaganden och 

förutfattade meningar bestående 
meningsperspektiv, genom vilket hen tolkar och 

analyserar världen, och förnyar perspektivet  till att 
bli mer enhetligt och fungerande. 

• Mezirows teori innehåller inte kontext eller 
mål som transformation riktas mot.  

• Transformation ses som en förnyelse av 
tankesätt på individnivå, utan strävan till social 
förändring. 

1) Mezirow (1978 och senare)



Transformativt lärande innefattar en upplevelse av 
djup, strukturell förändring i uppfattningar, tankesätt, 

känslor och agerande. 

Detta leder till förnyad insikt på ett sätt som 
dramatiskt och beständigt förändrar vårt sätt att 

existera i världen. 

Förändringen inkluderar vår uppfattning om oss själva 
och om vår plats i världen – vårt förhållande till andra 

människor och naturen. 

2) O'Sullivan,  Morrell, & O'Connor (2002)



Att bygga en hållbar framtid kräver lärande som förändrar 
grunderna för vår existens- vår förståelse och våra uppfattningar  
om människans och naturens inbördes beroende, mänsklighet, 
välmåendefaktorer samt ekonomi i vår värld och i våra dagliga 

liv. 

Mål för transformativt lärande, som åstadkommer förändring, är 
en holistisk världsbild  och djup förståelse som uppstår ur 

meningen i människans liv, människans riktning, värden och 
val. Den skapar lärande gemenskaper och nätverk som hjälper 
oss att anamma en ny, hållbar livsstil.  Slutligen åstadkommer de 
en kulturell förändring i den hållbara framtidens samhälle och 

värld. 

3) Laininen (2018)



Riktningar inom transformativt lärande

Psykokritiskt angreppssätt: 

• Kritisk reflektion, rationellt tänkande, lärande på individnivå (t. ex 
Mezirow).

Socio-emancipatoriskt angreppssätt: 

• Reflektion och dialog , med dilemman i verkliga livet som objekt, 
kraftfrigörelse, förändring både i elevens världsbild och i samhället, 
läraren som lär sig gemensamt med eleven och fungerar som 
transformationsagent (t. ex Freires kritiska pedagogik).

Planetärt angreppssätt: 

• Att se människan vidare än i en social dimension, och se människan som 
en aktör länkad också till  den ekologiska verkligheten och till en planetär 
dimension. Transformation handlar förnyelse av människans 
världsrelation och likväl förnyelse av samhället (t. ex  O’Sullivan m.fl.). 



Transformativt lärande   
sammanfattas  i en ny 

definition av människans 
förhållande till den 

omkringliggande 
verkligheten 

KÄRNA



Dualistiskt (tudelande, 
separerande) tänkande är det 
västerländska tänkandets mest 
betydande epistemiska misstag, 
som är grundorsak till vår 
ekologiska kris (Gregory Bateson, 
1972. Steps to an Ecology of Mind) 

Gregory Bateson (1904-1980) var en brittisk forskare inom många 
områden. Han var bl.a kulturantropolog, psykolog, sociolog, 
kunskapsteoretiker, cybernetiker, språkforskare och inlärningsforskare.  
(Wikipedia)



Sinne – Ämne / struktur Sinne och ämne/struktur är ett

Koncentrering på saker Koncentrering på relationer och  samverkan

Vid beslutsfattande kan man särskilja förnuft från känslor och 
värden

Alla beslut inkluderar värden och känslor

Win – Lose Win - Win

Individens strävan efter lycka Betydelse uppstår alltid i relation till en annan

Välmående uppstår via konkurrens mellan olika delar i 
systemet

Välmående för del och helhet är beroende av varandra

Människan/sociaaliset system – Naturen Människan och sociala system är en del av naturen

Evolution Samevolution

Mekanistiskt tänkande Holistiskt tänkande

Systemtänkande”ingenjörsvetenskap” Ekologiskt systemtänkande som världsbild

Säkerhet, kontroll Osäkerhet, självstyrande , delaktighet

En verklighet Verklighetens subjektivitet och kontextualitet

UTBILDNING
• Lärande baserar sig på förnuft
• Lärande producerar kunnande för samhället
• Individens lärande

UTBILDNING
• Lärande baserar sig också på  bl.a känslor, intuitivt och 

kroppsligt lärande
• Lärande skapar en framtid med samhället

Kuva: Sterling, 

2003: Whole

System Thinking as 

a basis for 

Paradigm Change

in Education



Transformativt 
lärande som 

möjliggörare för 
ekosocial bildning



Laininen, E. (2018). Transformatiivinen oppiminen ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajana.
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Värri, V-M. (2018). Kasvatus ekokriisin aikakaudella.



Utveckling av den 
ekosociala bildningens 
kompetenser som lärande 
på olika nivåer, inom 
referensramen för lärnivåer 
presenterad av Sterling 
(2010). 

Laininen, E. (2018). Transformatiivinen oppiminen 
ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajana



KOMPETENS KOGNITIIV NIVÅ

(kunskap och
förståelse)

METAKOGNITIV NIVÅ

(kriticism ja reflektion)

TRANSFORMATIV
NIVÅ

(reformering av 
världsrelationen)

MÅTTA

KÄRNA: 
Förståelse för vad 
det behövs mer 
och vad det 
behövs mindre av 
för att gott liv 

• Nödvändighet
med måtta på 
det begränsade 
jordklotet. 

• Rättvis fördelning 
av resurser

• Ifrågasättande av 
evig tillväxt

• Att skilja på lust och 
behov

• Att identifiera igen 
välmåendefaktorer

• Nya meningar 
uppstår

• Anammande av en 
postmaterialistisk 
livsstil

Laininen, E. (2019). Transformatiivinen oppiminen ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajana

https://akakk.fi/ammattikasvatuksen-aikakauskirja-05-2018-digitaalinen-erikoisnumero/

Utveckling av den ekosociala bildningens 
kompetenser på de olika lärnivåerna

https://akakk.fi/ammattikasvatuksen-aikakauskirja-05-2018-digitaalinen-erikoisnumero/


Att processa värden 

KÄNNEDOM OCH FÖRSTÅELSE

• Att definiera och förstå värdets 
innebörd

• Kunskapsbas relaterad till värdet

KRITICISM OCH REFLEKTION

• Arvon henkilökohtaistaminen
• Arvon peilaus todellisuuteen 

(oma ryhmä, opisto, yhteiskunta)
• Dialogitaidot ja empatiakyky

• Framtidslöften
- I det egna livet
- Gruppens/skolans löfte

• Gärningar och agerande
• Interaktion, gemenskap, 

egenmakt

• Att bekanta sig med fenomen 
som tillhör värde  

• Forskningsdata
• Reflektion och diskussion

• Reflektionsfrågor
• Kritisk dialog
• Reflektion kring 

erfarenheter och känslor
• Skapande arbete

• Förändring 
som handling

• Anammande av 
värde

AGERANDE 

• Arvon kokeileminen toiminnassa
• Kokemuksellisuus ja tunteiden 

herättäminen
• Merkityksen syventäminen

Metoder

SYSTEMISK 
VÄRLDSRELATION

ANSVARSFULLHET

MÅTTA

MELLANMÄNSKLIGHET

Soveltaen, Laininen, E. (2019). 
Transformatiivinen oppiminen 
ekososiaalisen sivistymisen 
mahdollistajana.

TRANSFORMATIVITET

FRAMTIDS-
ORIENTERING



ANSVARSFULLHET MÅTTA MELLANMÄNSKLIGHET 
SYSTEMISK VÄRLDSRELATION FRAMTIDSORIENTERING

Utvärdering av den ekosociala bildningens kompetenser

Kognitiv nivå 

Kunskap och 
förståelse

Eget kunnande
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Eget kunnandeEget kunnande
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Metakognitiv nivå

Kriticism och reflektion

Transformatiiv nivå 

Reformering av 
världsrelationen

UTGÅNGSLÄGE
Förståelse av begreppet:
- Begreppskartta
- Självevalueringspåståenden
- Bedömande av eget kunnande och 

motivering
LÄRMÅL
- Uppgifter
- Lärmaterial

UTGÅNGSLÄGE
Reflektion över eget agerande
- Hur använder jag kompetenser i mitt 

eget liv?
- Reflektion tillsammans med andra 

lärande
LÄRMÅL
- Lärandets utmaningar på den egna 

livskartan

UTGÅNGSLÄGE
Reflektion över egna tankar och gärningar
- Förändring av eget meningsperspektiv
- Anammande av värde som inriktning för 

eget agerande
- Reflektion tillsammans med utomstående
LÄRMÅL 
- Lärandets utmaningar i ”projekt i verkliga 

livet”

BEKVÄMLIGHETSOMRÅDE: Hur förhåller jag mig till lärandets utmaningar och känslor  i anknytning till dem? Hurudant stöd behöver 
jag?

eDelphi-verktyget:
• Självevaluering
• Lärmål
• Dokumentation av 

lärande
• Utvärderingens 

grunder

Kunskapsmärken?



1.Kritik över idealisering av rådande existens

2.Systemisk granskning av hållbarhetsfrågor

3.Den lärande individens aktörskap

4.Byggande av en hållbar verksamhetskultur

5.Känslor, kroppslighet, reativitet och intuition

6.Reflektion över värden via kritisk dialog 

7.Föreställningar om alternativa framtider

8.Att värna om hopp och betydelsefullhet 

MEDEL FÖR ATT STÄRKA  TRANSFORMATIVITET

Laininen, E. (2018). Transformatiivinen oppiminen ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajana



Konstfostran som miljöfostran

Henrika Ylirisku, Aalto Arts
Esitys Agenda 2030 ja ympäristökasvatus -seminaarissa 6.2.2019

DELOMRÅDE 1: UMTVECKLANDE AV MILJÖKÄNSLIGHET OCH 
PERCEPTIONSFÖRMÅGA
Kroppslighet, multiperception, erfarenhetsbaserat
DELOMRÅDE 2: ATT BYGGA UPP MENING, DELAKTIGHET OCH 
GEMENSKAPHET MED HJÄLP AV KONSTENS MEDEL 
Bearbetning av erfarenheter, känslor, tankar och att dela med sig av tankar 
med hjälp av  konstens medel
DELOMRÅDE 3: KRITICISM, IFRÅGASÄTTANDE, ATT UTMANA
Synliggörande av den västerländska kulturens antaganden och 
maktstrukturer, identifiering av värden, diskussion, att ta ställning

DELOMRÅDE 4: ATT AGERA FÖRÄNDRING MED AKTIVISMKONSTENS 
MEDEL 
Förbättring av livsmiljöer, trivsel, gemenskapshet, att göra på annorlunda 
sätt, agerande, att göra bisarrt, interventioner, parodiering osv.



Utbildnings-
organisationer som 

samhällsreformatörer 



Förändring i 
tankesätt som 

ökar i samhället

Förstärkande av 
nytänkande

Reformering 
av utbildning 

Soveltaen Sterling, 2003: Whole System Thinking as a basis for Paradigm Change in Education

Kan utbildning reformeras – och förändra 
samhället?

”The Ecology of Education Systems” Utbildning kan reformeras 
endast i samverkan med 

samhället (samevolution) 



ORIENTAATIOT
Befintlig

Duplicerande

Ökning av effektivitet

Tulevaisuutta 

ennakoiva

Kriticism, reflektion, 

interaktion

Samhällsreformerande

Reformering av 

utbildningsparadigm
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Förhållande till 

samhälle

• Separering
• Utnyttjande
• Organisationscentrering

• Interaktivitet
• Kompanjonskap
• Regionalism

• Fusionering
• Samutveckling
• Globalitet

Emergens • Inlagring

• Likformighet

• Informerande

• Normer och ansvar

• Samband

• Mångfald

• Inre dialoghet

• Friheter och ansvar

• Nätverk

• Kulturell mångfald

• Kulturell dialog

• Självorganisering

Framtidsorienter

ing

• Förutseende
• Reaktivitet och 

bevarande

• Scenarier
• Proaktivism och 

reformering

• Utoper
• Anticipering och

reformering

Lärbegreppet • Individen som inlärande
• Lärande som reproducent

• Gemenskapen som 

inlärare
• Lärande för förändring 

• Nätverk som inlärare
• Lärande som förändring

Paradigmskifte i utbildningsorganisationen

Laininen E. & Salonen A. O. (2019). Koulutusorganisaatiot yhteiskunnan uudistajina. (Artikkelikäsikirjoitus).

Teoretisk referens-
ram för indikatorer 
för hållbar 
utveckling 



EKOSOCIAL BILDNING

SYSTEMISK VÄRLDSRELATIONANSVARSFULLHET MÅTTA MELLANMÄNSKLIGHET

3) Ledarskap

• Ekosocial bildning  och hållbar framtid i värden, 
strategi och mening  

• Läroinrättningen som samhällsreformatör
• Möjliggörande av förändring som stiger ur 

gemenskapen

1) Undervisning och lärande

• Ekosocial bildning 
• Globalitet
• Transformativt lärande
• Kulturell delaktighet
• Åtadkommande av förändring 

Kompanjonskap

• Hur förverkligar läroinrättningen 
förändringen med sina kompanjoner?

Grogrund

Bevattnare

Gödslare

Ljus

Frön

2) Verksamhetskultur

• Den lärande gemenskapen
• Miljöansvar, delaktighet och gemenskap
• Alstring av betydelse och hopp
• Gemensamt agerande för en hållbar framtid

MÅL

INNEHÅLL

METODERLÄRMILJÖER

Indikatorer 1-3

Indikatorer 4-6

Indikatorer 7-10

Indikatorer 1-10
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Samhälls-
reformerande

1

2

Substanskunskap och -
färdigheter, t. ex
• Allmän kunskap om ”keke”
• användning av material
• Återvinning 

Tankefärdigheter och 
gemenskapsfärdigheter, t. 
ex

• Kritiskt tänkande 
• Systemiskt tänkande
• Framtidstänkande
• Dialogfärdigheter 

Ekosocial bildning, t. ex 

• Anammande av värden
• Att alstra betydelser
• Reformering av 

miljörelationen

Exempel: lärande av 

hållbarhetsfärdigheter (indikator 2), 

aspekt 1: Mål och innehåll för lärande 

Tolkning av utvärdering:

• Läroinrättningens position 

på 2D-nivå

• Utvidgning av orientering 

likt kretsar
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