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Under temat ”Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid” samlades 
i Linköping den 26 – 27 maj 2010 ett 90-tal forskare, forskarstude-
rande och lärare för att delta i den femte nationella rikskonferensen 
i ämnesdidaktik. I denna volym har tolv av konferensens olika pre-
sentationer samlats. De representerar väl den bredd som den äm-
nesdidaktiska forskningen i Sverige idag har, med exempel allt från 
utbildningen av brandmän och granskning av samhällskunskapens 
läroböcker till undervisning i naturvetenskap och svenska. 

Forum för ämnesdidaktik har till syfte att samla, stödja och inspirera 
ämnesdidaktiken vid Linköpings universitet. Det är fakultets-, insti-
tutions- och ämnesövergripande och arrangerar bland annat semi-
narier med ämnesdidaktisk relevans.
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Förord 
 
Under temat ”Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid” samlades i Lin-
köping den 26 – 27 maj 2010 ett 90-tal forskare, forskarstuderande och 
lärare för att delta i den femte nationella rikskonferensen i ämnesdidak-
tik. Arrangör var det nationella nätverket för ämnesdidaktik och Linkö-
pings universitet. De nationella konferenserna har gått från att vara årliga 
till att hållas vartannat år. Från 2007, med början i Oslo, varvas nämligen 
de nationella konferenserna med nordiska konferenser. 

Kännetecknande för dessa konferenser, både de nationella och de nor-
diska, är att de utgör en mötesplats över didaktiska ämnesgränser utan att 
man för den skull tvingas söka sig till det allmändidaktiska fältet för att 
finna gemenskap. De olika ämnesdidaktiska inriktningarna skapar en ve-
tenskaplig bredd som är befruktande och inspirerande samt borgar för att 
en så kallad kritisk massa av aktiva forskare kontinuerligt kommunicerar 
och granskar vetenskapliga resultat och problemformuleringar på fältet.  

Att det trots den ämnesmässiga bredden finns gemensamma frågeställ-
ningar för fältet visades i den inledande plenarföreläsningen. MayBrith 
Ohman-Nielsen, professor i historia och historiedidaktik vid Universitetet 
i Agder, Kristiansand och gästprofessor vid Karlstad Universitet, diskute-
rade i denna begreppet ämnesdidaktik och några av de definitioner och 
metaforer som finns för förhållandet mellan ämnesinnehåll och didaktik.  

De övriga plenarföreläsningarna var mer ämnesinriktade. Lena Tibell, 
professor i visuellt lärande och kommunikation med inriktning mot bio-
kemi och livsvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet, visade 
att digital bildbehandling och bildpresentation aktivt kan påverka hur vi 
förstår naturvetenskapliga fenomen och processer. Anders Marner, pro-
fessor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik vid Umeå 
universitet, utvecklade konferensens bildtema genom en övergripande 
framställning av olika perspektiv inom bilddidaktiken. Hur svenskämnet 
har att hantera historia och samtid behandlade Gunilla Molloy, docent i 
svenska med didaktisk inriktning, i sin plenarföreläsning om Selma La-
gerlöf i mångfaldens skola. 

På samma gång som plenarföreläsningarna visade på områdets bredd, 
behandlade de på olika sätt dåtid, samtid och framtid. Detta gäller också i 
högsta grad de nästan 40-tal paper som presenterades under konferensen i 
fyra sektioner: Högre utbildning, Bedömning, Kreativa lärprocesser samt 
Begreppsutveckling och undervisningsstrategier. Ett urval av konferen-
sens presentationer har vi samlat i denna volym. Lika viktigt som det är 
att förstå den historia som ämnen har som grund lika angeläget är det att 
kritiskt granska vår vardagliga praxis för att kunna se vilka möjligheter 
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och utvecklingstendenser som finns inom skola och andra områden där 
lärande sker som t.ex. högskola och professionsutbildningar. 

Anna-Lena Göransson går i det första bidraget utanför det traditionella 
skolfältet och ger oss i artikeln Att riva en brandvägg en inblick i läs-
ning och lärande i yrkesmiljöer. Brandmän möter i sitt dagliga värv 
tryckta läromedel i form av häften och böcker som produceras av Rädd-
ningsverket (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 
De är inte alltid välkommen läsning bland brandmännen och betraktas 
ofta som en pålaga uppifrån och inte som nödvändig fortbildning. Men 
hur sker lärandet i en så praktisk och handfast praktik som brandmanna-
yrket? Finns det sätt att göra läsning och lärande angeläget i den profes-
sionella vardagen? Göransson visar hur abstrakt teoretisk kunskap medie-
rad via tryckt text, kan rekontextualiseras genom samtal och diskussio-
ner, så att läromedlet får avsedd funktion, nämligen att utveckla brand-
mäns professionella kunnande. Om det går att förena praktisk kunskap 
med teoretiskt lärande genom läroböcker är en huvudfråga i Göranssons 
artikel. 

I Kampen om Samhällskunskapsboken beskriver och analyserar 
Anna Johnsson Harrie granskningen av läromedel i samhällskunskap. 
Hon ger en bild av en tid då staten styrde, inte enbart genom läroplaner 
och kursplaner, utan även med de utsedda läromedelsgranskare som på-
verkade ämnets faktiska innehåll. Genom att följa ett läromedel, Mo-
ment: häfte 14, och hur det i ett övergångsskede passerar mellan två olika 
läromedelsgranskningssystem, visar hon på de möjligheter gransknings-
nämndens ledamöter hade att påverka innehållet i läromedlet och därmed 
också innehållet i skolan. Hon problematiserar det faktum att gransk-
ningsnämndens ledamöter inte alltid gav avslag på läromedel med stöd i 
kursplanen utan att deras egna politiska preferenser kunde styra. Vem 
styr och hur styrs ämnesinnehållet i dagens skola? kan man fråga utifrån 
Johnsson Harries bidrag?  

I Viveka Lindberg och Ragnhild Löfgrens, studie Prov, vitsord och 
bedömning som aspekter av kemilärares bedömningspraktik möter 
läsaren fyra finlandssvenska bedömningspraktiker i kemi. Vi får ta del av 
lärarnas konstruktion av kemiprov och på vilket sätt de sedan bedöms. 
Bedömning är alltid en aktuell ämnesdidaktisk fråga och Lindberg & 
Löfgren problematiserar frågan om provens relevans som rättvist bedöm-
ningsverktyg. Har kursplanen och dess uttryck för kunskap i kemi någon 
återverkan på hur proven konstrueras och bedöms eller är provkonstruk-
tion och bedömning av prov endast exempel på en vardaglig och tradi-
tionsbunden normativ praxis? 

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman och Lars-Erik Björk-
lund skriver om lärares dialog vid laborationer i kemi. I deras bidrag 
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Kommunicera naturvetenskap i skolan – exempel från årskurs 3 
handlar det om kommunikation och interaktion mellan lärare och elever. 
Löfgren m.fl. prövar ett analysverktyg för att studera dialog- eller inter-
aktionstyper i klassrummet. Har samtalet om ämnet någon betydelse och 
vilka olika typer av elev- lärar-interaktion kan finnas? Samtalet är enligt 
författarna kontextbundet till respektive ämnes diskurs. Inom naturveten-
skap utgörs diskursen främst av beskrivningar, generaliseringar och för-
klaringar, med andra ord hur läraren får eleverna att tillägna sig och an-
vända naturvetenskapliga begrepp. De visar på mönster i interaktionen 
mellan lärare och elev och genom framför allt sociokulturella teorier om 
lärande analyserar de vilken typ av interaktion som bäst främjar be-
greppsutveckling. 

Vad kommer elever ihåg av olika undervisningssituationer i skolan? 
Varför minns de just dessa? I Ola Magntorns bidrag Läsa naturen – om 
minnesvärda episoder i undervisningen kommer läsaren rakt in i en 
klassrumsnära skolverklighet när en grupp barn på lågstadiet får berätta 
om vad de minns av ett tematiskt undervisningsförlopp i biologi som in-
kluderade studiebesök, insamling av vattenprover från en närliggande å, 
uppbyggnad av ett slutet ekosystem, lekar och kreativt skapande av den 
biologiska mångfalden i konstnärlig form. Magntorn studerar det som 
kallas episodiskt minne och i hans studie, som är en delstudie i ett större 
projekt, avslöjas vilken typ av handlingar och lärande som eleverna 
minns bäst 18 månader efter att undervisningen genomförts.  

I alla svenskklassrum pågår läsning och skrivande som en naturlig del 
av ämnets innehåll. I det klassrum som presenteras i Gunilla Molloys bi-
drag Vilket århundrade undervisar du i? är undervisning kring läsning 
av klassisk skönlitteratur, särskilt Selma Lagerlöfs roman Kejsaren av 
Portugallien, i centrum. Eleverna kan med hjälp av en kunnig lärare få ut 
mycket av sin läsning, men hur är det med skrivandet? Har lärare i 
svenska så breda kunskaper att det omfattar ämnesdidaktiska kunskaper 
avseende både litteratur och skrivande? Molloy pekar på behovet av fort-
bildning för lärare som har ambitionen att bli den ”breda svenskläraren” 
som behärskar både litteratur, litteraturdidaktik, textanalys, skrivdidaktik 
och konsten att få elever att utmana sin kreativitet både som läsare och 
skribenter.  

Ingrid Mossberg Schüllerkvist diskuterar i Ämnesdidaktisk forskning 
om universitetsundervisning statusen för det som kan kallas forskning 
om högskolepedagogik. Hon problematiserar förhållandet att det saknas 
ämnesdidaktisk forskning om lärandemiljöer på universitet och högskola. 
Vidare frågas om var inom forskningen vi kan hitta diskussioner om vad 
akademiska lärare behöver veta för att utveckla undervisningen och för 
att göra den mer studentcentrerad? På vilka arenor kan de högskoledidak-
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tiska frågorna väckas? Mossberg Schüllerkvist efterlyser en aktiv diskus-
sion och forskning om lärandemål, examinationsformer och den så kalla-
de bologniseringen av högskolan. 

Blir det samma kurs som ges eleverna beroende på om de ges på två 
olika program, ett teoretiskt studieförberedande och ett praktiskt yrkes-
förberedande? De har samma kursplan, lika många undervisningstimmar 
och ges i samma årskurs, men vilken betydelse har programmets kontext? 
Christina Odenstad rapporterar i En kurs i läroplanen, två i praktiken? 
Skriftliga prov och bedömning i ämnet samhällskunskap på studie 
och yrkesförberedande program om sin granskning av 95 prov och 
1239 frågor i ämnet samhällskunskap. Det föreligger överlag stora skill-
nader mellan studieförberedande och yrkesförberedande program konsta-
terar Odenstad i sin artikel. Faktafrågor och en inriktning av innehåll mot 
vardagen är ämnets innehåll för yrkesprogrammen, medan analys, dis-
kussion och mer samhälls- och globalt inriktade frågor utgör de studie-
förberedande programmens ämnesinnehåll. Den didaktiska frågan ”ämnet 
samhällskunskap – vad, hur och för vem?” aktualiseras med stor tydlig-
het. 

Vad innebär det att kunna historia? undrar Johan Samuelsson i sitt bi-
drag Bedömning och ämneskunskap: exemplet historia på mellansta-
diet.  Samuelsson har studerat en bedömningspraktik i historia i en 
årskurs 5. Han menar att det saknas verktyg för att beskriva vad eleverna 
kan. Historieämnet framgår ämnesmässigt svagt och när det framträder 
fungerar det som ett ”att veta att –ämne”. Samuelsson efterlyser en pro-
blematisering av kunskapsområdet historia. Hur uttrycks egentligen hi-
storiekunskap? 

 Även Martin Stolare har undersökt historieundervisningen i skolan 
och skriver i Att fånga historieundervisning: ett förslag till analysmo-
dell, att det finns ett tomrum i den svenska historiedidaktiska forskning-
en. Hur ska lärare inför den nya ämnesplanen i historia förhålla sig till 
historieämnet nu när det ska fungera som ett eget ämne i grundskolan och 
inte som en del av SO-ämnet? Stolare går igenom olika historiedidaktiska 
synsätt och frågar sig vilket synsätt som kan vara mest fruktbart. Stolare 
presenterar en modell som försöker fånga historieämnets urvalsdimen-
sioner. Kan det utvecklas en gemensam förståelse av vad historia i skolan 
kan vara? 

Vad gör elever i träslöjden i skolans årskurs 5 och vad gör deltagare i 
så kallad fritidsslöjd? Detta beskriver och analyserar Marcus Samuelsson 
i Att skapa och finna mening med slöjd – problematisering av me-
ningserbjudanden i slöjdpraktiker. Samuelsson har granskat så kallade 
meningserbjudanden eller affordances i dessa praktiker och finner up-
penbara skillnader dem emellan. Det handlar bland annat om mer begrän-
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sade meningserbjudanden, i skolans fall, och mer öppna meningserbju-
danden i fritidsslöjden. Vidare beskrivs skolslöjdens praktik som väntan 
med fördröjd respons medan slöjdklubbens deltagare erhåller omedelbar 
respons. Elevernas i skolslöjden upplevde starka ramar och begränsad 
valfrihet medan det var på ett helt motsatt sätt i slöjdklubbspraktiken. 

Vad är meningen med läsning av skönlitteratur i skolan? I Litteratur 
som spegel eller fönster diskuterar Annette Årheim sätten att läsa littera-
tur i gymnasiet. Hon menar att litteraturläsningen som erfarenhetsprojekt, 
där eleverna genom läsning ska söka sig själva och få svar på frågor om 
den egna identiteten, har gått i stå. Kan inte skönlitteraturen användas till 
något mer? Annette Årheim motsätter sig en litteraturläsning som grun-
dar sig i att eleverna efter läsningen enbart ska svara på frågorna: ”Kän-
ner du igen dig?” och ”Hur tror du huvudpersonen känner sig?” Hon 
hänvisar till kritiska röster som menar att den så kallade empatiska läs-
ningen urartat till ”erfarenhetsimperialism”. Årheim avslutar sitt inlägg i 
debatten om litteraturens roll i skolan med att hävda att litteraturen, så 
som den ofta behandlas i skolan, är tömd på sitt innehåll, sitt mål och sin 
mening och att den fungerar mer som en spegel för igenkänning än som 
ett fönster som öppnar upp mot omvärlden  

 
* 
 

I arbetet med utgivningen av denna konferensdokumentation har vi un-
dertecknade redaktörer haft stöd och hjälp av det nationella nätverket för 
ämnesdidaktiks arbetsgrupp: Elisabeth Hesslefors-Arktoft, Marie Käll-
kvist, Ola Magntorn, Astrid Pettersson, Bengt Schüllerqvist (ordf.) och 
Hans Örtegren. Arbetsgruppen medverkade även i planeringen av konfe-
rensen. I detta sammanhang bör också Caroline Kelly nämnas, som ut-
gjort ett oundgängligt administrativt stöd under hela processen. 

Utgivningen av volymen har bekostats av Forum för ämnesdidaktik 
vid Linköpings universitet. 

  
Bengt-Göran Martinsson 
Suzanne Parmenius Swärd
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Att riva en brandvägg  
Ett yrkesdidaktiskt exempel som tydliggör vikten av 
dialog, mediering och stöttning i mötet mellan teori 
och praktik 
 
Anna-Lena Göransson 
 
En utmaning i yrkeslärarutbildningen är att skapa grogrund för konstruk-
tiva möten mellan det som brukar kallas teori och praktik. Yrkeslärare 
behöver också redskap för att kunna utveckla fungerande samarbetsfor-
mer med företag och yrkesliv utanför skolan och med olika lärarkategori-
er inom den egna skolan. Språklig medvetenhet och fungerande yrkes-
språk är sådana redskap. Jag är övertygad om att olika yrkespraktiker kan 
lära av varandra och utveckla värdefull gemensam kunskap tillsammans. 
Men jag vet också att skilda praktiker kan utgöra skilda kommunikativa 
gemenskaper och därmed ha svårt att mötas, även om de ytterst sett strä-
var mot samma mål. 

I min studie av språkbruket i en brandmansutbildning (Göransson 
2004, 2006, 2007) mötte jag åtskilliga brandmän som ihärdigt hävdade 
att de var ”praktiker och inte teoretiker”. De uttryckte misstro mot forska-
re, brandingenjörer och andra ”skrivbordsmänniskor” och skepsis gent-
emot skriven text, böcker och teori från personer som ”aldrig varit med 
på riktigt” och därför ”inte vet vad det handlar om”. Ett sådant förhåll-
ningssätt är förstås inte unikt för just brandmän. Vem har inte hört lärare i 
skolan fråga sig ”vad dom på universitetet, som aldrig satt sin fot i ett 
klassrum, har att säga oss”? Lundström (2009) nämner avståndet mellan 
forskning och skolpraktik, men visar också på avstånd mellan skilda yr-
kesgrupperingar i de gymnasieskolor han undersökt. Han använder med 
referens till Hargreaves (1998) begreppet balkanisering för förhållandet 
mellan ”starkt isolerade grupper, som är stabila över tid, och till vilka in-
dividerna knyter en yrkesidentitet som svarar mot deras egenintressen” 
(Lundström 2009:98). Lundström menar att skolövergripande kommuni-
kation försvåras av att skolorna utgör mer eller mindre ”balkaniserade 
kulturer” och exemplifierar med uppdelningen i ämneslag, program, teo-
rilärare och yrkeslärare. Han lyfter samtidigt fram intern kommunikation 
som en förutsättning för utveckling av kompetens, skolkultur och innova-
tioner. Lundström ser intern kommunikation som en viktig ramfaktor, 



 

14 

 

men menar att den är ”försummad både i forskningen och i skolans prak-
tik” (Lundström 2009:163). 
Fungerande kommunikation är naturligtvis en förutsättning för samarbete 
och utveckling av kompetens också i arbetslivet utanför skolan. Med den 
här artikeln vill jag ge ett exempel som belyser detta och samtidigt visar 
på vikten av dialog, mediering och stöttning i mötet mellan teori och 
praktik. 

 
 
Bakgrund 
 
Som en följd av min forskning om språkbruket i en brandmansutbildning 
kom vi på Räddningsverket, där jag samtidigt med mina forskarstudier 
tjänstgjorde som läromedelsproducent, att arbeta medvetet med språk- 
och mottagaranpassning av myndighetens texter. Detta arbete följdes se-
nare upp i forskningsprojektet Myndighetstext för ett säkrare samhälle i 
brukarperspektiv (Ledin & Göransson, 2007) där vi studerade samspelet 
mellan sex texter från Räddningsverket och deras tilltänkta läsare. Det 
var ett projekt med anknytning till New Literacy Studies (t.ex. Barton 
1994, Gee 1996, Street 1995) och ansatsen låg nära den som användes 
inom projektet Skriftbruk i arbetslivet (Karlsson 2006). Det innebär att vi 
arbetade inom ett övergripande sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000, 
Vygotskij 2001/1934, Wertsch 1997) och med etnografiskt inspirerade 
metoder. Efter en övergripande läsarundersökning som bestod av 77 in-
tervjuer med tilltänkta läsare om texter och textanvändning, tittade vi 
närmare på några olika rekontextualiseringar av de texter som ingick i 
studien. Läsaretnografin gav svar på frågan Vem läser vad, hur, varför, i 
vilken situation, med vilka konsekvenser och hållningar? och kombinera-
des med analyser av de ingående texterna. På så sätt kunde vi bland annat 
se vilka krav texterna ställer på sina läsare och relatera detta till olika 
läsmål, lässtrategier, konsekvenser av läsningen och läsarnas övriga för-
hållningssätt gentemot texterna (Göransson & Ledin 2009).   

Under en intervju på en brandstation förklarade en grupp brandmän in-
ledningsvis att det varken fanns tid eller behov av att läsa fackböcker i 
jobbet och särskilt gruppens styrkeledare uttalade sig mycket kritiskt om 
en lärobok om taktik, ledning och ledarskap som han kommit i kontakt 
med under sin befälsutbildning. I slutet av intervjun beslöt sig emellertid 
gruppen för att invitera en av lärobokens författare till brandstationen för 
att få boken förklarad för sig. Jag fick därmed tillfälle att under fyra 
halvdagarsseminarier följa hur boken rekontextualiserades i en muntlig 
och allt mer engagerad lärandedialog. 
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Taktik, ledning, ledarskap 
 
Taktik, ledning, ledarskap (Svensson m.fl. 2005) är en lärobok som vän-
der sig till befäl och chefer inom kommunal räddningstjänst. Innehållet 
bygger på forskning och praktiska erfarenheter från kommunal rädd-
ningstjänst och texten växte fram i ett flerårigt samarbete mellan de fyra 
författarna. Bokens redaktör säger att man medvetet valt att lägga boken 
på en hög abstraktionsnivå. Författarna hade bestämt sig för att inte skri-
va en ”gör-så-här-bok” utan istället visa på ett sätt att tänka och reflektera 
kring taktik, lednings- och ledarskapsfrågor. De ville bidra till ökad pro-
fessionell medvetenhet och ökad handlingsberedskap genom att teoretise-
ra kring räddningstjänstens komplexa yrkesverklighet utifrån såväl be-
prövad erfarenhet som tidigare forskning på området. Under arbetets 
gång hade de utvecklat en modell i syfte att tydliggöra ledningsorganisa-
tionen vid såväl små som stora och komplexa räddningsinsatser med flera 
olika myndigheter inblandade. Under skrivprocessen hade de också ut-
vecklat nya begrepp i sin strävan att betrakta och diskutera kända pro-
blem på ett nytt sätt. I linje med Räddningsverkets intentioner svarade de 
därmed också upp mot kunskapssamhällets krav på ökad teoretisk kun-
skap, reflektion och livslångt lärande.1  

Allt detta gjorde emellertid att stora delar av texten och flera av illust-
rationerna upplevdes som abstrakta (Edling 2006, Kress & van Leeuwen 
1996), särskilt av läsare som inte hade lässtrategier att matcha textstrate-
gierna med (McCormick 1994). De började sin läsning på första sidan, 
men gav snart upp och avvisade boken som ”för mycket text och för litet 
förklaringar” eller ”bara en massa fina ord” med vilket de menade ord 
som ingen kunde förstå. I den befälsutbildning som styrkeledaren deltagit 
i hade de studerande fått i uppgift att, utan introduktion, läsa några kapi-
tel på egen hand, vilket lett till att de avvisade texten helt och hållet. Här 
redogör styrkeledaren för sina läsupplevelser: 
 

Styrkeledare: Alla kom ju ut där helt vansinniga och undrade vad fan det var vi 
läste för någonting. Alltså vad skulle vi ha det till. Ingen förstod någonting. Det 
var ju knappt svenska… Och det var ju sådana där symboler med olika grejer som 
gick i varandra. Ja, jag förstod inte vad symbolerna var för någonting. … Alltså, 

                                                 
1 Se t.ex. Drucker (1994:6) som menar att anställda i ett kunskapssamhälle behöver 
“a good deal of formal education and the ability to acquire and to apply theoretical 
and analytical knowledge. They require a different approach to work and a different 
mind-set. Above all, they require a habit of continuous learning.”  
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den boken var så kass så vi hade stormöte där då om att vi ville ju inte ha boken 
ens. Och de hade ju lurat oss, en del av killarna hade redan köpt den. Den här bo-
ken är bra, sa de på skolan, så några hade ju köpt den och kände sig jättelurade. 
Och vi andra sa, vi kommer aldrig att köpa den. Vi kommer inte att ta med den om 
vi så får betalt. Alltså, den var så värdelös. 
 

Men under mina intervjuer träffade jag också på nöjda läsare som hade 
deltagit i fortbildningsseminarier där de fått såväl läsinstruktioner som 
förklaringar till boken. De hade lärt sig nya lässtrategier och därmed ut-
vecklat sina läsarrepertoarer. Flera av dem berättade för mig att de hade 
fått lära sig att läsa en bit i taget, sätta ett avsnitt av texten i relation till 
praktiska erfarenheter, diskutera det med andra och sedan återvända till 
boken och läsa igen. I citatet nedan beskriver en insatschef hur han lyck-
ats få teori och praktik, text och handling, att mötas. Med hjälp av boken 
och seminarieserien kunde han betrakta, tala om och agera i sin yrkes-
verklighet på ett mer medvetet sätt. Han sa att texten, läsningen och re-
flektionen hjälpt, och fortfarande hjälper, honom att se strukturerna på en 
olycksplats, vilket gör det lättare att organisera arbetet: 

 
Insatschef: X har haft föreläsningar för oss… så jag har fått mina bilder nu över 
hur det här ska hänga ihop. Och det är så bra tycker jag för det är ju svårt att ta till 
sig allting i teorin. Men att kombinera detta med praktiken… Det blir ett kaos på 
en stor olycksplats. Men det gäller att hitta strukturer och en form för att få det här 
att fungera. Och vi hade en stor brand där jag arbetade som insatschef och vi hitta-
de de här strukturerna för hur jobbet skulle bedrivas i olika storsektorer. ...Och min 
uppgift då att tänka litet förbi. Hela tiden ett steg framför. Hur ser det ut här nu? 
Och det är enligt boken alltså. Strukturerna finns där. … Och jag tror i och för sig 
att det alltid har funnits en struktur, men den har inte funnits på text. Och nu har 
man satt ihop text och när man kombinerar de här teoretiska bilderna och praktik 
så är det mycket lättare att, som jag upplever det, att få litet organisation på en 
skadeplats. 

 
När jag så berättade för skiftlaget vad insatschefen och flera andra läsare 
sagt, sa styrkeledaren att ”om man bara får boken förklarad för sig på det 
viset, sida för sida, så är den säkert hur jäkla bra som helst”. Och liksom 
insatschefen, betonade han sedan vikten av att saker och ting ”finns på 
text”:  
 

Styrkeledare: Men det som man märkte där då, det var först när man började få ner 
det på papper. När man kan lägga upp det så och visa på ett schema att så här ser 
det ut. Detta gör vi. Så att man kan visa andra… så att det går att titta på det rent 
fysiskt på papper. För när man ser då, att jaha gör ni allt detta, då blir det att de 
också förstår det. Det räcker inte att bara vi förstår det… Finns det inte på papper 
så finns det inte överhuvudtaget. 
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När styrkeledaren och brandmännen fört fram sina åsikter om Taktik, 
ledning, ledarskap visade jag dem några nyutkomna böcker som de upp-
skattade och gärna ville ha och så småningom kom de också överens om 
att bjuda in en av författarna till Taktik, ledning, ledarskap till brandsta-
tionen. Redan i inbjudan ställde de en för dem angelägen fråga som de 
ville ha ett bra svar på: ”Varför är det så många gulhjälmar på en olycks-
plats och vad gör egentligen alla dessa befäl där?”  För brandmännen ser 
det nämligen ibland ut som om befälen bara står och hänger, medan de 
själva jobbar för fullt. 
 
 
Lärandedidalog 
 
Författaren tackar ja till inbjudan. Han jobbar högt upp i hierarkin och 
tjänstgör som högt befäl i samma räddningstjänstförbund som skiftlaget. 
Han är genuint intresserad av ledningsfrågor och vill ständigt veta mer 
om mötet ledning – räddningsstyrka. Nu vill han veta om verklighetsbil-
den ändras och utvecklas och om det går att omsätta bokens teorier till 
konkret verklighet. Till seminariet har han med sig en kollega som arbe-
tat som insatsledare vid flera av de insatser som skiftlaget har varit på. I 
rummet finns således utöver brandmännen, befäl på tre olika nivåer. Det 
finns därmed också förutsättningar för att man ska kunna samtala utifrån 
gemensamma praktiska erfarenheter, klargöra de olika ledningsnivåerna, 
de olika yrkesrollerna och vars och ens uppgifter. Författaren är specialist 
på området och leder oss steg för steg allt längre in i ledningsproblemati-
ken. Inledningsvis understryker han vikten av ett gemensamt språk:  
 

Författaren: För att kunna bygga en förklaring för hela ledningsorganisationen, 
kunna exemplifiera utifrån de verkliga insatser vi ska prata om, så behöver vi byg-
ga ett gemensamt språk, eller en liten modell. Så här ska jag nu successivt rita en 
bild och litet begrepp, så att vi tillsammans kan sätta ord på saker som har skett på 
de här insatserna. 

 
Han understryker också vikten av ömsesidighet i lärandeprocessen och 
säger att Taktik, ledning, ledarskap inte är en bok som man ska läsa från 
pärm till pärm, utan ett verktyg som ska stimulera till diskussion utifrån 
praktiska erfarenheter. Sedan pratar han inte mera om boken, men ge-
nom sitt sätt att föreläsa, rita, fråga och svara på gruppens frågor, demon-
strerar han nyttan med abstrakt och teoretiskt tänkande i praktiken. Han 
leder gruppen genom organisationsmodellens bakomliggande teorier som 
varvas med diskussioner kring praktiska erfarenheter från den gemen-
samma yrkesverkligheten. På så sätt fylls de abstrakta orden, som brand-
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männen tidigare beskrivit som ”inte riktig svenska” eller ”knappt svens-
ka” med gripbart innehåll. Det blir tydligt att begreppen behövs för att 
man ska kunna förklara och förstå de olika problem som gruppen tar upp. 
Författaren svarar på gruppens frågor utifrån olika perspektiv på ett sätt 
som gör att verklighetsbilden differentieras och diskussionen nyanseras: 
 

Jo, men det du tar fram är ju ett exempel på ett situationsberoende. Att man har li-
tet timing i att värdera det som sker. … Är det en verkstad med gasflaskor, då 
tycker jag definitivt att ledningsfunktionerna som kommer ska ropa framåt. Det är 
ju en säkerhetsfråga så att vi inte drar fram för många. Men jag kan heller inte 
hamna i andra diket och säga att ledningsorganisationen alltid ska stanna. För då 
blir vi nämligen det som kallas reaktivt. Jag ska dra begreppen proaktivt och reak-
tivt för det är ett resonemang vi behöver för att reda ut det här…  

 
På så sätt visar han i både ord och handling att teori är ett redskap som 
kan användas för att betrakta, diskutera och förklara den egna yrkesverk-
ligheten. 

Skiftlaget uppskattar föreläsningen som snabbt övergår i en ömsesidig, 
allt mer engagerad dialog. Inte minst för att också insatsledaren ger sin 
syn på vad som hänt under de gemensamma insatserna och inte räds att 
erkänna ett misstag: 

 
Insatsledare: Det började uppstå en viss irritation på platsen. Och jag, vad gör jag 
då? Jo, jag går med in och tittar… Och så ramlar jag rätt in… Och det är ju liksom 
generalfelet. Det visar att man är litet trött i huvudet. Man orkar definitivt inte lyfta 
blicken, utan man ramlar in och… Alltså jag var helt fel, alltså på helt fel ställe att 
arbeta på. 
 

Insatsledaren visar att han reflekterat kring det som hänt och lärt av sitt 
misstag. Hans självkritik uppskattas. ”Det är bra att du säger detta”, säger 
en av brandmännen. ”Då vet vi att du vet.” Nästa gång vi träffas åter-
kommer de spontant till insatsledarens berättelse i uppskattande ordalag: 
”Han insåg att han var fel ute. Alla har inte den självinsikten”. Liksom 
gången innan framkom det nu att brandmännen uppskattat mötet och den 
dialog som blivit följden av deras initiativ att bjuda in författaren. De sa 
också genast att de nu visste varför det fanns så många ”gulhjälmar” på 
en olycksplats. Det var tydligt att detta varit en mycket infekterad fråga. 
Kanske så infekterad att det var just den som hindrat dem från att ta till 
sig det som stod i boken. 
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En ny läsupplevelse  
 

Till det andra tillfället hade de läst och diskuterat några sidor ur boken 
och när jag frågade om det varit svårt att läsa texten svarade de att det 
inte var några konstigheter:  
 

Styrkeledare: Jag läste igenom det. Det var ju samma grej som han hade pratat om. 
Det var ju det som hände här på lektionen. Och plötsligt då – när man läste de si-
dorna – det var ju det som stod där. Det var ju det här vi hade pratat om. Så det var 
ju inte konstigt. 
 

Och den här gången ställde inte symboler och svåra ord till några besvär: 
 
När man väl tittar på det så är det ju lättförståeligt. Men det är ju när man har ett 
sådant upplägg som vi hade då. När man sitter och pratar om händelser och så där. 
Då blir det ju lättförståeligt… Och när alla har en bild… Då får man ju en förståel-
se. 
ALG: Ja, precis. Till skillnad från när du såg de här cirklarna första gången. 
Styrkeledare: Och det stod om beslutsdomäner och sånt där och då tänkte jag vad 
är det vi pratar om nu? Jag hade aldrig hört de orden. Beslutsdomäner. 
Brandman (håller upp boken): När man ser dem här så förstår man ju.  

 
Genom mötet med författaren och insatsledaren hade de fått en röst som 
saknas i boken; en röst som låter dem förstå hur man kan läsa, reflektera 
och komma vidare i tankearbetet. En röst som hjälper till att förtydliga 
innehållet så att man med bokens hjälp kan diskutera den egna yrkesverk-
ligheten på ett både fördjupat och nyanserat sätt. Vi samtalar länge om 
boken och styrkeledaren återkommer till sina läsupplevelser från befäls-
utbildningen. Han berättar hur de studerande misstolkat syftet med ett 
långt, verklighetstroget, berättande exempel som inleder boken. Genom 
dialogen med författaren hade han blivit klar över hur avsnittet var tänkt 
att uppfattas och gav förslag på en bättre utformning. I en praktik där 
man ständigt måste vara uppmärksam på det unika i varje situation är inte 
generalisering något självklart: 
 

Styrkeledare: Det exemplet är för detaljerat. Man förstår ju inte vad det är man ska 
ha det till. Man grunnar på om det är något jag ska kunna i detta. Så det måste vara 
mycket enklare exempel där man förklarar: Nu ska vi börja med att titta på en 
olycksplats och det kan vara vilken olycksplats som helst. Det sa han ju här. Den 
här olyckan kan ju vara vilken olycka som helst. Det kan ju vara katt i träd, tänkte 
jag, till en industribrand. Det är ju inte det. För det gjorde han ju tydligt. Det är inte 
olyckan här nu som är det primära. Utan det är en olycka vilken som helst…   

 
Även den tredje gången vi träffades kom brandmännen tillbaka till det 
faktum att de nu – till skillnad från de andra skiftlagen på stationen – 
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visste varför det kunde bli många befäl på en olycksplats. Den här gång-
en framgick det också tydligt att dialogen var ömsesidig. Både författaren 
och insatsledaren hade fått mycket att fundera på inför kommande ut-
ryckningar. 

Vid det fjärde och sista seminariet diskuterade man engagerat gemen-
samma frågor - inte som vi och dom - utan som kolleger på olika nivåer i 
organisationen; kolleger med olika roller och uppgifter. Och alla förkla-
rade sig mycket nöjda med det gemensamma lärprojektet. Men det hade 
ju faktiskt kunnat bli en flopp av alltihop. Skiftlaget hade kunnat avvisa 
författaren och hans kollega, med ord som ”dom på kontoret har väl inget 
att säga oss”. Nu blev det ”en optimal lösning” som styrkeledaren sa, och 
jag vill avslutningsvis diskutera varför med stöd av ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande.  
 
 
Att riva en brandvägg 
 
Vygotskij (2001/1934) låter oss förstå att språklig interaktion är ett fun-
damentalt villkor för lärande. Detta lyckade möte mellan ledning och 
räddningsstyrka och mellan teori och praktik, handlade om mer än att 
förklara en abstrakt text. Det handlade om noggranna didaktiska över-
väganden och om ömsesidig vilja och förmåga att få till stånd kommuni-
kation och dialog. Det handlade om att skapa och ta tillvara förutsätt-
ningar för ett gott samtal och kunskap att föra det vidare. 

Författaren säger att han vill att läroboken ska fungera som ett redskap 
för att stimulera till diskussion runt praktiska yrkeserfarenheter. Insatsle-
daren har använt den på detta sätt och därmed ökat sin förståelse för såväl 
teoretiska som praktiska aspekter av en räddningsinsats. Båda vet att teo-
retisk kunskap kan ge ökad handlingsberedskap i praktiska situationer. 
De vill bygga broar mellan teori och praktik och tillsammans personifie-
rar de som reflekterande praktiker (Schön 1983, 1987) länken mellan 
dessa båda aspekter av verkligheten.  

Både författaren och insatsledaren har lång erfarenhet från fältet. De 
vet vem de har framför sig i rummet. De känner till räddningstjänstens 
många oskrivna regler och kan handskas med dem. De är säkra i sina yr-
kesroller och lyhörda för vad som händer i rummet. De har stora ämnes-
kunskaper och visar att de vet vad som händer under en räddningsinsats, 
vilka åtgärder som vidtas och vilka uppgifter som utförs på de olika nivå-
erna. Och de kan förklara varför. De har med andra ord stor kunskap om 
och insikt i det Carlgren & Marton (2001) beskriver som det pedagogiska 
objektet. Allt detta gör dem trovärdiga i brandmännens ögon. Tillsam-
mans med den ödmjukhet och den ömsesidiga respekten de visar, deras 



 

21 

 

vilja att lyssna och lära, öppnar de upp för en god lärandedialog (Dysthe 
1993, 1995, Nystrand m.fl. 1997) i klassrummet och därmed också inför 
kommande räddningsinsatser på fältet.  

Författaren har blivit inbjuden till brandstationen. Det är säkert en vik-
tig förutsättning för samtalet att det äger rum på brandmännens initiativ, 
men författaren inviterar i sin tur genast brandmännen att ställa frågor 
och kommentera det han säger. Han är genuint intresserad av hur de tar 
emot det budskap han avser att förmedla och han vill veta hur de ser på 
de teorier han för fram, utifrån deras perspektiv.  Därmed blir de frågor 
som ställs i klassrummet det Dysthe (1993, 1995) kallar äkta frågor och 
som hon ser som en förutsättning för en god lärandedidalog. Deltagarna 
engageras i en dialog, som skapar ett gott lärandeklimat, vilket i sin tur, 
främjar fortsatt dialog. Författaren understryker vikten av ömsesidighet i 
diskussionen. Han ber brandmännen ge honom sina synpunkter, tankar 
och åsikter på ett sätt som får dem att känna sig betydelsefulla. Han lyss-
nar och hör vad de säger. Brandmännen och styrkeledaren deltar i dialo-
gen med frågor, kommentarer och exempel från den egna yrkesverklighe-
ten och både författaren och insatsledaren använder deras inlägg i det 
fortsatta samtalet. Detta sätt att återkoppla kallas uptake av Nystrand 
m.fl. (1997) och Dysthe (1993, 1995) och är också något som främjar det 
dialogiska klassrummet. När författaren sammanfattar diskussionerna 
återkommer han till vad de olika deltagarna har sagt. Han talar i vi-form 
och skapar på så sätt tillhörighet. Han visar i ord och handling att han är 
intresserad av och respekterar deras arbete, deras roller och deras erfa-
renheter. 

Författaren och hans kollega anknyter också de teorier de för fram till 
gruppens gemensamma utryckningserfarenheter. På så sätt låter de den 
gemensamma yrkesverkligheten komma in i klassrummet på ett sätt som 
för tankarna till Vygotskijs (1999/1926) texter om pedagogisk psykologi. 
När författaren medierar mellan teori och praktik, text och räddningsin-
sats, stöttar han samtidigt brandmännens lärande. Hans sätt att arbeta kan 
återföras till det Wood, Bruner & Ross (1976) lanserade som the scaffol-
ding principle och som dessa forskare såg som en förutsättning för att 
främja elevers lärande. Författaren arbetar stegvis och ritar upp sin mo-
dell över ledningsorganisationen från en liten olycka till en stor och 
komplex insats med många räddningsenheter och befäl på olika nivåer. 
Medan han ritar förklarar han vad han gör och sitt sätt att tänka. Han av-
bryter för att fråga om de hänger med i hans tankegångar. Han använder 
gruppens erfarenheter för att förklara modellen. På så sätt låter han 
brandmännens vardagsspråk möta lärobokens och modellens s.k. logiskt-
vetenskapliga paradigm (Bruner 1986). Han använder de begrepp som 
finns i boken i ett naturligt sammanhang, förklarar dem och granskar dem 
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utifrån de praktiska erfarenheterna på ett sätt som får brandmännen att 
börja använda dem på egen hand, som redskap för förståelse, tänkande 
och samtal och därmed också för lärande (jfr Vygotskij 2001/1934, Säljö 
2000). De ”fina orden” som ”inte ens var svenska” förvandlas därigenom 
till användbara begrepp som får brandmännen att förstå, se sådant de inte 
sett förut, och diskutera sina egna yrkeserfarenheter på ett fördjupat sätt. 
Författaren fungerar som modell och demonstrerar abstrakt och generellt 
tänkande på ett välstrukturerat sätt. Han har förmåga att se de problem 
som brandmännen tar upp utifrån deras perspektiv, men stannar inte där, 
utan fortsätter samtalet med fler detaljer, förklaringar och svar, som låter 
var och en se ännu fler nyanser i varje diskuterad situation. Han är med-
veten om potentialen i de lärandes närmaste utvecklingszon och förmår ta 
vara på den i sin undervisning. 

Tillsammans rekontextualiserar seminariedeltagarna lärobokens teorier 
i en muntlig dialog och en modell på tavlan. Allt översatt till skiftlagets 
yrkesverklighet. Dialogen leder till att den inledningsvis skarpa åtskillna-
den mellan vi och dom tonas ned. Respektive roller klaras ut. Det handlar 
inte längre om vi och dom, utan om kolleger med olika yrkesroller och 
uppgifter, på olika nivåer i organisationen som tillsammans arbetar mot 
gemensamma mål. 

Det går att riva brandväggar. Genom dialogen byggdes i det är fallet en 
bro mellan ledning och insatsstyrka, liksom mellan teori och praktik. 
Studien visar att det med stöd av ämneskunskap, vilja, lyhördhet och 
praktisk pedagogisk skicklighet är möjligt att omsätta teori till en ömse-
sidig lärandedialog som i sin tur främjar förståelsen mellan olika nivåer i 
en organisation. När teori medieras på ett sätt som främjar interaktion och 
kommunikation utifrån delade yrkeserfarenheter kan den stimulera till en 
fördjupad diskussion och också bidra till en förändrad yrkespraktik.  
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Kampen om samhällskunskapsboken  
 
Anna Johnsson Harrie 
 
 
Läromedlen är en av flera viktiga ramfaktorer för innehållet i skolans un-
dervisning. I dag diskuteras allt mer förekomsten av sponsrade läromedel 
där företag och organisationer kan framföra sina budskap till eleverna i 
skolan. Men även den förlagstryckta läroboken ger sin speciella bild av 
det ämne som den presenterar. Detta har på senare tid till exempel upp-
märksammats genom läromedelsrapporter från Delegationen för jäm-
ställdhet i skolan (Ohlander 2010a, 2010b). Inte heller den förlagstryckta 
läroboken är idag kvalitetsgranskad i förväg, förutom den kontroll som 
förlaget själv ombesörjer. Under perioden 1938-1991 fanns dock i Sveri-
ge en statlig förhandsgranskning av läromedel. Det är den granskningen, 
och den arena för innehållskamp som granskningen utgjorde, som denna 
text handlar om.1  
 
 
Svensk förhandsgranskning av läromedel 
 
Den svenska statens engagemang på läroboksmarknaden har varierat över 
tid. Den kan delas in i följande faser: 
 
Före 1938 Det fanns ingen statlig förhandsgranskning av läroböckerna. Punktvisa 

granskningar av befintliga läroböcker genomfördes. 

1938-1974 En obligatorisk och central förhandsgranskning fanns för alla läro-
böcker oavsett ämne. Det som skulle granskas var bland annat: bokens 
pris, omfång och disposition, överensstämmelse mellan kursmoment 
och kursplaner, språk (korrekt och anpassat till rätt ålder) samt objek-
tivt och vederhäftigt innehåll. Granskningen utfördes av speciellt ut-
sedda granskare och beslut fattades sedan av Statens läroboksnämnd. 

1974-1983 Förhandsgranskning, med avseende på objektivitet, var under den här 
perioden obligatoriskt för centrala läromedel i de samhällsorienterande 
ämnena. Granskningen skulle gälla att läromedlet var i enlighet med 
läroplanernas mål och riktlinjer samt att det uppfyllde krav på allsidig-

                                                 
1 Den fallstudie som presenteras i denna text är tidigare behandlad i Johnsson Harrie 

2009. Där återfinns även en mer utförlig studie, av såväl politiska beslut om som re-
ellt genomförande av den svenska statliga förhandsgranskningen under hela perio-
den 1938-1991.  
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het och saklighet. Kraven kom efter hand att preciseras i sex frågeställ-
ningar som skulle vara vägledande för granskarnas och nämndens arbe-
te. Granskningen utfördes som tidigare av speciella granskare och be-
slut fattades av Statens läromedelsnämnd.  

1983-1991 Läromedelsnämnden skulle inte längre godkänna eller underkänna ett 
läromedel, utan istället avge ett utlåtande om läromedlet. Det blev 
granskning som en slags konsumentinformation. Granskningen var 
fortfarande obligatoriskt för vad som nu kallades basläromedel i sam-
hällsorienterande ämnen och enligt samma kriterier som tidigare.  

Efter 1991 Granskningen upphörde i och med avvecklingen av Skolöverstyrelsen, 
SÖ. Idag finns det ingen statlig förhandsgranskning av läromedlen. 
Skolverket har möjligheten att utföra punktvisa granskningar, vilket de 
hittills har genomfört vid ett tillfälle. I en rapport, som kom år 2006, 
presenterades en granskning av läroböcker i biologi/naturkunskap, hi-
storia, religion och samhällskunskap för årskurs 7-9 samt gymnasiet 
(Skolverket, 2006).  

För att förstå varför läromedlens innehåll är av intresse för staten måste 
vi sätta in läromedlen och skolans innehåll i ett större sammanhang. 
 
 
En kamp om skolans och läromedlens innehåll  
 
Bo Lindensjö och Ulf P Lundgren tecknar en teoretisk modell för förstå-
else för hur skolan som institution vuxit fram och de beskriver det som en 
ständigt pågående kamp om skolan och dess innehåll. De formulerar det 
på följande sätt: 
 

Utbildningens och skolans historia kan förstås som en ständig kamp mellan olika 
uppfattningar om vad kunskap är, vad som är värt att veta och vad olika individer 
och grupper kan lära sig. (Lindensjö & Lundgren 2000:16)  

 
Lindensjö och Lundgren identifierar två reproduktionsprocesser som på-
verkar utbildningens innehåll: samtida reproduktion och historisk repro-
duktion. Den samtida reproduktionen omfattar återgivandet av kunskaper 
och färdigheter som antas vara viktiga för produktionen och för att leva i 
samhället. Den historiska reproduktionen däremot handlar om skolans 
egen historia och dess läroplanshistoria. Här poängteras, skriver Linden-
sjö och Lundgren, det som av tradition ses ”som bildning, som skolans 
syfte, dess mål och dess innehåll”. I och med den historiska reproduktio-
nen får alltid gamla skolsystem ett inflytande över nya. Gamla skolsy-
stem definierar utbildningens syfte, innehåll och mål och det nya måste 
förhålla sig till detta.  De två olika reproduktionsprocesserna går inte en-
tydigt ihop, utan kan tvärtom till och med motverka varandra framhåller 
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Lindensjö och Lundgren. De pekar på att dessa motsättningar kan bli tyd-
liga såväl i den politiska debatten som ”internt i statsapparaten” när det 
gäller planering och beslut om utbildningars mål och innehåll. (Lindensjö 
& Lundgren 2000:16-17)   

Lärobokens betydelse för undervisningens innehåll har tidigare påta-
lats av till exempel Staffan Selander (1991) och Boel Englund (1999). 
Selander talar om läroboken som läroplanens konkreta form. Läroplanen 
beskriver hur ett ämne bör behandlas, menar Selander. Läromedlen där-
emot beskriver inte hur ett ämne bör behandlas, utan det är här som äm-
net faktiskt presenteras (Selander 1991:36). 

Utifrån en sådan förståelse blir läromedlen en viktig ramfaktor och 
därmed en del i en större kamp om skolans innehåll. En statlig förhands-
granskning kan ses som ett försök från statens sida att försöka påverka 
det konkreta innehållet i skolans undervisning.  
 
 
En fallstudie från 1970-talet 
 
Den fallstudie som presenteras här rör förlaget Studentlitteraturs ansökan 
om Läromedelsserien Moment Samhällskunskap, 1974. Det finns flera 
skäl till att just detta fall är intressant. 

1970-talet var en intressant tidsperiod när det gäller den svenska för-
handsgranskningen av läromedel. Det var en tid med en inrikespolitisk 
stark polarisering mellan höger och vänster. Vänstervridningen i media 
debatterades och objektivitet sågs som något mätbart. I detta politiska 
klimat beslöt riksdagen 1973 att upphöra med den obligatoriska för-
handsgranskningen av läroböcker för alla ämnen utom de samhällsorien-
terande ämnena. Dessa ämnen bar på en särskild objektivitetsproblema-
tik, som motiverade att de behövde förhandsgranskas menade regeringen 
(proposition 1973:76, s 94-95).1 

Den gamla Läroboksnämnden ersattes med Läromedelsnämnden som 
enligt formuleringen i lagtexten skulle ”pröva om läromedlet behandlar 
innehållet på ett sakligt och allsidigt sätt samt om läromedlet även i öv-
rigt står i överensstämmelse med avsnittet mål och riktlinjer i läropla-
nen.” (SFS 1974:438, 11§) När Läromedelsnämnden startade sitt arbete 
var det denna lagtext som granskarna hade att utgå ifrån. Läromedels-
nämnden tillsatte en arbetsgrupp som skulle skriva instruktioner till 

                                                 
1 Här kommer även källhänvisningar att göra i parentes. Det otryckta källmaterialet är 

arkivmaterial från Läroboksnämnden respektive Läromedelsnämnden. Dessa arkiv 
förvaltas idag av Riksarkivet. För att hänvisningar till otryckt arkivmaterial ej ska 
bli för långa används följande två förkortningar: Lbn för Läroboksnämnden, Lmn 
för Läromedelsnämnden. 
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granskarna. På sommaren 1975 var det arbetet klart och en promemoria 
med sex frågor till granskarna kunde antas av Läromedelsnämnden (pro-
tokoll, 1975-08-07, SÖ, Lmn, A1:1). De sex frågorna löd: 

 
1. Är det utrymme som ägnats olika händelser, förhållanden, ståndpunkter etc rim-

ligt? 
2. Innehåller framställningen i det aktuella läromedlet några oriktiga sakuppgifter? 
3. Är det aktuella läromedlet missvisande eller tendentiöst? 
4. Har författaren i förekommande fall redovisat kontroversiella punkter i fram-

ställningen? 
5. Är läromedlets presentationssätt neutralt? 
6. Är framställningen förenlig med de mål och riktlinjer som anges i nu gällande 

läroplaner? (PM 1975-06-04, dnr 75:872, SÖ, Lmn, F3:1) 
 
Ett av de ämnen vars läromedel skulle granskas utifrån dessa frågor var 
samhällskunskapen. När det gäller statens försök att påverka skolans in-
nehåll framstår samhällskunskapen som extra känslig eftersom ämnet till 
stor del handlar om staten och dess verksamhet i olika former. Samhälls-
kunskapens politiskt känsliga innehåll har tidigare poängterats (Bjessmo 
1990; Bronäs 2000; Bronäs & Selander 2002). Bronäs och Selander pe-
kar på att ämnet är relativt ungt och inte har någon lång ämnestradition 
att luta sig mot. Det motsvaras inte av ett specifikt universitetsämne, utan 
har sin bas i flera olika universitetsämnen, främst statskunskap, national-
ekonomi och kulturgeografi. Samhällskunskapen inrättades av politiska 
skäl och det har också fortsatt att förändras efterhand av politiska skäl, 
menar Bronäs och Selander (2002:75).  

Av de ansökningar som avsåg läromedel i samhällskunskap som Lä-
romedelsnämnden behandlade under 1970-talet är det ett långdraget 
ärende som sticker ut från mängden. 1974 lämnade förlaget Studentlitte-
ratur in ansökan om en ny läromedelsserie, Moment Samhällskunskap, 
som förlaget ville ha godkänd som läromedel i gymnasieskolan. Behand-
lingen av Studentlitteraturs ansökan kan kortfattat beskrivas enligt föl-
jande. 

 
vintern 1974 Studentlitteratur lämnade in en ansökan till Läroboksnämnden gällan-

de fem häften i den nya läromedelsserien Moment Samhällskunskap. 
Serien skulle komma att totalt omfatta ca 20 häften enligt förlaget.  
Läroboksnämnden beslutade att inte godkänna de fem häftena. Beslu-
tet motiverades med att de inte kunde anta bara några delar ur en serie 
som de inte skulle hinna granska i sin helhet innan nämnden skulle 
läggas ner i juni samma år. (protokoll, 1974-04-05, Lbn 1938-1974, 
A35) 

hösten 1974 Studentlitteratur lämnade in en ansökan avseende 21 häften Moment 
Samhällskunskap till den nystartade Läromedelsnämnden. Varje häfte 
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granskades av två olika granskare. (protokoll, 1974-11-07, 1975-02-
06, 1975-03-06 m tillhörande handlingar, SÖ, Lmn, A1:1, F1:1-2) 

våren 1975 Läromedelsnämnden beslutade att godkänna 14 häften och underkänna 
sex. Ett häfte hade förlaget dragit tillbaka för omarbetning efter kritik 
från granskare. All övrig kritik tillbakavisades av förlaget. (protokoll 
1975-03-06 m tillhörande handlingar, SÖ, Lmn, A1:1, F1:2) Förlaget 
JO-anmälde Läromedelsnämndens hantering av ärendet, men JO kom 
inte att rikta någon formell kritik mot nämnden. (JO:s beslut 1975-11-
13, SÖ, Lmn, F1:5) 

1976-1978 Studentlitteratur lät omarbeta de underkända häftena och inkom med 
nya ansökningar. I samtliga fall godkändes de omarbetade upplagorna. 
(protokoll 1976-03-04, 1976-05-06, 1977-05-12, 1978-02-09 m tillhö-
rande handlingar, SÖ, Lmn, A1.1, F1:6-7,14,19) 

 
Detta ärende har flera speciella drag. Det var ett av de sista ärendena som 
Läroboksnämnden behandlade och ett av de första för Läromedelsnämn-
den. Det var första gången som den nybildade Läromedelsnämnden över-
huvudtaget tog beslut om ett underkännande.1 Ärendet granskades under 
två olika lagstiftningar, på uppdrag av två olika nämnder och nio olika 
granskare deltog i processen. Ett ytterligare viktigt inslag i detta ärende är 
att det finns två upplagor av dessa häften: den första icke-godkända upp-
lagan och den andra godkända upplagan. 

Ärendet Moment Samhällskunskap är alltså inte utvalt till en fallstudie 
för att det skulle vara representativt. Tvärtom är det valt på grund av sin 
särpräglade karaktär. Genom att studera ett särpräglat fall kan gränser och 
problem i läromedelsgranskningen tydliggöras. I detta ärende kan makt-
kampen om läromedlets innehåll bli synlig. Här kan gränsen för vad som 
var möjligt respektive inte möjligt att skriva i ett svenskt läromedel sam-
hällskunskap under 1970-talet studeras. Vidare kan vi studera hur pro-
blem hanterades när Läromedelsnämndens uppdrag att godkänna eller 
inte godkänna, ställdes på sin spets. 

I behandlingen av ärendet Moment Samhällskunskap var det tre olika 
grupper av aktörer som var aktiva: Läroboks-/Läromedelsnämnden, 
granskarna och förlaget Studentlitteraturs representanter. Mellan dessa tre 
aktörer växte det fram en tydlig maktkamp vad gällde innehållet i läro-
medlet Moment Samhällskunskap. Kampen handlade dock inte bara om 
                                                 
1 I en sammanställning i SOU 1980:15 presenteras statistik över antalet underkända 

komponenter för hela Läromedelsnämndens verksamhet åren 1974-1979. Under det 
första verksamhetsåret året 1974-75 underkändes endast de sex komponenter som 
ingick i Moment Samhällskunskap. Under det andra verksamhetsåret 1975-76 un-
derkänns totalt 14 komponenter. Totalt till och med året 1978-79 underkändes 43 
komponenter. (SOU 1980:15, s 37) Observera dock att i dessa siffror syns inte de 
fall där ett förlag drog tillbaka sin ansökan när de insåg att ett läromedel inte skulle 
godkännas, eller fall där ärendet bordlades i väntan på att läromedelsförlaget skulle 
göra förändringar.  
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innehållet i Moment Samhällskunskap utan om tolkningen av hela den 
nya granskningsordningen och det nya granskningsuppdraget. Hur tolka-
de granskarna sitt nya granskningsuppdrag? Vilken var deras kritik mot 
läromedlet? Hur försvarade förlaget sitt läromedel? Hur motiverade Lä-
roboks-/läromedelsnämnden sina beslut? Det är frågor som ska tas upp i 
följande avsnitt. För detta har granskningen av ett av häftena i serien, 
nummer 14 Internationell politik, valts ut för närmare analys. 
 
 
Granskarnas kritik 
 
Vid förlagets första ansökan till Läroboksnämnden 1974 utsågs lektor 
Bengt Malmberg till granskare. Hans huvudinvändning var frågan om 
samtliga delmoment som beskrevs i läroplanen verkligen skulle komma 
att täckas in av de 21 häften som planerades i denna läromedelsserie. Vad 
gällde innehållet i häfte 14 hade han dock inga allvarliga invändningar 
utan menade att det uppfyllde läroplanens krav. (granskningsutlåtande, 
Lbn 1938-1974, FII:111) 

När det gällde Läromedelsnämndens granskning av samma upplaga av 
häfte 14 rekommenderade båda granskarna, professor Jörgen Westerståhl 
och adjunkt Staffan Hagström, avslag. Westerståhl reagerade starkt mot 
skildringen av tredje världen. Han menade att skildringen i sin helhet 
byggde på det moraliska ställningstagandet att det var i-länderna som 
hade orsakat alla problem för u-länderna. Beskrivningen av kolonialis-
mens orsaker betonade endast de ekonomiska skälen, vilket innebar en 
”otillåten förenkling”, menade Westerståhl. Vidare ansåg han att beskriv-
ningen av utvecklingen i Syd- och Mellanamerika var ensidig. Han avslu-
tade sitt utlåtande på följande sätt: 

 
Jag anser att ifrågavarande avsnitt så påtagligt brister med avseende på saklighet 
och allsidighet att det icke bör godkännas i föreliggande skick. Den möjliga in-
vändningen, att uppbyggande av en skuldföreställning inom i-världens länder kan 
tjäna det goda syftet att öka dessa länders solidaritet med u-länderna, finner jag 
ovidkommande. Jag tror inte heller att man i längden tjänar detta syfte genom en 
förvanskad verklighetsbeskrivning. (granskningsutlåtande, dnr LÄ 74:2702, SÖ, 
Lmn, F1:2) 
 

Den andre granskaren, Staffan Hagström, rekommenderade också ett un-
derkännande. Jämfört med det första utlåtandet ägnades i detta utlåtande 
mycket lite utrymme åt häfte 14. Granskarens argument var att han sak-
nade följande i läromedlet: ”Partiernas syn på den svenska utrikespoliti-
ken Partiernas hållning i försvarsfrågan.” (granskningsutlåtande, dnr LÄ 
74:2702, SÖ, Lmn, F1:2) 
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Den andra upplagan av häfte 14 granskades av två olika granskare: ad-
junkt Olle Anderberg och professor Jörgen Westerståhl. Anderberg, me-
nade att USA framställdes i en mer kritisk dager än Sovjetunionen i häf-
tet. Obalansen gällde såväl texten som valet av bilder. Han ansåg att kri-
tiken var så graverande att han rekommenderade ett underkännande. Han 
skrev bland annat:  

 
I kapitlet kolonialväldena efter 1945 borde exempel ges på stater som på olika sätt 
får understöd av Sovjet och Kina. Däremot framgår det klart, att USA har kolonia-
la intressen i Latinamerika och dess agerande i Vietnam. Genom att endast ge ex-
empel på den ena supermaktens politiska agerande blir skildringen missvisande. 
Det kan ges flera exempel på detta. På sid 46 påpekas ”att relationerna mellan 
Cuba och Förenta Staterna tidvis varit ytterst ansträngande i synnerhet i samband 
med Cubakrisen 1962”, men inte ett ord säges om att Sovjet till stor del orsakade 
denna kris. (granskningsutlåtande, dnr LÄ 77:216, SÖ, Lmn, F1:14) 
 

Den andre granskaren, Jörgen Westerståhl, skrev i sitt utlåtande följande 
om häftets beskrivning av Kuba: 
 

Även skildringen av Kuba bör i detta sammanhang uppmärksammas (sid. 14, 46). 
Den tidigare framställningen [i första upplagan] var här partisk på ett för svenska 
massmedier ganska vanligt sätt och innehöll därför bl.a. en antiamerikansk ten-
dens. Den bild man nu får av relationerna mellan Kuba och USA är snarast tenden-
siös åt andra hållet. (granskningsutlåtande, dnr LÄ 77:216, SÖ, Lmn, F1:14)    
 

Han exemplifierade detta med att författarna i häftet tog upp Kuba-krisen 
men inte Grisbukten ”eller vissa andra uttryck för av USA stödd aktivitet 
mot Castro-regimen.” Westerståhl ansåg dock, till skillnad från den förste 
granskaren, inte att kritiken var tillräckligt allvarlig för att häftet skulle 
underkännas. (granskningsutlåtande, dnr LÄ 77:216, SÖ, Lmn, F1:14) 
De två granskarna påtalade således avsaknaden av helt olika information. 
Därmed pekade även de tendenser som de såg i häftet åt två helt olika 
håll.  

Det skrevs sammanlagt fem olika granskningsutlåtanden om de två 
olika upplagorna av häfte 14. I två utlåtanden yrkade granskaren på ett 
godkännande. I det första fallet motiverades det av att häftet uppfyllde 
läroplanens krav. I det andra fallet grundades det på att häftet var tillräck-
ligt balanserat. I tre utlåtanden yrkades på avslag. Två av dessa yrkanden 
motiverades utifrån att häftet inte var balanserat och ett utifrån att vissa 
ämnen inte togs upp i tillräcklig utsträckning. Det var följaktligen stora 
skillnader mellan de olika utlåtandena i detta ärende. Hur bemöttes dessa 
olika utlåtanden av förlaget? 
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Förlagets försvar 
 
Varje granskningsutlåtande skickades till förlaget Studentlitteratur och 
förlagets representanter gavs möjlighet att skicka in sina synpunkter till 
Läroboks-/Läromedelsnämnden. Från förlagets sida sköttes kontakten 
med nämnden i detta ärende främst av redaktören Göran Körner.  

I fråga om Läromedelsnämndens granskning av den första upplagan av 
häfte 14 tillbakavisades Westerståhls kritik på samtliga punkter. Körner 
bemötte granskarens huvudkritik om en underliggande tendens i skild-
ringen av relationen mellan i- och u-länder med att citera läroplanen. En-
ligt läroplanen skulle ”avvecklingen av kolonialsystemen” tas upp och då 
skulle speciellt fokuseras på ”samarbetssträvanden, konflikter och förhål-
landen till stormakter”. Detta, framhöll Körner, var krav som Moment-
häftet uppfyllde. Vidare påpekades att den tidigare granskaren, Bengt 
Malmberg, hade uppmärksammat detta och gett häftet beröm för detta. 
(brev fr Studentlitteratur, 1974-11-15, dnr LÄ74:2702, SÖ, Lmn, F1:2) 

När det gällde bemötandet av Hagströms granskningsutlåtande avvisa-
de förlaget också all kritik. Körners främsta synpunkt var att han inte an-
såg att granskaren hade hållit sig till sitt uppdrag och han ifrågasatte vilka 
instruktioner granskaren egentligen hade fått.  Redaktören menade att 
utlåtandet borde vara ”till större delen irrelevant för nämndens bedöm-
ning”. (brev fr Studentlitteratur, 1975-01-17, dnr LÄ74:2702, SÖ, Lmn, 
F1:2) 

När det gällde granskningen av den andra upplagan av häfte 14 bemöt-
te förlaget både Anderbergs och Westerståhls granskningsutlåtanden i 
samma brev. I realiteten var det endast Anderbergs kritik som bemöttes 
och hans synpunkter om obalans i texten tillbakavisades. Redaktören och 
författarna menade att de olika händelser som angavs i häftet var att se 
som exempel. De innebar inte ”en ambition att ge en heltäckande redogö-
relse för den historiska utvecklingen, något som tycks föresväva Ander-
berg”. Brevskrivarna citerade läroplanen som angav att 
”[u]ndervisningen i internationell politik kan som bakgrund ta upp den 
historiska utvecklingen”. Detta uppfyllde häftet, menade de. (brev fr Stu-
dentlitteratur, 1977-04-19, dnr LÄ77:216, SÖ, Lmn, F1:14) 

I detta fall sades inte någonstans att redaktör eller författare ansåg att 
granskarna hade gått utanför sitt egentliga uppdrag. Trots att de inte in-
stämde i Anderbergs kritik och hans tolkning av balansbegreppet, verka-
de de ändå anse att denna typ av kritik låg inom granskningsuppdraget.  

All kritik som framfördes i dessa utlåtanden tillbakavisades av förla-
gets representanter. Vid samtliga tre tillfällen som detta inträffade använ-
de sig förlagets representanter av argumentet att läromedlet uppfyllde 
läroplanens krav och därmed borde godkännas. Kritik om att det fanns en 



 

33 

 

underliggande tendens i läromedlet avvisades, men det hävdades aldrig 
att denna kritik låg utanför granskningsuppdraget. Den kritik som fram-
fördes av Hagström ansåg dock förlagsredaktören ligga utanför granska-
rens uppdrag och kritiken tillbakavisades som irrelevant.  
 
 
Läroboks-/Läromedelsnämndens beslut 
 
Det var Läroboks-/Läromedelsnämnden som skulle väga granskarnas ut-
låtanden och förlagets försvar mot varandra för att slutgiltigt bestämma 
om Moment Samhällskunskap skulle få användas som centralt läromedel 
eller inte. 

Läroboksnämnden tog aldrig, officiellt, ställning till vad de ansåg om 
innehållet i de fem Momenthäften som de fick inskickade för granskning. 
De avslogs med motiveringen att nämnden inte kunde godkänna några 
häften ur en serie där de aldrig skulle hinna få bedöma helheten innan 
nämnden skulle läggas ner. (protokoll, 1974-04-05, Lbn 1938-1974, 
A:35) 

Läromedelsnämnden underkände sex av häftena i Moment Samhälls-
kunskap. Samtliga motiveringar som går att utläsa i en bilaga till proto-
kollet och i en intern föredragningspromemoria handlar om ensidighet, 
partiskhet och underliggande tendenser i texten. (PM 1975-02-12, SÖ, 
Lmn, F3:1. protokoll m bilagor 1975-03-06, SÖ, Lmn, A1:1) 

Underkännandet av häfte 14 motiverades i bilagan till protokollet: 
”Häfte 14 (Internationell politik) godkändes inte med hänvisning till pro-
fessor Westerståhls utlåtande.” (protokoll m bilagor 1975-03-06, SÖ, 
Lmn, A1:1) Det var således Westerståhls och inte Hagströms argument 
som stöddes av Läromedelsnämnden. Läromedelsnämndens inställning 
till Hagströms utlåtande framgår också av att nämnden godkände sex häf-
ten som Hagström ville underkänna. ( PM 1975-02-12, SÖ, Lmn, F3:1) I 
det offentliga protokollet framfördes ingen öppen kritik mot Hagströms 
utlåtande.  

I fråga om den andra omarbetade upplagan av häfte nummer 14 hade 
Läromedelsnämnden att ta ställning till två olika utlåtanden som gav oli-
ka rekommendationer. Läromedelsnämnden valde att godkänna denna 
andra omarbetade upplaga av häftet. Det gavs inga motiveringar i proto-
kollet och i arkivet finns inte heller någon promemoria som kan ge väg-
ledning om Läromedelsnämndens motivering. (protokoll, 1977-05-12, 
SÖ, Lmn, A1:1) Det kan dock konstateras att Läromedelsnämnden åter-
igen gick på den rekommendation som Westerståhl gjorde i sitt utlåtande. 
Vidare kan konstateras att inte i någon av granskningsomgångarna hänvi-
sar varken Läroboks- eller Läromedelsnämndens till läroplanen. 
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När det gällde den första upplagan av häfte 14 var således både grans-
karen Westerståhl och Läromedelsnämnden eniga om att den inte var ett 
godkänt läromedel i den svenska gymnasieskolan. Vad stod det i detta 
läromedel? Den andra upplagan bedömdes av samma aktörer som ett 
godkänt läromedel. Vad hade förändrats i denna nya upplaga?  
 
 
En jämförelse mellan det icke godkända och det godkända 
 
Momenthäfte 14 Internationell politik gavs ut i två olika upplagor: Den 
första, icke godkända upplagan från 1974 och den andra godkända upp-
lagan från 1977. Både första och andra upplagan var uppdelade på tre 
kapitel: ”Internationell politik”, ”Tredje världen” och ”Svensk utrikespo-
litik”. Varje kapitel avslutades med ett antal arbetsuppgifter som kunde 
besvaras utifrån texten. I Momenthäftena låg den löpande texten oftast 
endast på den högra sidan på varje uppslag. På den vänstra sidan fanns 
istället bilder, faktarutor, tidningsartiklar eller annat fördjupningsmateri-
al. Det var häftets andra kapitel, ”Tredje världen”, som kritiserades av 
granskaren Westerståhl och därmed var orsak till Läromedelsnämndens 
underkännande. Därför kommer följande jämförelse att fokusera på detta 
kapitel. 

I den första upplagan var termen nykolonialism ett centralt begrepp. 
Det användes som ett sätt att beskriva relationerna mellan u- och i-länder 
efter det att de före detta kolonierna blivit självständiga. I denna upplaga 
löd även den första arbetsuppgiften till kapitlet om tredje världen: ”För-
klara innebörden av begreppet nykolonialism.” (Häthen et al 1974:33-
34,55)  

Termen nykolonialism hade kritiserats av Westerståhl. Begreppet var, 
enligt granskaren, alltför oprecist för att kunna användas vid en beskriv-
ning av förhållandena i u-länderna. (granskningsutlåtande, dnr 
LÄ74:2701, SÖ, Lmn, F1:2) I den andra upplagan av häftet hade termen 
nykolonialism försvunnit från såväl rubriker som den löpande texten. I 
denna upplaga nämndes ordet nykolonialism endast i ett citat. En av upp-
gifterna i slutet av kapitlet löd i den andra upplagan: ”Ghanas förre presi-
dent Nkrumah varnade för ’neokolonialism’ [sic]. Vad syftade han på?” 
(Häthen et al 1977:52,65) På detta sätt fick begreppet en nedtonad roll i 
den andra upplagan, men det hade inte helt tagits bort. Genom att lägga 
förklaringen till begreppet i ett citat från en politiker, framstod inte be-
greppet som författarnas eget. 

Förklaringen till orsakerna bakom kolonialismen var en av de punkter 
som Westerståhl hade kritiserat hårdast i den första upplagan då han an-
såg att den var ensidig. I den första upplagan beskrevs att ”kolonialise-
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ringen huvudsakligen haft ekonomisk bakgrund även om andra skäl, t ex 
säkerhetspolitiska, angivits”. (Häthen et al 1977:33) I den andra upplagan 
hade en ny faktaruta lagts in med rubriken ”Förklaringar till kolonialis-
men” och där togs tre olika förklaringar till kolonialismen upp och under 
följande underrubriker: ”Kapitalism och imperialism”, ”Europeisk natio-
nalism” och ” ’Den vite mannens börda’ ” (Häthen et al 1977:38). 

En annan påtaglig skillnad mellan de två olika upplagorna är de skilda 
beskrivningarna av USA:s ekonomiska intressen i Syd- och Mellaname-
rika. I den första upplagan skrev bland annat om ”[d]e amerikanska bola-
gens ohämmade framfart både när det gällde att utnyttja mänskliga och 
materiella resurser i Latinamerika” (Häthen et al 1974:41) Vidare hette 
det:  

 
Genom hot om ekonomiska sanktioner lyckades man från amerikanskt håll i de 
flesta fall få de enskilda staternas arméer och ledande grupper att slå ned rörelser 
som kunde hota USA:s intressen. (Häthen et al 1974:41)  
 

Westerståhl hade kritiserat denna beskrivning och i den andra upplagan 
hade författarna omformulerat sin beskrivning. Där stod istället: ”Nord-
amerikas ekonomiska intressen kom med tiden att spela en allt viktigare 
roll i Syd- och Centralamerikas näringsliv.” (Häthen et al 1977:47) De 
fortsatte vidare med:  
 

Sedan slutet av 1800-talet har Förenta Staterna företagit ett antal militära ingripan-
den i Centralamerika. Dess dominerande ställning på de ekonomiska och militära 
områdena har i en rad fall lett till antiamerikanska stämningar i Latinamerika och 
nationalistiska rörelser i Latinamerika har ofta varit kritiska mot den roll man an-
sett att Förenta Staterna spelat i kontinentens politik. (Häthen et al 1977:47)  
 

I den andra upplagan talades det sålunda fortfarande om USA:s ekono-
miska och militära agerande i Syd- och Mellanamerika, men beskriv-
ningen och ordvalen hade förändrats. 

I den andra upplagan märks en förändring av innehållet på vänstersi-
dorna. Flera nya faktarutor hade lagts till, bland annat en som tog upp 
begreppen pressfrihet kontra nyhetsimperialism. I den skildrades de mot-
satta uppfattningarna där flera u-länder talade om i-ländernas nyhetsim-
perialism, medan i-länderna talade om u-ländernas bristande pressfrihet 
(Häthen et al 1977:60).  Ett par tidningsartiklar från Sydsvenska Dagbla-
det om den tredje UNCTAD-konferensen 1972, som hade funnits i den 
första upplagan, hade tagits bort. Dessa artiklar var starkt kritiska till i-
ländernas agerande i UNCTAD och innehöll även några kritiska karika-
tyrteckningar (Häthen et al 1974:38-39, 42-44). I övrigt var det få bilder 
som hade tagits bort till den andra upplagan. Däremot hade textrutor lagts 
till till flera av bilderna. I båda upplagorna fanns exempelvis en tecknad 
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bild, från Dagens Nyheter, som visade Chiles karta med ett gevär lagt 
över sig så att det bildade ett kors. Rubriken var ”Militärens märke”. I 
den andra upplagan hade bilden krympts något så att en textruta fick plats 
under bilden. Texten inleddes med:  

 
I september 1973 störtades den sittande minoritetsregeringen Allende genom en 
militärkupp. Sociala, ekonomiska och politiska motsättningar inom det chilenska 
samhället kulminerade i en kraftig urladdning, som väckte stor uppmärksamhet 
runt om i världen p g a sin brutalitet och häftighet. (Häthen et al 1977:56)  
 

 I sin granskning av den andra upplagan påpekade Westerståhl att denna 
beskrivning av händelserna i Chile troligen inte motsvarade vad den 
svenske läsaren förväntade sig. Detta var en av de passager i häftet som 
Westerståhl pekade på där han menade att författarna hade svängt från en 
tydlig anti-amerikansk hållning i första upplagan, till en nästan motsatt 
ståndpunkt i den andra. (granskningsutlåtande, dnr LÄ77:216, SÖ, Lmn, 
F1:14) 

Det som främst hade förändrats i den andra upplagan av häfte 14 Inter-
nationell politik var beskrivningen av relationen mellan i- och u-länder i 
historisk tid och i samtid. Kolonialismens orsaker hade fått en annan be-
skrivning. Termen nykolonialism hade tonats ner. Vidare hade beskriv-
ningen av USA:s agerande i Syd- och Mellanamerika omformulerats. 
Förändrade ordval gjorde framställningen mindre kritisk till USA. 
 
 
Kampen om samhällskunskapsboken 
 
Förhandsgranskningen av Moment Samhällskunskap kom att bli en kamp 
mellan å ena sidan förlagets representant och författarna och å andra si-
dan Läromedelsnämnden och dess granskare. Kampen handlade om in-
nehållet i det aktuella läromedlet, men i förlängningen även om tolkning-
en av själva granskningsuppdraget. Denna granskning kan ses som ett 
exempel på en konkret kamp om innehållet i den svenska skolan.  I denna 
kamp argumenterade Läromedelsnämnden och dess granskare utifrån 
motiveringar om objektivitet. Det var förlaget och författarna som använ-
de sig av läroplanen. Förlagsredaktörens huvudargument var att läromed-
let uppfyllde läroplanens krav och därmed borde godkännas. Ingenstans i 
detta material talar Läromedelsnämnden om läroplanen. Endast den 
granskare som arbetade på uppdrag av Läroboksnämnden tog upp läro-
planen och han var enig med förlaget om att läromedlet uppfyllde dess 
krav. Ingen av granskarna eller Läroboks-/Läromedelsnämnden hävdade 
att läroplanens krav inte uppfylldes. Det får tolkas som att de inte motsat-
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te sig tolkningen att läromedlet var i enlighet med läroplanen, men att 
detta inte ansågs som ett tillräckligt skäl för ett godkännande. 

Trots förlagets och Läromedelsnämndens motsatta ståndpunkter vad 
gällde den första upplagans lämplighet som läromedel och deras motsatta 
utgångspunkter i argumentationen kan det konstateras att de hade delvis 
likartade uppfattningar om själva granskningsuppdraget. Båda menade att 
Hagströms utlåtande föll utanför granskningsuppdraget. 

Om Läromedelsnämnden tog avstånd från Hagströms utlåtande så 
gällde det motsatta för Jörgen Westerståhls utlåtanden. Westerståhl var 
professor i statskunskap och var konstruktören bakom en objektivitetsde-
finition med utgångspunkt i Sveriges radios regler om saklighet och opar-
tiskhet. Westerståhl hade även genomfört ett antal undersökningar om 
objektiviteten i Sveriges Radios rapportering. Westerståhls objektivitets-
definition och de undersökningar som han genomförde var dock inte 
oomstridda. Torsten Thurén visar att Westerståhls objektivitetsdefinition 
kritiserades från såväl liberalt som marxistiskt håll och det var de sist-
nämnda som var den ”mest aggressiva motståndaren” (1997:259-265, 
269). 

Det är mot bakgrund av denna motsättning som vi kan tolka den mot-
sättning som fanns mellan förlagets representanter å ena sidan och Wes-
terståhl å den andra när det gällde den första upplagan av Momenthäfte 
14. Förlagets representanter intog i denna kamp en vänsterposition, vil-
ken tydligt krockade med Westerståhls objektivitetsdefinition.  

Förutom att vara granskare av samhällskunskapsläromedel hade Wes-
terståhl även deltagit i det utredningsarbete som låg bakom lagändringen 
och övergången till den nya förhandsgranskningen 1974. (SOU 1971:91, 
s 86-89, 258-259) Han var också deltagare i den arbetsgrupp som fick 
Läromedelsnämndens uppdrag att utifrån lagtexten formulera instruktio-
ner till granskarnas arbeten. (protokoll, 1974-07-04, SÖ, Lmn, A1:1) Han 
var således en central person i den förändring av den svenska lärome-
delsgranskningen som genomfördes under 1970-talet. Mot den bakgrun-
den är det inte förvånande att han hade Läromedelsnämndens öra.  

Denna fallstudie visar att under den statliga läromedelsgranskningens 
tid blev denna verksamhet en arena för en kamp om läromedlens inne-
håll, om granskningsuppdragets innehåll och ytterst handlade det om sko-
lans innehåll. Motsättningarna fanns mellan den statliga byråkratin och 
förlaget, men även mellan olika representanter inom den statliga byråkra-
tin. 

I fallet Moment vanns denna kamp av granskaren Westerståhl och Lä-
romedelsnämnden. Deras granskning av Moment Samhällskunskap resul-
terade i en förändrad läromedelstext. Genom de ändringar som gjordes i 
den andra upplagan, kom de elever som läste denna lärobok att få en an-
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nan bild av relationen mellan världens i- och u-länder än vad de tre läro-
medelsförfattarna hade avsett från början. Här tydliggjordes vad som var, 
och vad som inte var, en godkänd skildring av relationen mellan i- och u-
länder under 1970-talet. På detta sätt nådde effekterna av den statliga för-
handsgranskningen ända in i de svenska klassrummen och fram till gym-
nasieeleverna.  

1991 upphörde den statliga förhandsgranskningen. Därefter har kon-
kurrensen för den traditionella läroboken ökat från till exempel digitala 
medier. Men trots det är den traditionella lärobokens ställning fortfarande 
stark (Englund, 2006:25). Även konkurrensen från olika sponsrade läro-
medel har ökat. Hur ser dagens kamp om samhällsläromedlens innehåll 
ut? Vilka deltar och på vilken arena utspelas den? Det är frågor som fort-
farande väntar på att besvaras. Men en förståelse för hur det har varit 
ökar våra chanser att reflektera över dagens och morgondagens situation. 
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Anna Johnsson Harrie är universitetslektor i pedagogiskt arbete med in-
riktning mot samhällsämnenas didaktik vid Linköpings universitet. Hen-
nes forskningsintressen rör främst samhällskunskaps- och historiedidak-
tik, läromedelsforskning samt frågor om politisk styrning av skolans in-
nehåll. 
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Prov, vitsord1 och bedömning som 
aspekter av kemilärares bedömnings-
praktik 
 
Viveca Lindberg & Ragnhild Löfgren 
 
Bedömning är ett begrepp som under lång tid i Sverige förknippats med 
betygssättning (Rask & Wennbo, 1983). Under 1990-talet har återinfö-
randet av begreppsparet formativ och summativ bedömning – som speg-
lar två av bedömningens funktioner – dock bidragit till att vidga innebör-
den i bedömningsbegreppet. Genom att istället fokusera sammanhangen 
för bedömning, kan följande bild (figur 1) ge en uppfattning om de olika 
innebörder som ligger i begreppet. Bilden bygger på Björklund Boistrup 
& Lindberg (2007).  
   Under pågående arbete 
   (individuellt, i grupp/kollektivt)  
Sammanfattande, (Black mfl 2004)  I slutet av en uppgift/ 
i form av betyg    en process (Wiggins, 1998) 
 
 
Som utgångspunkt    Processer relaterade till  
för utvecklingssamtal    diagnoser och prov (lärar- 
(Granath, 2008; Hofven-    konstruerade, lokala eller 
Dahl, 2006; Lindh & Lindh-    nationella prov) 
Munther, 2005)                   Sammanfattande i olika 
   typer av bedömningsmallar 
   (utvecklade av lärare,  
   konsulter eller lokala utbildnings- 
   myndigheter) 
 
Figur 1. Bedömning – ett vitt begrepp. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Föreliggande text utgör en delrapport för det av Vetenskapsrådet finansi-
erade forskningsprojektet (2007-2009): ”Kemitexter som redskap för na-
turvetenskapligt lärande: en komparativ studie av undervisningspraktiker 
                                                 
1 Begreppet vitsord är det betyg eleven får i ett skolämne, medan man med betyg i 
Finland avser betygsdokumentet. Den vitsordsskala som används sedan flera decenni-
er är 4-10, där 4 står för underkänt (icke godkänt), 5 är det lägsta godkända betyget 
och 10 det högsta. Istället för betygskriterier har man infört det man kallar en profil. 
Sifferbetyg ges senast i årskurs 8, i tidigare årskurser står det lärarna fritt att välja 
mellan skriftliga omdömen och sifferbetyg. 

Bedömning – 
implicit eller 
explicit 
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i svenska och finlandssvenska klassrum”. I denna text analyseras data 
från de tre finska skolorna som ingår i studien.1 Det som vi i denna text 
intresserar oss för är fyra finlandssvenska kemilärares bedömningsprakti-
ker, vilka principiellt kan hänföras till var och en av de olika delarna i 
modellen. Här avgränsar vi oss dock till endast den del i modellen i figur 
1 som benämns processer relaterade till diagnoser och prov, d.v.s. vilka 
examinationsformer som förekommer samt hur eleverna förväntas visa 
sina kunskaper. Den övergripande fråga som vi avser att belysa är vad det 
är som formar och karakteriserar finlandssvenska kemilärares bedöm-
ningspraktik. Texten syftar till att jämföra likheter och skillnader mellan 
fyra kemilärares provkonstruktion och bedömning i tre finlandssvenska 
skolor på basis av de prov deras elever skrivit som avslutning på ett av-
snitt om periodiska systemet, joner och jonföreningar samt syror och ba-
ser. Alla fyra lärarna valde således ett prov som underlag för att bedöma 
vad eleverna lärt sig.  
 Vidare handlar texten om vad som fokuseras – efterfrågas – i pröv-
ningen och vad som karakteriserar ett godkänt respektive ett gott resultat. 
Lärares provkonstruktion, deras bedömning av elevernas provsvar och 
principerna för deras betygssättning av proven i klassen som helhet är 
något som är föga belyst i såväl svensk som nordisk forskning (Forsberg 
& Lindberg, 2010). Vårt syfte är att belysa den här specifika aspekten av 
finlandssvenska kemilärares bedömningspraktik. De analysfrågor till da-
tamaterialet som ligger till grund för den här delen av arbetet är t.ex. föl-
jande: Finns det en överenskommen praxis om eller formella beslut för 
hur provkonstruktionen går till – kollegialt eller individuellt? Vilka prio-
riteringar gör lärarna då de konstruerar proven? Utifrån prov och lärar-
kommentarer till provet på en av skolorna försöker vi också belysa vad 
som karakteriserar provfrågorna: vilket innehållsligt kemikunnande do-
minerar i provet? Vad karakteriserar ett godkänt betyg?  
 
 
Datamaterialet 
 
Dataproduktionen i de tre skolorna och de fyra klassrummen genomför-
des under ht 2007 (Landsbygdsskolan, lärarna Fred och Fredrika) och 
under ht 2008 (Förortsskolan, läraren Pia och Cityskolan, läraren Nora). 
Innehållet i undervisningen avgjordes i och med den första skola vi fick 
tillgång till (Landsbygdsskolan). Den här texten baseras på respektive 

                                                 
1 Vetenskaplig ledare för detta projekt är Inger Eriksson som är professor i pedagogik 

vid lärarutbildningen vid Högskolan i Bergen och docent i didaktik vid Institutio-
nen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet. 
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lärares prov, tre av läraren strategiskt utvalda elevers svar och mp3-
inspelade intervjuer med lärarna som baseras på frågor om och i relation 
till underlagen. För urvalet av elevsvar fick lärarna instruktionen att välja 
ut exempel som sinsemellan var olika: ett som av läraren bedömdes som 
ett gränsfall men där resultatet motsvarade godkänt betyg, ett som repre-
senterade ett för klassen vanligt förekommande resultat (≈ medel) och ett 
som representerade ett gott resultat. Tillvägagångssättet för den här typen 
av kontextualiserade eller materialbaserade intervjuer baserar sig på Or-
rell (1996). Intervjun formas inte enbart av intervjuarens förberedda frå-
gor utan även av det material som utgör utgångspunkten och där den in-
tervjuade även ges möjlighet att kommentera materialet, peka ut skillna-
der eller specifika drag. De inledande frågorna till intervjun handlade om 
lärarens utbildning för, erfarenheter av och fortbildning i provkonstruk-
tion och bedömning samt andra så kallade critical incidents (jfr t.ex. 
Tripp 1993) av betydelse för detta. 
 
 
Provkonstruktion och prioriteringar 
 
Enligt den finska läroplanen från 2004 gäller målrelaterad bedömning:  
 

Elevens framsteg, arbete och uppförande skall bedömas i förhållande till målen i 
läroplanen och till profilerna för goda kunskaper. Profilen för goda kunskaper och 
kriterierna för slutbedömningen definierar nationellt den kunskaps- och färdig-
hetsnivå som utgör grund för bedömningen. Vid sifferbedömning definieras profi-
len för goda kunskaper till nivån för vitsordet åtta (8).” (Utbildningsstyrelsen, 
2004, s. 260).  

 
Som utgångspunkt för lärarnas betygssättning (vitsordsgivning) finns så-
ledes profilen för vitsordet 8. Den här profilen är tänkt att fungera som 
utgångspunkt för lärarna i deras arbete med att sätta samtliga betyg. 
Gemensamt för de fyra lärarna var att elevernas kunskaper prövades ge-
nom skriftliga prov, där varje prov betygssätts. I Förortsskolan komplet-
terades provet med ett laborationsprov. Frågan om provkonstruktion har 
flera aspekter. Det är dels en fråga om arbetsfördelning – sker detta kol-
legialt eller individuellt? – dels en fråga om innehåll och form. I Lands-
bygdsskolan har skolans alla lärare i matematik och No-ämnen gjort upp 
om en arbetsfördelning: en lärare ansvarar för konstruktionen av ett prov 
i ett ämne under ett läsår och samma prov ges i alla parallellklasser. För-
slaget till provfrågor skickas ”på remiss” till kollegorna, som ger syn-
punkter. Förslaget justeras utifrån synpunkterna. Cityskolan har utvecklat 
en liknande praxis. Här ges möjlighet för varje lärare att ge förslag på 
provfrågor. Varje lärare har således antingen bidragit med någon eller 
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några frågor eller bidragit till att omformulera andras frågor. I Förorts-
skolan konstruerar varje lärare sina egna prov.  
 Beträffande innehållsliga prioriteringar säger Fredrika att lärarna på 
Landsbygdsskolan har satsat på ”hur bindningarna mellan partiklarna ser 
ut” och att ”de [jonföreningarna] leder ström och att man genom experi-
ment kan kontrollera det” (Intervju ht 2007). På Cityskolan har lärarna 
principen att frågorna ska täcka åtminstone ”det viktigaste” i avsnittet, 
exempelvis: 
 

Lärare: Hur joner bildas och sen då hur föreningar bildas, för det är ju grundläg-
gande, hur elektroner förflyttas. Det är ju det som är det viktiga och också det som 
är det svåra, både kovalent bindning och jonbindning (Intervju med Nora, ht 
2008).  

 
Läraren på Cityskolan har också en klar uppfattning om vad hon uteläm-
nar om det blir ont om tid: ”det här praktiska med syror och baser. Dom 
vet re’n ganska mycket om det […] försurningen, som är det sista i det 
här avsnittet, man behöver bara ta några stolpar” (Intervju med Nora, ht 
2008). Läraren motiverar det med att eleverna redan känner till åtminsto-
ne syror då de kommer till årskurs 7. Även på Förortsskolan uppger lära-
ren att periodiska systemet, oktett och att rita elektroner är viktiga inne-
håll. Vidare poängterar hon särskilt kunskaper från laborationer samt att 
kunna avläsa tabeller som viktigt att ha med på kemiprov. Svaren – d.v.s. 
prioriteringarna – på de tre skolorna är således rätt likartade. När det gäll-
er vilken typ av frågor som används är mönstret likartat på alla tre sko-
lorna. Frågor med fasta svarsalternativ och frågor med korta öppna svar 
(eleverna förväntas själva formulera de få ord som krävs för att besvara 
frågan) är klart dominerande. Enstaka frågor där eleverna ska svara med 
en eller två fullständiga meningar förekommer på varje skola. De här frå-
gorna utgör dock inget explicit krav för att eleverna ska kunna nå god-
känt resultat – den totala poängsumman avgör. På samtliga skolor gäller 
att varje svar poängsätts. Det som ligger till grund för hur många poäng 
olika frågor kan ge är vanligen hur många av något (benämningar, be-
teckningar mm.) som efterfrågas. Frågor som kräver att eleverna t.ex. pa-
rar ihop något (namn och beteckning eller egenskap och 
namn/beteckning) kan även ge ½ poäng per rätt hopparade element. I och 
med att antalet poäng varierade mellan frågorna frågade vi om det finns 
en relation mellan antalet poäng på en fråga och dess värde i termer av 
viktighet – om poäng kan ses som en signal till eleverna. På en direkt 
fråga om det fanns någon fråga på provet som lärarna bedömde som vik-
tigare än andra säger alla fyra lärarna att alla provfrågor är lika viktiga – 
ingen fråga tillmäts mer värde än någon annan, dvs. det finns ingen speci-
fik fråga eleverna måste klara av att besvara för att bli godkända på pro-



 

45 

 

vet. Cityskolan skiljer sig från de andra genom att varje fråga är värd 6 
poäng. För essäfrågor förbestäms vilket innehåll som ska ingå och vad de 
olika delarna är värda. Övriga frågor bedöms som på de två andra skolor-
na. Av andra svar under intervjuerna på Landsbygdsskolan framgick det 
att frågans placering (först respektive sist) i provet signalerar dess svårig-
hetsgrad – och samtidigt dess innehållsliga värde, som dock inte kommer 
till uttryck i poäng. De första frågorna i provet har en särskild funktion: 
att ge svaga elever möjlighet att få tillräckligt många poäng så att de, med 
komplettering av några ströpoäng (”riktiga poäng” till skillnad från 
”hjälppoäng” eller ”turpoäng”), kan nå godkänt resultat. Motsvarande 
strategi används såväl på Förortsskolan som på Cityskolan även om be-
nämningen varierar (lätta frågor). Vidare frågade vi om det fanns någon 
typ av frågor som läraren saknade i provet eller om det här provet kunde 
ses som typiskt. En av lärarna på Landsbygdsskolan nämnde essäfrågor, 
men uttryckte också viss tveksamhet till dem: 
 

Lärare: Varken lärare eller elever tycker egentligen om dem. Ofta undviker vi ju 
dem därför att det är lättare att rätta ett prov där det är klart rätt eller fel jämfört 
med att sitta och ta ställning till ska jag ge två poäng eller tre poäng (intervju med 
Fredrika, ht 2007). 

 
 
Rättning och betyg på provet 
 
Av intervjuerna framgår att provbedömningsprocedurerna, d.v.s. rätt-
ningsarbetet, skiljer sig mellan de tre skolorna. På Landsbygdsskolan har 
man en gemensam rättningsmall och provrättningen genomförs i två steg. 
Först rättar varje lärare proven för sina egna elever. Efter det har alla ke-
milärare en gemensam bedömningskonferens, där man – utifrån fre-
kvensfördelningen över samtliga elevers poäng – gemensamt bestämmer 
poänggränsen för lägsta godkända betyg och för vart och ett av de övriga 
betygen. Samma poänggränser (skala) gäller således i alla parallellklas-
ser. På Förortsskolan och Cityskolan rättar och betygsätter varje lärare 
själv proven för sina elever. Vidare har vi konstaterat att det på varje sko-
la finns dels principer för vad som krävs för godkänt betyg, dels en prax-
is, t.ex. att godkäntgränsen justeras i förhållande till utfallet. När det gäll-
er övriga betyg har de tre skolorna likartade principer: poängen fördelas 
jämnt över skalan. Av tabell 1 framgår vilka procedurer, principer och 
vilken praxis vi kunnat identifiera på var och en av skolorna. 
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Tabell 1. Principer och praxis för bedömningsarbetet i kemi på tre 
finlandssvenska skolor.  
 
Skola & provbedöm-
nings-procedurer 

Krav för godkänt Vad krävs för övriga vits-
ord? 

Landsbygdsskolan 
Steg 1: Varje lärare rättar 
proven (poängsätter sva-
ren) för eleverna i den 
klass man undervisar.  
Steg 2: Bedömnings-
konferens: alla lärare som 
undervisar kemi i åk 8. 
Utifrån den totala poäng-
fördelningen i alla klasser 
görs en bedömning av om 
provet var lätt eller svårt. 

 
Princip: ca 20% av totalpo-
ängen  
Praxis: avgörande för om 
elever får godkänt betyg (5) 
eller underkänt (4) är lärarnas 
bedömning av konsekvenser-
na av ett godkänt respektive 
ett underkänt resultat (vem 
som ”behöver bli” godkänd 
eller underkänd. Detta avgör 
den exakta poängsumma som 
blir gränsen. 

 
Princip: Poängen fördelas 
”någorlunda jämnt” över ska-
lan. 
Praxis: lätta prov (d.v.s. flera 
elever presterar många po-
äng) gör att kraven skärps. 
Det behövs alltså fler poäng 
för de högsta vitsorden (9 och 
10)  
 

Förortsskolan 
Varje lärare rättar själv 
sina prov (poängsätter 
elevernas svar). 

 
Skriftligt prov: 
Princip: 45% av totalpoängen 
Praxis: Läraren anser att kra-
ven är för höga och accepterar 
30% som gräns för godkänt. 
Innan hon fattar beslutet kon-
sulterar hon en äldre lärare vid 
annan skola, hennes informel-
la mentor. 
Laborationsprov: 
Eleverna följer säkerhetsföre-
skrifterna (använder skydds-
kläder, skyddsglasögon) 

 
Princip: Poängen fördelas 
”någorlunda jämnt” över ska-
lan. 
 

Cityskolan 
Varje lärare rättar själv 
sina prov (poängsätter 
elevernas svar). 

 
Princip: en tredjedel (ca. 
30%). Detta gäller även fysik 
och matematik.  
Praxis: Skalan justeras om 
det generella resultatet är 
dåligt (dvs. det räcker med 
färre poäng för 5).  

 
Princip: Linjär fördelning (po-
ängen fördelas jämnt över 
skalan). 
 

 
Ingen av lärarna relaterade bedömningsarbetet i samband med de här 
proven till kursplanens mål: 
 

Intervjuare: Har ni diskuterat de, frågorna, i relation till de mål som finns i läro-
planen? 
 
Lärare: Ibland och ibland inte. Sällan ska vi väl säga. Vi följer nog mer boken än 
läroplan. Det blir nog så i praktiken (intervju med Fredrika, ht 2007). 
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I samband med att Läroplansgrunderna från 2004 och kriterier för vitsor-
det 8 infördes prövade lärarna på Landsbygdsskolan att använda kriteri-
erna som utgångspunkt för poängskalan. De fann det svårt – ”då ska ju 
provet vara perfekt” – vilket innebär att deras förståelse är att resultatet 
(fördelningen av vitsord mellan eleverna) ska fördelas någorlunda jämnt. 
 
 
Vilket kunnande efterfrågas? 
 
I tabell 2 exemplifieras vad frågorna kräver av eleverna utifrån provet på 
Landsbygdsskolan. Provet bestod av tio frågor, vidare bestod varje fråga 
av delfrågor (a, b, c etc.). Enligt lärarna var delfrågorna inte nödvändigt-
vis relaterade till varandra, utan kunde lika gärna ha formulerats som se-
parata frågor. Med den tolkningen bestod provet således av totalt 37 frå-
gor.  
 
Tabell 2. Frågor i kemiprov – vad efterfrågas och i vilken omfatt-
ning? 
 

Vad förväntas av elevernas svar?  
– Att eleverna: 

Antal 
(del)frågor 

Anger namn och/eller beteckning på ett kemiskt 
ämne 

25 

Ritar en atom- respektive en molekylmodell 2 

Anger/ringar in rätt antal eller anger ett intervall 4 

Anger ett begrepp 3 

Anger en färg 1 

Svarar med en mening 2 

 
Att kunna ange namn och/eller kemisk beteckning är det som klart domi-
nerar och därmed framstår som viktigast att kunna i Landsbygdsskolan. I 
dessa frågor ingår dels frågor där man ska ange en kemisk beteckning 
eller utifrån en kemisk beteckning ange vilket grundämne som avses, 
men också frågor där en fullständig reaktionslikhet ska anges.  
 
Vad kvalificerar för godkänt betyg? 
 
Utifrån exemplet på Landsbygdsskolan kan eleverna få godkänt på provet 
med 11 poäng (20 procent av totalpoängen). Antalet delfrågor är 37 
stycken och maxpoäng på provet är 55 poäng vilket innebär att vissa del-
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frågor kan ge flera poäng. Fredrika vid Landsbygdskolan kommenterar 
gränsen för godkänt med att det är rätt lågt. Fred hänvisar till att kemi är 
ett svårt ämne och att detta är anledningen till att de frångår den generella 
princip lärarlaget har om att det krävs 25 procent av totalpoängen för att 
få godkänt på proven i naturvetenskapliga ämnen och matematik. 
 

Intervjuare: När man får de här poängen – kvittar det vilka elva poäng man får? 
Lärare: Det är just precis. Vi kan ju inte… Meningen med de här [gemensamma] 
skalorna är ju att det här det ska bli rättvist. Att om en [elev] som har en annan lä-
rare har elva poäng så ska hon inte kunna säga att se jag fick elva poäng och det 
här vitsordet och då kan inte jag åt mina elva poäng ge ett annat vitsord. Utan de 
ska vara jämförbara med varann. /…/ Och jag kan inte säga att jag någon gång förr 
ha märkt det så tydligt som just vid det här provet att jamen nog har hon många 
turpoäng bland de där elva. (intervju med Fredrika, ht 2007). 
 

Vid genomgång av provet så ändrar läraren sin bedömning i relation till 
”många turpoäng” och kommenterar istället poängen som ”riktiga po-
äng”. 
 

Lärare: Det där var ju helt OK poäng. Om vi då säger vad som faktiskt har visat på 
någon kunskap här. Har var nog två riktiga poäng och det där var ett ganska värde-
fullt poäng [eleven kan ange SO4

2-] och det är förvånansvärt. Det förstår jag inte 
hur hon har kunnat när hon inte kunnat något annat. Men det där var ju ett bra po-
äng [eleven kan ange gränsen för basiskt pH-värde] och det där. /…/ Så vad har vi 
nu ... en , två, tre, fyr, fem poäng som är helt OK, sex, sju det där var ju ganska lät-
ta poäng men i alla fall /…/ (intervju med Fredrika, ht 2007). 

 
Ingen fråga är principiellt viktigare än någon annan och det finns inga 
poäng som eleverna måste ha för godkänt resultat utan det sammanlagda 
poängtalet och andelen poäng av totalsumman är avgörande – oavsett 
varifrån poängen kommer. Ändå tillmäts frågorna olika värde beroende 
på om de finns i början eller i slutet av provet. Eleverna kan således sam-
la vissa poäng på frågor i början av provet, där man ska ange metaller, 
gaser och joner och deras kemiska beteckningar. Utöver det kan de få 
ströpoäng, t.ex. om de kan para ihop rätt begrepp med rätt substans (t.ex. 
bromtymolblått med indikator, saltsyra med syror). I praktiken är det så-
ledes möjligt att eleverna, utifrån principerna för poängtilldelning, får 
godkänt på provet på basis av innehållsligt fragmentariska kunskaper. 
 
Sammanfattning 
 
Vad kan vi då säga om vad det är som format dessa fyra finlandssvenska 
kemilärares bedömningspraktiker? Inom två av skolorna fanns det inslag 
av kollegial provkonstruktion, antingen så att alla lärare bidrog med frå-
gor som sedan utgjorde underlag till provet eller så att en lärare utarbeta-
de ett förslag som kollegorna gav synpunkter på. På den tredje skolan 
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skedde provkonstruktionen individuellt i förhållande till kollegor på sko-
lan, men i samverkan med extern mentor (äldre kemilärare på annan sko-
la). Skriftliga prov förekom på alla skolor, en av skolorna kompletterade 
med ett laborationsprov. Frågor med fasta svarsalternativ (flervalsfrågor) 
eller frågor med korta öppna svar dominerade. Ingen av lärarna uppgav 
att de hade innehållsliga prioriteringar beträffande vilka frågor eleverna 
behövde kunna besvara för att få godkänt på provet. Namn, begrepp och 
kemiska beteckningar framstår dock som viktigast att kunna, utifrån anta-
let delfrågor (25 av 37 på Landsbygdsskolan). Alla provfrågor uppges 
vara lika viktiga, ingen fråga tillmäts således mer värde än någon annan. 
Vilka poäng som helst duger för att nå godkänt – andelen poäng gäller. 
Men ordningsföljden signalerar att de frågor som finns i början av provet 
är lätta medan de som finns i slutet av provet är svårare. Detta är en prax-
is som alla fyra lärarna tar för given. Vidare finns en del frågor med för 
att ge ”svaga” elever möjlighet att få poäng (”turpoäng” kontra ”riktiga 
poäng”). Detta kan förstås som ett dilemma ur såväl lärar- som elevper-
spektiv. Ur ett elevperspektiv ska samma andel poäng resultera i samma 
vitsord. Ur ett lärarperspektiv kan samma poäng representera rätt olika 
kunskaper och därmed värderas olika av läraren. Principerna för bedöm-
ning och betygssättning i relation till provet som vi urskiljt kan tolkas 
som influerade av en vardagsförståelse av normrelaterad betygssättning1. 
Betygen är dock bundna till klass eller parallellklasser, påverkad av en-
skilda elever – framför allt gäller detta de elever som i Landsbygdsskolan 
fick ett lättare prov. I materialet finns inga indikationer på att lärarna an-
vänder kursplanen som utgångspunkt för provkonstruktion eller bedöm-
ning. 
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Kommunicera naturvetenskap i skolan 
– exempel från årskurs 3 
 
Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman och 
Lars-Erik Björklund 
 
 
Bakgrund 
 
Naturvetenskaplig kunskap kan ses som en specifik kultur eller en grupp 
av subkulturer, som har utvecklats under en lång tidsperiod (Lemke, 
1990, Aikenhead, 1996; Bruner, 1996). Kommunikationen fungerar med 
hjälp av olika begrepp och termer som kan skiljas från vårt mer vardagli-
ga språk (Sjøberg, 2000). Undervisningen i skolan är ett exempel på en 
social- och kulturell verksamhet, som finns mittemellan en naturveten-
skaplig kunskapskultur och vardagskultur (Andrée, 2007; Eskilsson, 
2001). Innehållet och organisationen av naturvetenskap består dels av 
kunskaper om naturvetenskapliga begrepp och teorier (produkter av ve-
tenskapliga undersökningar) och kunskaper om den vetenskapliga pro-
cessen, dvs. hur vetenskapen producerar ny kunskap samt finner svar på 
nya frågor. Dessa två perspektiv har betonats olika genom åren, men 
båda anses komma till uttryck genom praktiskt arbete eller laborationer. 
Även om praktiskt arbete har kritiserats för att vara ineffektivt (Watson, 
2002, Lunetta, Hofstein & Clough, 2007) så anses det fortfarande vara en 
viktig verksamhet inom naturvetenskaplig utbildning (Jenkins, 1999, 
Sjøberg, 2000). 

Skälen för att använda praktiskt arbete inom den naturvetenskapliga 
utbildningen är således många och olika. Det centrala som lyfts fram är 
att eleverna lär sig något om vetenskapens natur och att de vetenskapliga 
fenomenen presenteras så att vetenskapliga metoder och begrepp används 
på funktionella sätt. I enlighet med detta talar Jenkins om att det endast är 
genom laborationer som eleverna kan få en känsla för naturvetenskapliga 
fenomen “feel for the phenomena" (Jenkins, 1999, s. 29). Att lära natur-
vetenskap innebär också, enligt Lemke (1990), att lära sig det vetenskap-
liga språket. Wittgenstein (1953) talar om språkspel och detta innebär att 
kunna tala och agera inom specifika kontexter dvs. man måste lära dig att 
agera och tala i enlighet med reglerna i den specifika aktiviteten. Detta 
innebär att lära sig använda ett specialiserat och begreppsmässigt språk 
vid läsning och skrivning, i resonemang och problemlösning samt i den 
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praktiska verksamheten. Wickman och Östman (2002) beskriver lärande 
som en diskursförändring. Eleverna måste lära sig att diskutera och att 
lyssna och svara på varandras bidrag, d.v.s. använda ett undersökande 
samtal (Barnes, 2008). Men för att göra detta måste de lära sig att disku-
tera halvfärdiga idéer med sina klasskamrater och bry sig om varandra 
tillräckligt mycket för att vilja höra de andras idéer och tänka igenom 
sina egna idéer inom gruppen (Pierce & Gilles, 2008). Bara för att flera 
barn sitter tillsammans vid ett bord innebär inte detta att de samarbetar. 
De skulle likaväl kunna arbeta parallellt med enskilda uppgifter (Mercer 
& Littleton, 2007). Det tar tid att lära sig att framgångsrikt arbeta i grupp 
och det kräver förberedelser, styrning och övervakning av läraren (Bar-
nes, 2008).  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
I föreliggande studie har vi följt en skolklass som använder ett läromedel 
som heter Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) under sina lektioner 
i naturvetenskap. Forskningen i denna studie är inriktad på elev-lärare-
interaktion och vilken typ av naturvetenskaplig kunskap som kommer till 
uttryck i klassrumskommunikationen. Vår undersökning har dubbelt fo-
kus, först vill vi utveckla ett analytiskt verktyg för att få syn på och kun-
na beskriva vad som händer i samband med praktiskt arbete i skolan. Vi 
vill också undersöka hur och om detta analytiska verktyg kan ge nya in-
sikter och förståelse för faktorer som påverkar elevers lärande i den na-
turvetenskapliga undervisningen.  

Huvudsyftet är att undersöka om det är möjligt att fånga viktiga me-
ningsskapande processer i relation till det praktiska arbetet. Våra fråge-
ställningar är: Vilket vetenskapligt innehåll dominerar i klassrummet? 
Hur kommuniceras det vetenskapliga innehållet i klassrummet? Hur kan 
detta analytiska verktyg beskriva på vilket sätt det naturvetenskapliga 
innehållet kommer till uttryck i klassrummet? 
 
 
Naturvetenskapligt innehåll 
 
Vi använder oss av beskrivningar, förklaringar samt generaliseringar, på 
ett liknande sätt som Mortimer & Scott (2003), för att beskriva det natur-
vetenskapliga innehållet i undervisningen. Beskrivningar är främst inrik-
tade på den observerbara makronivån medan förklaringar främst är inrik-
tade på den osynliga sub-mikroskopiska nivån. Generalisering innebär att 
en särskild företeelse, som en förändring i fysikaliskt tillstånd, kan be-
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skrivas eller förklaras av allmänna lagar eller principer. En generalisering 
är därför inte bunden till ett visst exempel eller sammanhang "[a] gener-
alization goes beyond a description and an explanation in that it is not 
limited to a particular phenomenon, but express a general property of sci-
entific entities, matter or classes of phenomena" (Mortimer & Scott, 
2003, s. 32). Gilbert & Treagust (2009) har utvecklat en kategori för ke-
miska representationer. De använder begreppen makro, submikro och 
representationsnivå eller symbolisk nivå. Den första nivån är makroni-
vån, som handlar om iakttagbara eller mätbara egenskaper såsom vikt, 
pH och temperatur, och används för att beskriva vetenskapliga fenomen. 
Till exempel kan denna nivå bestå av representationer av empiriska egen-
skaper av fasta ämnen, vätskor och gaser. Den andra nivån, den submik-
roskopiska nivån användas för att förklara fenomen med hjälp av model-
ler såsom atommodeller och fördelningar av elektroner. Till exempel kan 
fasta ämnen förklaras i termer av packade atomer. Den tredje nivån, re-
presentationsnivån, innebär symboliska representationer av fenomenet 
och kan användas när man benämner fysikaliska tillstånd, t.ex. fast (s), 
flytande (l) och gas (g). Eftersom vår studie gäller 10 år gamla barn i 
årskurs 3 i grundskolan finns det skäl att tro att ett kemiskt symbolspråk 
ännu inte introducerats. Naturvetenskap för yngre barn tenderar ofta att 
vara beskrivande till sin karaktär (Acher et al., 2007). Dock kan det vara 
möjligt att införa atommodeller i tidiga år (Eskilsson, 2001) och använd-
ningen av "part models" (Acher et al., 2007, s. 414) kan leda till nya sätt 
att se på och förstå materia.  
 
 
Kommunikativ strategi i klassrummet 
 
Hur kan läraren arbeta för att möta och presentera olika idéer i klass-
rummet? Mortimer & Scott (2003) har genom att använda en interak-
tiv/icke-interaktiv dimension och en dialogisk/auktoritativ dimension för-
sökt beskriva den lärarledda kommunikationen i klassrum (se tabell 1.). 
 
Tabell 1. Fyra dimensioner av kommunikativ strategi (Mortimer & Scott, 
2003). 
 
 INTERAKTIV ICKE-INTERAKTIV 
DIALOGISK           A          B 
AUKTORITATIV           C          D 
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A. Interaktiv/dialogisk kommunikation: Läraren och eleverna diskute-
rar tillsammans olika idéer och lösningar av problemet. Det finns starka 
likheter med Mercer & Dawes (2008) explorativa samtal som inkluderar 
olika idéer och åsikter. 
B. Icke-interaktiv/dialogisk kommunikation: Läraren påpekar olika 
sätt att lösa ett problem. Det skall dock noteras att ett icke-
interaktivt/dialogiskt förhållningssätt hänvisar till en dialogisk inställning 
till naturvetenskap, att olika (vetenskapliga) perspektiv eller möjliga lös-
ningar presenteras av läraren. Eleverna är inte en del av resonemanget 
eftersom resonemanget är icke-interaktivt.  
C. Interaktiv/auktoritativ kommunikation: Läraren inriktar sig på en 
viss aspekt och vägleder eleverna till rätt svar. Detta kan jämföras med 
slutna frågor där ett rätt svar existerar eller ett så kallat I-R-E-mönster 
(initiative-response-evaluation) (Sinclair & Coulthard, 1975).  
D. Icke interaktiv/auktoritativ kommunikation: Läraren ensam pre-
senterar ett innehåll. Detta kan jämföras med en formell föreläsning där 
studenterna eller eleverna sitter tysta och lyssnar. 
 
 
Metod och dataproduktion 
 
Skolan där studien bedrevs är belägen på landsbygden. Eleverna gick i 
årskurs 3 och var ca 10 år gamla och hade tidigare arbetat med NTA un-
der sitt första och andra skolår. Läraren var erfaren och hade en Naturve-
tenskaplig utbildning. Vi följde elever och lärare under fem lektioner un-
der hösten 2008. Vi spelade in dessa med hjälp av två videokameror där 
en kamera riktades mot läraren och den andra mot en utvald grupp elever. 
NTA-temat eleverna arbetade med kallas för Förändringar. Arbetet bör-
jade med ett experiment där eleverna lade en brustablett i vatten för att 
sedan titta på vilka förändringar som skedde (från en fast tablett till bil-
dandet av gas). Efter detta undersöker temat förändringar mellan olika 
former av vatten. Vårt arbete följde följande arbetsschema: Steg 1. Lek-
tionen transkriberades utifrån videofilmen. Steg 2. Med ett brett perspek-
tiv sökte vi beskrivande kategorier för de episoder och scener vi samlat 
in. Tre klassrumsaktiviteter fram stod som centrala; summering eller 
sammanfattning, instruktioner och praktiskt arbete. Vårt fokus för denna 
text är summeringen. Steg 3. I nästa steg renodlade vi materialet med fo-
kus på naturvetenskapliga sekvenser i klassrumsaktiviteten. Detta innebar 
att all kommunikation som behandlar andra saker såsom sociala instruk-
tioner, disciplin, och liknande har uteslutits och är således inte en del av 
analysen. Steg 4. Det naturvetenskapliga innehållet kategoriserade vi se-
dan i: beskrivningar, förklaringar eller generaliseringar. Steg 5. Slutligen 
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kategoriserades lektionen i relation till kommunikativ strategi. Tiden som 
varje kategoriserad enhet pågick i mättes för att ge en bild av deras in-
bördes proportioner.  
 
 
Resultat och analys  
 
Denna studie beskriver den tredje lektionen under temat Förändringar. 
Vi fann tre olika verksamheter i denna lektion, summe-
ring/sammanfattning, instruktioner och praktiskt arbete. Lektionen börja-
de med en sammanfattning av den förra lektionen där de löste upp en 
brustablett i ett glas vatten. De diskuterade den utrustning som användes 
och den gas som bildades vid upplösningen samt termerna fast, flytande 
och gas. Denna klassrumsaktivitet tog ca 5 minuter och utgör fokus för 
denna rapport. 
 
Typ av vetenskapligt innehåll  
 
Vi börjar med att analysera typen av vetenskapligt innehåll i procent av 
den totala tiden (se fig. 1). Därefter ger vi exempel från klassrumskom-
munikationen för att illustrera hur beskrivningar, förklaringar och genera-
liseringar ser ut i detta klassrum. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Typ av vetenskapligt innehåll under sammanfattningen. Beskrivningar, 76%, 
Förklaringar, 7% och Generaliseringar, 17%. Total tid ca 5 minuter.  
 
Beskrivningar: Summeringen av föregående lektions laboration går i 
första hand ut på beskrivningar (76%). Läraren börjar med att fokusera på 
den utrustning som de använde den förra lektionen. Efter detta fokuserar 
läraren på vad som hände när de stoppade tabletten i vattnet. Denna be-
skrivning kan förstås som en empirisk beskrivning eftersom dialogen är 
mycket nära experimentet.  
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Lärare: Vi stoppade i tabletten här [läraren skriver på tavlan]. Ner med tabletten 
här i [muggen]. Och vad hände då för nånting då? Vad var det som hände med ta-
bletten? David? 
David: Det kom bubblor. 
Lärare: Det kom bubblor ja. Precis.  

 
Läraren försöker också att göra eleverna uppmärksamma på att beskriva 
de olika aggregationstillstånden d.v.s. fasta ”grejer” eller ämnen, vätskor 
och gas.  
 

Lärare: Tabletten, ja. Det här är ett fast ämne. Precis. Och vattnet vad kan man 
säga att det är för något? Då har vi en grej kvar. Rikard?  
Rikard: Vattnet är ... 
Lärare: Vi kallar det för någonting. 
Rikard: Vätska. 
Lärare: Ja bra. Vi kallar det för vätska ja. Precis. Och vi pratade ju om att det fanns 
olika vätskor på de här bilderna vi hade. Vi hade o´boy och vi hade mjölk och gre-
jer.  Och fasta ämnen var stolarna och bänken och såna grejer. men nu kom det en 
ny grej som hette gas. Och just dom här tre grejerna är det som vi kommer att lära 
oss om ganska mycket nu. Fasta ämnen och vätskor och gas.  

 
Här använder läraren vardagliga föreställningar såsom skrivbord för att 
beskriva vad ett fast ämne är. Hon introducerar inte kemiska symboler för 
att ange aggregationstillstånd.  

Förklaringar: Väldigt lite tid ägnas åt förklaringar under denna aktivi-
tet. Läraren använder 7% av tiden åt att gå igenom vad som hände förra 
lektionen. Läraren förklarar inte den kemiska reaktionen som resulterar i 
en gasproduktion. Hon nämner inte på en sub-mikroskopisk nivå vad ga-
sen består av. Hon förklarar däremot att bubblorna kallas gas och att de 
bildas genom att man blandar tabletten med vatten. 
 

Lärare: Vad var dom där bubblorna för någonting då? Kunde vi lista ut det? Vad 
kunde det va? Vad kan man säga att det där är för någonting? David? 
David: Gas. 
Lärare: Det är någon slags gas ja, som blir där. Så när man blandar tabletten och 
vatten så blir det gas.  

 
Generaliseringar: Läraren vill beskriva och förklara en gas egenskaper i 
allmänhet. Detta tar 17% av tiden. Vad är typiskt för en gas? Läraren fo-
kuserar på fysikaliska, observerbara egenskaper inte på molekyler och 
avstånd mellan molekyler/partiklar. Men en elev kommer upp med flera 
exempel på olika gaser som går utanför försöket.  
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Lärare: Hur är en gas? Kommer ni ihåg att jag pratade om det. Jag sa till exempel 
att det finns lite gas härinne fast vi kan inte se det. Vad sa jag mer för någonting? 
Arvid? 
Arvid: Gas den är osynlig. Det är vattenånga, syre, koldioxid att som luften består 
av. Det är gas.  
Lärare: Ja, det är gas ja. Dom här bubblorna kan man säga dom va någon slags gas. 
Det stämmer ja. Och det har vi ju inte pratat om förut, när vi började med NTA så 
pratade vi om vätskor och så pratade vi om fasta ämnen.  

 
 
Kommunikativ strategi  
 
Strukturen på dialogen i klassrummet domineras av en I-R-E-karaktär, 
frågor initieras av läraren följt av svar från elever och en kort respons 
från läraren.  
 
Tabell 2. Kommunikativ strategi uttryckt som procent av tiden (5 minu-
ter) för sammanfattningen.  
 
 INTERAKTIV ICKE-INTERAKTIV 
DIALOGISK           18%          0% 
AUKTORITATIV           75%          7% 
 
Interaktiv/auktoritativ: Läraren uppmanar eleverna till dialog i klass-
rummet, men hon verkar ha en klar bild av målet för diskussionen. Lära-
ren leder eleverna genom en sekvens av frågor för att nå ett visst svar. 
Eleverna besvarar frågorna, ofta med ett till två ord. Läraren vill påminna 
om vad de gjorde sist och kontrollerar på detta vis upp att eleverna kom-
mer ihåg det.  
 

Lärare: Ja vad använder vi för saker? Ni fick några saker utav mig och så gjorde ni 
någonting med dom, och så hände det någonting. Är det någon som kommer ihåg 
vad ni fick för saker av mig ? Emma? 
Emma: En tablett.  
Lärare : Ja, en tablett. Det hade vi och sen hade vi någonting mer. Peter? 
Peter: En mugg. 
Lärare: En mugg ja. Just det. Den ritar jag här borta. Ni hade en mugg. Så där. Så 
hade vi lite mer grejer. Ida?  
Ida: Förstoringsglas. 
Lärare: Förstoringsglas hade vi med ja. Just det./…/ 
 
Lärare: Vi stoppade i tabletten här [läraren skriver på tavlan]. Ner med tabletten 
här i [muggen]. Och vad hände då för nånting då? Vad var det som hände med ta-
bletten? David? 
David: Det kom bubblor. 
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Lärare: Det kom bubblor ja. Precis. Vad var dom där bubblorna för någonting då? 
Kunde vi lista ut det? Vad kunde det va? Vad kan man säga att det där är för nå-
gonting? David? 
David: Gas. 
Lärare: Det är någon slags gas ja, som blir där. Så när man blandar tabletten och 
vatten så blir det gas. Kommer ni ihåg att vi pratade om det? Och hur var det med 
gas. Hur är en gas? Kommer ni ihåg att jag pratade om det. Jag sa till exempel att 
det finns lite gas härinne fast vi kan inte se det.  
 
Interaktiv/dialogisk: Eleverna tar initiativ och kommer med olika 
idéer och förslag. Däremot fortsätter läraren inte resonemanget om oli-
ka sorters gaser.  
 
Lärare: Vad sa jag mer för någonting? Arvid? 
Arvid: Gas den är osynlig. Det är vattenånga, syre, koldioxid att som luften består 
av. Det är gas.  
Lärare: Ja, det är gas ja. Dom här bubblorna kan man säga dom va någon slags gas. 
Det stämmer ja. Och det har vi ju inte pratat om förut. När vi började med NTA så 
pratade vi om vätskor och så pratade vi om fasta ämnen.  
 
Icke-interaktiv/auktoritativ: Detta sätt att kommunicera används när 
läraren vill sammanfatta en diskussion för att fortsätta med lektionen.  
 
Lärare: Och vi pratade ju om att det fanns olika vätskor på de här bilderna vi hade. 
Vi hade O´boy och vi hade mjölk och grejer. Och fasta ämnen var stolarna och 
bänken och såna grejer. Men nu kom det en ny grej som hette gas. Och just dom 
här tre grejerna är det som vi kommer att lära oss om ganska mycket nu. Fasta äm-
nen och vätskor och gas.  

 
Icke-interaktiv/dialogisk: Läraren inför inte olika naturvetenskapliga 
perspektiv eller åsikter under den här lektionssekvensen.  
 
 
 
Diskussion  
 
Trots att vårt analytiska verktyg har utvecklats för forskningsändamål, är 
det vår vision att det också kommer att vara ett användbart verktyg i för-
hållande till lärarutbildning och utveckling av undervisning. Det kan an-
vändas av lärare för analys av elevernas arbete och lärande i naturveten-
skapliga klassrum. När undervisande lärare analyserar videomaterial från 
sina egna klassrum kan de få en djupare förståelse för didaktiska aspekter 
av sin egen praktik, förutom att det kan hjälpa dem att förstå elevernas 
perspektiv och stärka sin egen professionella utvärdering och reflektion 
av verksamheten.  
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De kategorikodningar som vi ger exempel på i denna text (vetenskap-
ligt förhållningssätt samt kommunikation) kan användas ihop eller var för 
sig under olika klassrumssekvenser. Detta analytiska verktyg kan spegla 
vad som rent kvantitativt hamnar i förgrund eller bakgrund i klassrum-
met. Men det bör påpekas att bara för att det finns möjlighet för eleverna 
att delta i en viss verksamhet så garanterar inte detta i att lärande sker (jfr 
Lin et al., 2009). Resultaten måste analyseras vidare eftersom deltagande 
kan innebära mer proceduriella istället för substantiella interaktioner (jfr 
Jones & Eick, 2007). Vi anser att detta analysverktyg ska användas till-
sammans med detaljerade analyser av videosekvenser och fördjupade 
studier av klassrumsaktiviteter för att ge en bättre förståelse av undervis-
ning och elevers lärande.  

Vid analys av det empiriska materialet fann vi att beskrivningar av det 
naturvetenskapliga innehållet dominerade. Vi hittade bara några exempel 
på förklaringar och generaliseringar. Generaliseringar förekommer i detta 
klassrum genom att de tar upp hur gaser generellt ser ut. Detta kan förstås 
som en generalisering i den meningen att resonemangen går utanför det 
aktuella experimentet. Mortimer och Scott (2003) menar att generalise-
ring också kan vara en generell lag eller princip (t.ex. allmänna gasla-
gen). Denna typ av generalisering förekommer dock inte i detta klassrum. 
Även förklaringar förekommer sparsamt under denna lektionssekvens. 
Varför är det så? Vi frågar oss om lärarna tvekar att engagera sig i för-
klaringar på grund av risken för att göra och säga fel, eller tvekar kanske 
läraren att engagera sig i svåra förklaringar på grund av risken att förlora 
andra elevers uppmärksamhet. Vi undrar också när det är lämpligt att be-
lysa den andra nivån (sub-mikro) eller den tredje nivån (symbolisk) som 
beskrivits av Gilbert & Treagust (2009). Är dessa nivåer för svåra att för-
stå för eleverna i årskurs tre eller är det möjligt att införa en del submik-
roskopiska modeller som Eskilsson (2001) beskriver. Om det praktiska 
arbetet är tänkt att vara en länk mellan de empiriska/observerbara och den 
teoretiska/icke-observerbara (Jenkins, 1999; Sjøberg, 2000) anser vi att 
eleverna måste få möjlighet att förflytta sig mellan alla dessa nivåer, 
makro, sub-mikro och symbolisk (Gilbert & Treagust, 2009).  

Under de första 5 minuterna, sammanfattningen, dominerar den aukto-
ritativa kommunikationen. Slutna frågor där eleverna förväntas fylla i ett 
eller två ord utgör en stor del av kommunikationen. Det är uppenbart att 
det bara finns ett rätt svar på dessa frågor. Kan typen av kommunikation 
säga något om klimatet i klassrummet? Så vitt vi kan se finns det inga 
"bra sätt" eller "dåliga vägar" att kommunicera. Snarare måste kommuni-
kationen variera eller innehålla s.k. ”turning points” (Scott, 2008, s. 32). 
Denna typ av interaktiv/auktoritativ kommunikation är anpassad efter 
klassrumsaktiviteten där läraren kan kontrollera att eleverna kommer ihåg 
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vad de gjorde sist. För att se ytterligare mönster behöver fler lektionsse-
kvenser analyseras. Vi kan dra slutsatsen att non-interaktiv dialog inte 
förkommer under denna lektionssekvens samt att interaktiv/dialog eller 
explorativa samtal inte heller är vanligt förekommande. Några elever ini-
tierar explorativa frågor. Läraren verkar vara osäker på hur man ska han-
tera eller gå vidare med dessa. Explorativa samtal är meningsskapande 
men inte lätta att uppnå. Eleverna måste lära sig att bygga vidare på var-
andras idéer och skapa mening (Pierce & Gilles, 2008). Att nå lyckade 
interaktiva samtal tar tid. Vi håller med Barnes (2008, s. 8) när han säger 
att: “I do not want to seem to suggest that class discussions led by the 
teacher are less important than group work. On the contrary, they are es-
sential”. 
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”Läsa naturen” 
Om minnesvärda episoder i undervisningen 
 
Ola Magntorn 
 
Inte sällan minns vi specifika tillfällen, episoder som på ett eller annat 
sätt berört oss. Med episodiskt minne menas långtidsminnet av särskilda 
personliga händelser i form av detaljer (vad), platsen där det hände (var), 
eller vid vilket tillfälle det skedde (när). Denna typ av minne har oftast 
en unik lärandesituation kopplad till sig. Det kan ses som en specialise-
rad form av vårt generella minne där episodiskt minne skiljer sig genom 
att det kräver tillgång till kontexten och personligt deltagande i en hän-
delse som betraktas som en minnesvärd episod (Buckner & Barch, 
1999). Dessa episodiska minnen är ofta från väldefinierade händelser 
som ”etsat sig fast i minnet” och som inte sällan kan uttryckas med stor 
exakthet fastän flera år passerat sedan de inträffade (White & Gunstone, 
1992). En av de viktiga karaktärerna hos det episodiska minnet är att de 
tillåter oss att ”resa bakåt i tiden”. Det innebär att en person som minns 
en tidigare episod mentalt återigen kan associera till och erfara de käns-
lor eller andra intryck som upplevdes vid denna tidigare händelse (Tul-
ving, 2002).  
 Denna framställning beskriver en studie som är den tredje i en sekvens 
av studier som handlar om grundskoleelevers förmåga att läsa naturen. 
Eleverna går i årskurs 3-4 (10 -11 år gamla) och de har under en termin 
studerat ett vattendrag strax intill skolan.  Tidigare har elevernas förmåga 
att ”Läsa naturen” i relation till undervisningssekvensen beskrivits. Detta 
följdes sedan upp med en studie av erfarna lärares syn på kunskapsmålet 
att kunna “Läsa naturen” och vilka implikationer denna målsättning kan 
få för undervisningen (Magntorn & Helldén, 2006, och 2007). Förmågan 
att ”Läsa naturen” är central i detta arbete och behöver förklaras helt 
kort. Den skall ses som en viktig aspekt av ekologisk allmänbildning 
som i grunden har att göra med att utveckla ett förhållningssätt till natu-
ren som är långsiktigt hållbart och som bygger på kunskap om naturen 
och människan i naturen. Den har att göra med att känna igen organis-
merna i deras vanliga livsmiljö och kunna relatera dem till kretsloppen 
och till energiflödet i ekosystemet, som skall läsas. Den har också att 
göra med den autentiska livsmiljön, ekosystemet, och de redskap vi har 
är våra erfarenheter från lärandesituationer både utomhus och från un-
dervisning i klassrummet och andra kontexter.  
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Bakgrund  
 
Resultaten från en studie av Knapp & Benton (2006) har varit en viktig 
utgångspunkt för designen av undervisningen. De har i en fenomenolo-
gisk studie intervjuat femteklassare om vad de minns av en exkursion 
som gjordes ett år tidigare. De visade på tre förutsättningar som krävdes 
för att eleverna skulle redogöra för händelsen som en episod och för att 
de skulle koppla denna episod till ett meningsfullt ämnesinnehåll (se-
mantisk förståelse) Dessa tre var  
 

• repetition av händelser eller begrepp 
• informationen gjordes relevant för eleven 
• eleverna gavs förstahandserfarenheter genom praktiska övningar.  

 
I den sammanfattning av undervisningssekvensen som finns längre fram 
i texten beskrivs ämnesinnehållet men det som inte framgår där är att 
pedagogen också genomgående är mån om att erbjuda dessa tre förut-
sättningar. 
 Gagné och White (1978) studerade långtidsminnet hos elever och stu-
denter och de ansåg att långtidsminnet omfattade fyra kunskapsinslag, 
nämligen verbal kunskap, intellektuell färdighet, inre bilder och episo-
der. Dessa episoder är minnesbilder av aktiviteter som individen deltagit 
i. De hävdar att förmågan att minnas något beror på hur väl händelsen 
kan länkas i minnet till andra erfarenheter såsom specifika situationer. 
De menar också att något man lärt sig nyligen, såsom verbal kunskap 
eller intellektuell färdighet, kommer att finnas längre i minnet om det 
kan kopplas till minnesvärda episoder. Det lärande som skett i en situa-
tion förutsätts kunna appliceras i en annan situation eller knytas an till 
långt senare på ett meningsfullt sätt för eleven. Detta grundantagande 
bygger på att kontexten är viktig men också på att den lärande bär med 
sig kunskaper från tidigare situationer som kan återknytas till i en ny 
kontext.  
 En annan faktor som påverkar förmågan att läsa naturen är vikten av 
direkta möten och förstahandsupplevelser ute i naturen. I en stor interna-
tionell genomgång av didaktisk forskning kopplat till utomhusundervis-
ning och fältstudier skriver Rickinson et al (2004) att:  
 

fieldwork can have a positive impact on long term memory, due to the memorable 
nature of the fieldwork setting and there can be reinforcement between the affec-
tive and the cognitive, with each informing the other and providing a bridge to 
higher order learning.   
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Det är just denna koppling mellan det kognitiva och affektiva som ligger 
i fokus i denna studie. Denna koppling beskriver bland annat Chawla 
(1998) som betonar vikten av att undervisningen ger positiva erfarenhe-
ter och upplevelser av naturen som eleverna senare kan återknyta till och 
som kommer att kunna påverka deras framtida förhållande till naturen. 
Hon kallar dessa för ”significant life experiences” och beskriver att det 
vid metakognitiva intervjuer om orsakerna till att en person har en viss 
övertygelse kring miljö eller natur ofta framkommer att det bottnar i tidi-
gare upplevelser eller episoder som präglat denna inställning. 
 Hur ser då dessa episoder ut som får eleverna engagerade och som får 
dem att minnas händelser år efter år och finns det gemensamma drag i 
vissa episoder som flera elever minns? Finns det ett mönster i karaktären 
hos de episoder som eleverna relaterar till och hur påverkar dessa deras 
förmåga att ”Läsa naturen”?  
 
 
Undervisningssekvensen  
 
Hela undervisningssekvensen bestod av 7 undervisningstillfällen av vari-
erande längd mellan 80 och 200 minuter. Dessa lektioner innehöll både 
utomhus- och klassrumsaktiviteter. 
 Av utrymmesskäl kommer undervisningssekvensen att beskrivas kort-
fattat men för att ge ökad transparens och för den som är intresserad av 
att få en bättre bild av aktiviteterna finns en 40 minuter lång filmsekvens 
som redogör för undervisningens alla sekvenser (länken finns i slutet av 
referenslistan). Nedanstående beskrivning av undervisningen baseras på 
det som eleverna nämner vid intervjun. Övrigt som skett men som inte 
nämns av någon elev finns inte med i beskrivningen men däremot på 
filmen. Undervisningen består av fyra moment eller delar som bygger på 
varandra. Den första delen utgår från att eleverna får bekanta sig med en 
liten räka (Gammarus pulex). Sedan vidgas elevernas perspektiv till att 
slutligen studera det hela ekosystem som omgärdar räkan. Systemnivån i 
ekosystemet studeras alltså med räkan som det centrala objektet. Detta 
har benämnts ett ”botten-upp perspektiv”. I korta drag kan elevernas bild 
av undervisningens innehåll beskrivas så här: 
 
Steg 1 ”märlan i fokus”. Inledningsvis introduceras märlan och eleverna 
fick håva in den och ställa frågor om den, vilka de sedan söker svar på 
under hela projektet. Vid det första tillfället tränas framför allt observa-
tionsförmågan och morfologin, och beteendet hos märlan studeras.  
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Steg 2 Perspektivet breddas och eleverna får ”samla och sortera” andra 
djur och upptäcka hur de är anpassade till ett liv i strömmande vatten. De 
håvar och studerar djur och växter i det forsande och i de lugna partierna 
av ån och jämför dessa. De provar på att håva och samla in djur på olika 
sätt t.ex. lyfta upp stenar från vattnet och borsta av djuren ner i en balja 
eller virvla upp vattnet med fötterna och håva in djuren som också virv-
las upp.  
 
Steg 3 ”födotest”. Detta går ut på att testa vad märlorna äter. Små nätpå-
sar, ungefär som grovmaskiga te-påsar, med märlor och olika sorters 
tänkbar märl-föda i påsen sattes ner i det rinnande vattnet under en veck-
as tid för att sedan tas upp och studeras och diskuteras.  
 
Steg 4 ”funktionella grupper”. Nu studeras hur djuren är anpassade till 
forsande eller lugnare vattendrag, d.v.s hur deras morfologi speglar var 
de lever. Eleverna fick lära sig skilja på rovdjur, växtätare och nerbryta-
re.  
 
Steg 5 “Vramsån på burk”.  Eleverna i små grupper bestämmer hur de 
skall kunna bygga ett slutet akvatiskt ekosystem i miniatyr där organis-
merna kunde leva en längre tid trots att locket var stängt och inget gasut-
byte kunde ske med omgivningen. Dessa burkar studerades sedan konti-
nuerligt och i slutet av projektet, öppnades burkarna igen och eleverna 
fick diskutera kretslopp och vad som hänt med luft och mat i burken. 
Livscykler diskuterades eftersom flera av insektlarverna som stoppades i 
burken kläcktes till färdiga insekter och nya djur dök upp från ägg som 
av misstag kommit i burken. 
 
Steg 6 ”Näringsväven” Eleverna bygger en näringsväv av ett gammalt 
fiskenät där bilder på djuren klistras in efter deras funktionella grupptill-
hörighet och trådar spändes mellan olika grupper av djur eller växter. 
Eleverna introducerades till en lek som skulle belysa livet i ån där de fick 
vara olika djur (märla, trollsländelarv, öring och människa) från ån och 
där de skulle vara strategiska så att de fick tillräckligt med mat men inte 
blev uppätna. Avslutningsvis illustrerades den abstrakta processen foto-
syntes och växternas förmåga att bygga socker med hjälp av solljus och 
luft och vatten på ett praktiskt sätt där olikfärgade legobitar represente-
rade de olika grundämnena syre, väte och kol. Målet var att eleverna 
skulle inse att det var samma byggstenar som byggde upp både växter 
och djur i ett kretslopp.  
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Själva studien  
 
För att ta reda på vad elevernas långtidsminne från undervisningen om 
”räkan” och om ån som ekosystem bevarat, gjordes en uppföljning 18 
månader senare.  Eleverna blev då intervjuade och fick utifrån väldigt 
öppna frågeställningar redogöra för sådant som de mindes. På detta sätt 
kunde vi komma åt såväl deras uppfattningar som deras personliga min-
nen av händelser och annat från undervisningssekvensen. Tio av de 22 
eleverna valdes ut för en uppföljande intervju. Dessa tio blev utvalda för 
att representera tre olika nivåer av förmågan att ”Läsa naturen” utifrån 
intervjuanalysen direkt efter avslutad undervisning. De 22 elevernas 
förmåga att ”Läsa naturen” analyserades i en föregående studie med 
hjälp av SOLO-taxonomin (Biggs & Collis, 1982) som syftar till att 
strukturera hur komplex och korrekt en elevs förmåga att resonera om 
sammansatta fenomen såsom ekosystem. Eleverna i klassen befann sig 
på 3 olika nivåer enligt SOLO och vid urvalet av elever valdes tre elever 
från den högsta, respektive lägsta nivån och fyra elever från nivån i mit-
ten. Syftet med detta urval var att kunna studera om förmågan att ”Läsa 
naturen” speglades i vilka episoder som eleven bäst kunde minnas. I 
denna studie har dock inte en sådan koppling mellan förmåga och episo-
diskt minne analyserats  
 Den inledande intervjufrågan löd: Kan du berätta för mig vad du 
kommer ihåg av det ni gjorde när ni undersökte ån förra året? Denna 
fråga är formulerad för att belysa vilka moment av undervisningen som 
eleven kommer ihåg utifrån den undervisningssekvens som beskrivits 
tidigare i artikeln. I samband med denna fråga fick eleverna enbart till-
gång till ett fotografi över ån vid den plats där studien genomförts 18 
månader tidigare. Frågan följdes sedan upp med en fråga av mer meta-
kognitiv karaktär som löd: Hur kommer det sig att du minns just detta?  
 Utgångspunkten är att forskarens närvaro tillsammans med bilden av 
ån hjälper eleverna att minnas olika episoder från undervisningen. Detta 
kan betraktas som en typ av stimulated recall intervju. Den bakomlig-
gande idén med stimulated recall är att den intervjuade skall kunna åter-
uppliva minnen från en tidigare autentisk situation och med stor livfull-
het och säkerhet återge detta om han presenteras för ett antal stimuli eller 
objekt som hör till den ursprungliga situationen när händelsen utspelades 
(Haglund, 2003, s 301)  
 Vid en pilotstudie med några elever var frågorna helt öppet ställda och 
eleverna ombads berätta om allt de mindes från när de undersökte ån.  
Vid analysen av intervjuerna har varje elevsvar analyserats för sig och 
kategoriserats utifrån de teman eller mönster som framkommit. Samtliga 
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intervjuer har transkriberats och kategoriindelats utifrån vad varje elev 
nämnt och i vilken ordning episoder beskrivits. 
 
 
Resultat  
 
Vid analysen framträder en tydlig bild där vissa episoder eller aktiviteter 
refereras till av alla, eller nästan alla eleverna och några nämns bara av 
enstaka elever. Som framgår av figur 1 refererade alla eleverna till det 
slutna ekosystemet ”Vramsån på burk” som en episod de varit med om. 
 

 
 
Figur 1. Stapeldiagram över vilka aktiviteter eleverna minns 18 månader efter under-
visningen 
 
Inledningsvis diskuterades tre förutsättningar för att elever i denna ålder 
skulle skapa episodiska minnen och för att de skulle koppla denna episod 
till ett meningsfullt ämnesinnehåll (semantisk förståelse) Dessa tre var 1) 
repetition av händelser eller begrepp, 2) informationen gjordes relevant 
för eleven, 3) eleverna gavs förstahands erfarenheter genom praktiska 
övningar (Knapp & Benton 2006). Den första förutsättningen kan kopp-
las till sötvattensmärlan, som varit något av en nyckelorganism och som 
utgjort exempelorganismen i diskussioner om ekologiska processer och 
modeller som t.ex. näringspyramid eller näringskedja. Arten och dess 
ekologi nämndes av alla elever. Andra exempel på repetitioner är de 
håvningar och insamlande av djur och växter från ån som skedde vid fle-
ra tillfällen under våren och som de flesta elever refererar till. Den andra 
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förutsättningen handlade om den upplevda relevansen av innehållet.  Re-
levansen av innehållet kan ses utifrån en inre motivation som uppstår av 
elevens egen nyfikenhet eller vetgirighet inför mötet med det nya eko-
systemet och dess organsimsvärld. I denna studie finns en entusiastisk 
lärare som genom sitt eget engagemang förmodligen påverkat många 
elever till ett ökat intresse. Den tredje förutsättningen, om förstahands-
upplevelser och praktiska övningar fanns det stort utrymme för då un-
dervisningen till stor del byggde på praktiska övningar i klassrummet 
och fältundersökningar. Men, som denna studie visat finns det stora 
skillnader mellan det de olika eleverna refererar till trots att de varit del-
aktiga i samtliga undervisningsmoment. 
 
Födopreferens: Åtta av eleverna nämnde födopreferensförsöket med 
nätpåsarna och de instängda djuren. Även detta försök hade karaktären 
av att eleverna fick vara med och aktivt ställa hypoteser om vad som 
skulle hända och vad de skulle äta. De fick också bygga materialet till 
undersökningen, men själva undersökningsutformningen var given från 
början och saknade frihetsgrader.    
 Håvningen: Fem elever nämner hur de studerade djurs anpassningar 
till lugnt och forsande vatten och alla nämner i det sammanhanget några 
olika djur som trivs i forsande vatten. De olika organismerna de hittade 
vid de olika delarna av ån gav episodiska minnen, i synnerhet av mer 
spektakulära djur såsom husmaskar eller iglar. Den orsak som nämns var 
att det var roligt att själv få bestämma var man skall leta och att man ald-
rig visste vad man skulle få se.  
 Näringsväven som klassen byggde och diskuterade nämndes också av 
fem elever. I detta fall refererade eleverna till att de tyckte det var roligt 
att rita fina bilder av djuren och att nätet med djuren blev snyggt. Det 
handlar alltså till stor del om en estetisk aspekt på den minnesvärda epi-
soden. 
 Tre elever nämner också att de gjort något med LEGO-bitar men de 
minns inte riktigt vad det var. Alla tre nämner att det handlade om syre 
och något som hette koldioxid men på en följdfråga är det enbart en 
(Anna) som minns att växterna gjorde syre och att djuren behövde andas 
detta syre.  
 Övrigt: Endast en elev nämner leken där de själva fick agera olika djur 
i ån och utsättas för att vara jagade eller jaga andra och diskutera när-
ingsväven i ån. På frågan om varför hon mindes det svarar hon: 
 

Josefin: Jag minns nog eeeh för jag fick vara rovdjur i den där leken och det var 
kul. 
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Eleverna bar också på många individuella men fragmentariska minnen 
av episoder eller fakta. Dessa minnen kunde de inte förankra i naturve-
tenskaplig teori eller hur detta hängde ihop med att ”Läsa naturen”. Des-
sa utsagor bedömdes som alltför fragmentariska och osäkra ifråga om 
tolkningsmöjligheter för att tas med i analysen   
 Vid analysen av elevsvaren framgår det att Knapp och Bentons (2006) 
tre förutsättningar för episodiskt minne inte täcker in hela det orsaks-
sammanhang som tycks ligga bakom elevernas minnen.  
 Vid analysen tillkommer ytterligare fem aspekter som utifrån elever-
nas utsagor tycks ha betydelse för deras episodiska minnen. Dessa fem 
kan sammanfattas som:  
 

1 Aktiviteten utmanar elevens vardagsföreställningar eller idéer.  
2 Eleverna blir en aktiv del av händelserna med inflytande istället 

för en passiv åskådare.  
3 Eleverna genererar egen information genom förstahands-

upplevelser som inte bara är bekräftande utan även tillför nya idé-
er och kunskaper.   

4 Det finns en för eleverna tydlig länk mellan aktiviteten i fält och 
den uppföljande aktiviteten och diskussionen i klassrummet.  

5 Aktiviteterna ger möjligheter för eleverna att uppleva med flera 
sinnen och skapa affektiva episoder kopplade till ämnesinnehållet. 

 
Vid de första två punkterna finns moment som de flesta eleverna refere-
rar till som något av det första de minns. Det slutna ekosystemet nämner 
alla eleverna. Oavsett hur goda läsare av naturen de var efter undervis-
ningen så fanns här inslag som utmanade elevernas föreställningar om 
hur biologiska system fungerar. Detta moment innebar också att punkt 
två berördes eftersom eleverna fick ta en aktiv del i bestämmandet av 
designen på det slutna ekosystemet. Även punkt tre omfattas av försöket 
med burken eftersom varje slutet ekosystem var unikt och eleverna fick 
beskriva och dra slutsatser om sin specifika ”Vramsån på burk”.   
 Den andra episoden som många av eleverna hänvisar till är försöket 
med födopreferens. Detta berör framför allt punkterna två, tre och fyra. 
Försöksdesignen var från början given men resultatet var svårt att förut-
säga och försöket presenterades av läraren som ett spännande experiment 
för att lära sig mer om märlorna. En annan aktivitet som de flesta minns 
är när de håvade och samlade in organismerna vid flera tillfällen. I detta 
sammanhang studerades också anpassningar och funktionella grupper 
såsom rovdjur och växtätare. Det berör framför allt punkterna två, tre 
och fyra eftersom eleverna inte hade några tydliga förväntningar på vad 
de skulle finna vid de olika platserna. Händelser eller aktiviteter som en-
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dast genererade ett fåtal episodiska minnen var t.ex. när de använde le-
gobitar för att bygga fotosyntesen och när de lekte ”ekosystemleken” där 
de själva fick agera något av de djur de stött på i ån. Dessa två moment 
saknade de tre första punkterna men kan kopplas till punkt fyra då detta 
återkom i andra former i undervisningen. Den sista punkten kommer till 
uttryck vid ett flertal tillfällen när eleverna får frågan om hur det kom-
mer sig att de minns just denna episod. 
 
 
Konsekvenser för undervisningen 
 
Vad betyder då dessa resultat och vilka konsekvenser för undervisningen 
kan det få? Tunnicliffe & Ueckert  (2007) hävdar att fältarbete är en 
ovanlig aktivitet som är ”utrotningshotad” och att eleverna får för lite 
förstahandsupplevelser utanför klassrummet och de hävdar att detta mås-
te ändras. Detta är tyvärr en trend som också stämmer in på svenska för-
hållanden. Men som denna studie har visat handlar det inte bara om att 
förflytta en del av undervisningen från klassrummet ut i naturen eller 
flytta in naturen i form av organismer som eleverna hämtat in i klass-
rummet. Det handlar också om kvalitén på aktiviteterna. Det gäller att 
lärarna kan genomföra fältundervisning eller praktiska moment som ge-
nererar förstahandsupplevelser som är minnesvärda och att läraren tar 
nästa steg och kopplar dem till intellektuella färdigheter och förståelse. 
Det kan vara i form av direkta upplevelser i undervisningen som elever-
na kan minnas under lång tid och som kan vara s.k. anchoring ideas (No-
vak 1998) estetiska minnen eller upplevelser som bara enskilda elever 
har. Det är viktigt att planera och följa upp de praktiska momenten på ett 
klokt sätt. Det gäller att dessa moment ingår i en större helhet såsom det 
har varit i den lektionssekvens som beskrivits.  
 Fältarbete som ger utmanande situationer för eleverna och kräver att 
de aktivt försöker lösa uppgifter de inte har svaren på skapar minnesvär-
da episoder hos många elever. Eleverna minns episoderna och kan länka 
dem till ekologiska sammanhang och resonemang men det är inte nöd-
vändigtvis så att minnena är meningsfulla och direkt förknippade med en 
rationell förståelse av någon del av de naturvetenskapliga kunskapsmå-
len. Det är i detta sammanhang som läraren blir helt avgörande för resul-
tatet. Episoderna behöver förankras i naturvetenskapen och detta måste 
ske av läraren som varit med under resan och som måste ta upp tråden 
och knyta an till de episoder som eleverna gemensamt varit med om. 
White & Gunstone (1992) skriver att elever minns saker som är ovanliga 
och spektakulära men undervisningen kan inte bygga på att skapa denna 
typ av situationer. No-undervisningen kan inte ha som mål att vara som 
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en Kiviks marknad, späckad med spektakulära händelser och experi-
ment. Episoder skapas inte enbart genom praktiskt arbete i klassrummet 
eller i fält. För att bli viktiga intellektuella redskap måste de kopplas till 
intellektuella färdigheter och teoretiska modeller. 
 Detta ligger också i linje med resultaten i en stor kritisk utvärdering av 
No-undervisningen i Europa. Dessa resultat pekar tydligt på att under-
visningen i naturvetenskap för elever under 14 år, skall betona engage-
mang, undersökande arbetssätt och ”hands-on” aktiviteter och inte beto-
na vikten av att lära sig förutbestämda begrepp” (Osborne & Dillon 
2008). Detta bör kompletteras med en betoning av att försöka skapa epi-
soder i undervisningen som man kan återkomma till vid många tillfällen.  
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Författarpresentation 
 
Ola Magntorn är lektor i biologi med inriktning ämnesdidaktik vid Hög-
skolan Kristianstad. Huvuddelen av Magntorns forskning rör olika 
aspekter av ekologisk och ekosystemförtståelse hos elever och studenter 
under det samlade begreppet att ”Läsa naturen” 
 
  



 

74 

 

  



 

75 

 

Vilket århundrade undervisar du i? 
 
Gunilla Molloy 
 
”Så här har jag alltid gjort…” 
 
Att till en yrkesverksam lärare i dag ställa frågan om vilket århundrade 
han/hon undervisar i kan förefalla märklig. Jag kan tänka mig att de flesta 
lärare svarar med att säga ”i detta århundrade”. Men som många andra 
frågor som ställs i skolsammanhang, så har inte heller denna fråga ett en-
kelt svar. Forskning visar att många lärare undervisar på samma sätt som 
de blivit undervisade av sina egna lärare. Och eftersom dessa lärare i sin 
tur undervisade som sina lärare, så kan vi lätt föreställa oss hur både un-
dervisningstraditioner och metoder ganska oproblematiserade har förts 
vidare från lärare till lärare, från klassrum till klassrum, från generation 
till generation. Frågan är därför inte obefogad. 

I dag skulle vi inte acceptera att tandläkare lagar våra tänder med 
amalgam, eller att läkare ställer medicinska diagnoser som inte är veten-
skapligt underbyggda. Att forskning har fört andra akademiska profes-
sionsutbildningar framåt är vi alla ense om (och tacksamma för). Men 
resultaten av den forskning om läs- och skrivutveckling som idag finns 
inom det svenskdidaktiska fältet, ser vi inte alltid konkretiserade i svens-
ka klassrum. Tvärtom hör man ofta lärare säga att de undervisar ”som de 
alltid har gjort”. Detta svar skulle en tandläkare eller läkare knappast ge, 
eftersom representanter för dessa yrkeskategorier är noga med att poäng-
tera att de är insatta i aktuell forskning. Inom lärarkåren finns däremot 
ibland en misstänksamhet mot forskning och mot skolforskare i synner-
het. Eftersom tidigare skolforskning ofta har handlat om skolan som insti-
tution och inte involverat skolämnen eller lärare, så kan många lärare 
också med rätta säga att de inte känner igen sig i tidigare skolforskning. 

Men idag finns en ämnesdidaktisk forskning vars innehåll är välbekant 
för många lärare. Forskning utgår från olika skolämnen och forskaren 
befinner sig ofta i klassrummet. Elevers olika lärandeprocesser undersöks 
och analyseras. Lärare intervjuas om sina ämnesuppfattningar och om 
skälen till sina didaktiska val. Även elever intervjuas om sina ämnesupp-
fattningar. Den ämnesdidaktiska forskningen söker ibland också förklar-
ingar till elevers motståndsstrategier då det gäller undervisning i vissa 
skolämnen. Mycket av denna ämnesdidaktiska forskning i skolämnet 
svenska finns i dag inte bara tillänglig i olika avhandlingar som ligger på 
nätet, utan är också omskrivna till populärvetenskapliga kursböcker för 
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yrkesverksamma lärare. Idag håller det inte längre för en svensklärare att 
säga att ”så här har jag alltid gjort och det har fungerat” om han/hon inte 
kan visa hur hans/hennes didaktiska val dels överensstämmer med upp-
nåendemålen i gällande kursplan och dels med aktuell forskning om läs- 
och skrivutveckling. 
 
 
Den fritt svävande ”metoden” 
 
En del lärare som jag mött i fortbildningssammanhang ställer sig avvi-
sande till forskning och teorier om lärande och hävdar istället nödvändig-
heten av gedigen metodisk kunskap, d.v.s. en betoning av den didaktiska 
hur?- frågan. Jag är den första att instämma i att varje lärare bör besitta 
en lika bred som djup metodisk repertoar. Samtidigt vet jag att svaret på 
många hur?- frågor har sitt ursprung i olika lärandeteorier. Risken med 
ett ensidigt fokuserande på den didaktiska hur-frågan kan bli att den fri-
kopplas från sin teoretiska bas och reduceras i klassrummen till en fritt 
svävande metodfråga, som dessutom ofta refereras till som ”tips”. ”Kan 
du ge mig några tips hur jag ska läsa Selma Lagerlöf?” är inte ovanlig 
fråga jag kan få från verksamma lärare. Mitt undflyende svar att ”varje 
klass är ju unik, så det går inte att ge några allmängiltiga svar” har i läng-
den känts otillfredsställande. En del forskare har beskrivit ämnesdidakti-
ken som en bro mellan det akademiska ämnet och skolans praktik. Men 
jag undrar hur synligt och hur lättillgängligt resultat från den ämnesdi-
daktiska forskningen egentligen är på denna bro. Låt oss ta frågan om 
”hur man skall läsa Selma Lagerlöf” som utgångspunkt för en diskussion 
om hur de teorier om läs- och skrivutveckling som dominerat diskursen 
inom svenskämnets didaktik kan avspegla sig i en klassrumspraktik. 
 
 
Nödvändigheten av förförståelse 
 
Uttrycket ”den nödvändiga förförståelsen” har snudd på blivit en kliché i 
undervisningssammanhang. Vems förförståelse av vad undrar jag? I den 
gymnasieklass som vi nu skall undersöka och som består av 27 elever 
och åtta hemspråk, ställde läraren Disa också sig frågan om den nödvän-
diga förförståelsen när hon mötte denna nya klass.1 För samtidigt som 
hon såg eleverna i klassrummet såg hon också för sin inre syn de två för-
sta uppnåendemålen (som då gällde) för Svenska A: att kunna tillgodo-

                                                 
1Språken var arabiska, engelska, portugisiska, ryska, somaliska, spanska, svenska och 
turkiska. 
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göra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och kun-
na formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar 
vid läsning av litterära texter från olika tider. Hur ska en gymnasielärare 
stötta eleverna i att uppnå dessa mål utan en förförståelse om vilka tidiga-
re läserfarenheter de olika eleverna hade med sig från högstadiet? Vilka 
erfarenheter hade de av att arbeta individuellt, i par och i grupp? Vilka 
litterära repertoarer förde de med sig in i klassrummet och vilka olika 
språkliga nivåer befann de sig på? Och hur skall elevernas väg fram till 
uppnåendemålen kunna bedömas formativt för en senare summativ be-
tygssättning? Som vi ser ligger svaren på dessa frågor långt från svaret på 
frågan om ”tips”. Vi ser också att ”förförståelse” alltid går två vägar. 
Dels har vi lärarens förförståelse om elevernas tidigare erfarenheter och 
dels hur läraren sedan kan ge eleverna en förförståelse av de texter och de 
arbetsmodeller hon väljer för dem. Ett sätt att nå en förförståelse om ele-
vernas tidigare lärandeerfarenheter är att be dem skriva om dem. En 
skriftlig text kan ge information både om elevernas litterära repertoarer 
som om deras förmåga att formulera sig och den språkliga nivå som de 
befinner sig på: 
 

Jag är 17 år gammal och talar ryska och svenska och lite engelska. Jag har bott i Sve-
rige i 1.5 år. Innan detta gymnasium studerade jag på IVIK. Man lär sig bara språket 
där. Jag är mycket glad att jag har fått chans att studera där och lära mig språket, där-
för att jag träffade många trevliga människor från olika länder. Jag har läst många 
böcker både på ryska och svenska men mest gillar jag Krig och fred av L.N. Tolstoy. 
På fritiden brukar jag titta på TV eller skriv i min dagbok. Jag gillar att läsa böcker, 
simma och dansa arabisk dans. (Tanja, åk 1, gymnasiet). 

 
Vi förväntar oss inte att våra invandrarelevers favoritbok skall vara Krig 
och Fred. Men vi får vänja oss vid att inte ta något för givet i dagens 
mångfaldsskola. Med kunskap om elevernas litterära repertoarer, med 
kunskap om uppnåendemålen för Svenska A, med kunskap om förförstå-
elsens nödvändighet och med kunskap om att både språk och lärande bäst 
utvecklas inom en sociokulturellt stimulerande miljö, bestämde sig Disa 
för att läsa Kejsaren av Portugallien med eleverna. Låt os se hur Disa, 
utifrån denna teoretiska bas som ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
innebär, valde olika undervisningsmetoder som kunde utveckla såväl ele-
vernas läsarter som deras språkliga förmåga. 
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Från det redan bekanta 
 
Disa började i det för eleverna redan bekanta genom att gå via en annan 
författare till Selma Lagerlöfs författarskap. För detta syfte valde hon no-
vellen Majken av John Ajvide Lindqvist, som samma år mottagit Selma 
Lagerlöf priset. Eleverna kände till Lindqvist från filmen Låt den rätte 
komma in och några elever hade också läst romanen. Med valet av en no-
vell introducerade Disa en litterär genre, men också ett metodiskt red-
skap; eleverna skulle föra individuella läsloggar. Disa förklarade loggbo-
ken som ett sätt för eleverna att ”spara sin läsning” för att de skulle ha 
material till kommande textproduktioner och litteratursamtal. Trots det 
trodde en del elever trodde att Disa förväntade sig ”rätta” svar istället för 
olika läsningar av texten. Det säger något om hur tidigare läserfarenheter 
från högstadiet bidragit till att forma deras uppfattningar om hur man ska 
läsa en litterär text i skolan.  

Vad vi kan se i Disas introduktion till Selma Lagerlöfs Kejsaren av 
Portugallien är konturerna av en annan läsart än den som skall ge ett 
”rätt” svar. En text skall läsas, ja. Men eleverna skall också tänka, skriva 
och samtala om textens innehåll. En litterär genre skall analyseras. Den-
na läsart, som är en kombination av en estetisk och en efferent läsart, fö-
rekommer egentligen enbart i skolan. Skälet är naturligtvis att den dels är 
kopplad till kursplanens uppnåendemål och dels till Disas betygssättning 
av elevernas läsningar. Dessa faktorer skapar nödvändiga ramar för Disas 
planering. Men – och detta är ett viktigt – det betyder inte att denna sko-
lans läsart inte också kan bli en kreativ läsart.  

Om en lärare planerar att vissa arbetsmoment, som att läsloggar och 
litteratursamtal skall användas, så måste dessa moment också förklaras, 
synliggöras och utvärderas under processens gång. Eleverna måste in-
formeras om undervisningens vad, d.v.s. vad läsningen av en text kan 
innebära och hur man arbeta på ett sätt som kan fungera språkutvecklan-
de och kognitivt utmanande för alla. Eleverna måste därför reflektera 
över sina egna läsningar, vilket innebär metareflektioner över den egna 
läsförståelsen i loggböckerna. Reflektionerna visade att många elever 
trodde att ”läsa en ”text” var synonymt med att ”förstå den”. Denna 
missuppfattning synliggjordes när Disa introducerade dem till ännu en 
text av John Ajvide Lindqvist, nämligen hans tacktal som publicerades i 
DN när han 2008 tog emot Selma Lagerlöf priset. 

En tidningstext är en annan textgenre än en novell. Den kan förefalla 
mer lättläst, men det beror på vem som har skrivit den och vilka referen-
ser den har. Lindqvist anspelar i sitt tacktal på likheter han sett i Lager-
löfs författarskap med Stephen Kings och artikeln har också rubriken 
”Lagerlöf is King”. Disa hade lagt in frågor på olika språkliga nivåer i 
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tacktalet och eleverna arbetade i par för att förstå textens innehåll och 
dess referenser. Uttryck som ”att skilja agnarna från vetet” och att ”slå en 
brygga mellan två författarskap” skapade problem även för elever med 
svenska som modersmål. Vi får, som tidigare sagt, vänja oss vid att inte 
ta något för givet när det gäller elevernas språkliga förmågor, oavsett vil-
ket modersmål de talar. Det enda vi kan förlita oss på är den forskning 
som visar att språk och lärande bäst utvecklas i ett kommunikativt sam-
manhang.  
 
 
Från teori till praktik 
 
Det finns inte så många olika sätt att skriva en vetenskaplig text. Det är 
en textgenre i sig, bunden av sina konventioner på samma sätt som en 
tidningstext är. Båda texterna har sina referenser, men de riktar sig till 
olika läsare. I denna artikel väljer jag att inte lägga de teoretiska referen-
serna i den beskrivande texten. Det innebär att jag inte skriver ut att när 
Disa gav en skrivuppgift som skulle visa elevernas förförståelse av att 
läsa skönlitteratur i skolan, så fanns i hennes didaktiska repertoar begrep-
pet den närmaste utvecklingszonen (Vygotsky). Elevernas texter gav Disa 
också en nödvändig kunskap om deras litterära repertoarer (McCormick 
1994). Eftersom hon visste att en kärnpunkt i ett sociokulturellt perspek-
tiv är att tänkande och kommunikation alltid är situerade i kontexter (Säl-
jö 2000), lät hon eleverna diskutera både sina receptioner av novellen 
Majken och ”tacktalstexten” för att visa dem att i kommunikation med 
andra förstår man mer av en text, både på innehållsnivå och på ordnivå. 
Hon balanserade läsningen av texterna mellan en estetiskt och en efferent 
läsart (Rosenblatt 1978, 1994). I arbetet med läsloggar och meta-
reflektioner (Dysthe 1996, Molloy 1996, Probst 1990, Bommarco 2006) 
gav hon eleverna möjlighet till att gå in och ur texten (Langer 1995). Ge-
nom att arbeta med textläsning, skrivande och samtal förde hon in en mer 
kreativ läsart i klassen i hopp om att denna skulle hjälpa dem att utveckla 
en narrativ fantasi vid läsningen. (Persson 2007). En del läsare ser dessa 
referenser i texten utan att jag skrivit ut dem. Andra läsare kommer att 
uppfattar frånvaron av dem som Leerstellen (Iser 1978) och ställa frågan 
om vilken textgenre denna artikel egentligen representerar. Låt mig 
komma tillbaka till den frågan längre fram, eftersom begreppen basgen-
re/texttyp (Gibbons 2009, Holmberg 2010) kommer att dyka upp senare i 
denna text. Vi går istället gå tillbaka till den tidigare beskrivande genren 
(recount) som jag använt i för att se hur Disa gestaltar sin teoretiska kun-
skap om lärande och språkutveckling i ett sociokulturellt perspektiv vid 
läsningen av Kejsaren av Portugallien. 
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”Ur läsarens perspektiv blir Jan aldrig en galning” 
 
Kejsaren av Portugallien är en både svår och lätt bok att börja läsa med 
en gymnasieklass. Svår, för eleverna kommer med olika erfarenheter från 
högstadiet av hur man läser litterära texter och har olika språkliga förut-
sättningar. Svår på grund av romanens språk, som är både ålderdomligt 
och dialekttalt. Men också lätt, eftersom texten är uppbyggd i mycket 
korta kapitel som beskriver vardagliga händelser. Elevernas första möte 
med texten blev att tillsammans läsa Jan i Skrolyckas monolog. Disa lyfte 
ut monologen ur första kapitlet och delade in eleverna i olika gruppkon-
stellationer. Uppgiften var att läsa texten, förstå den och sedan säga Jans 
repliker i ett litet rollspel inför klassen. Eftersom syftet var att förstå tex-
ten, så menade Disa att förståelsen kunde underlättas om eleverna fick 
höra texten flera gånger och i flera olika versioner.  

Det kan förefalla vara en enkel uppgift. Men metareflektionerna i 
loggböckerna visade att uppgiften lösts på olika sätt. Tanjas grupp tyckte 
det gick bra, eftersom deras metareflektioner visade på ett grupparbete. 
Men alla grupper hade inte tolkat uppgiften på samma sätt. I en annan 
grupp med fem elever hade deltagarna inte gemensamt läst igenom texten 
utan delat upp olika meningar mellan sig och sedan individuellt övat på 
dem. Vid deras korta rollspel märkte Disa att en elev i gruppen inte alls 
förstod vad hon läste, att två elever föreföll vara relativt säkra avkodare 
utan läsförståelse och att två elever galant tog sig igenom texten.  Att ele-
verna hade suttit i samma grupp är inte samma sak som att de gemensamt 
läst en text och gemensamt diskuterat fram en förståelse av den. Deras 
uppfattningar om ”grupparbete” visade istället på en i skolan vanlig lös-
ning av metoden, nämligen individuellt arbete i samma rum. Därmed 
gick både det språkutvecklande momentet och en djupare läsförståelse 
förlorat. Det är lätt att säga ”sociokulturellt perspektiv”, men det är svåra-
re att gestalta det. Om eleverna inte ständigt skriftligt dokumenterar sina 
egna arbetsprocesser, så har läraren heller ingen möjlighet att se om prak-
tiken blir instrumentell och förlorar sin kunskapsutvecklande potential. 

Mot slutet av arbetet med boken skrev eleven Frans följande reflektion 
i sin loggbok: 

 
Just detta var det som gjorde boken så bra, att lära känna Jan och följa honom genom 
livet, det gör att ur läsarens perspektiv blir Jan aldrig en galning utan bara en ensam 
far som lämnats av sin dotter och ersätter saknaden med drömmar. Man kunde lätt 
sätta sig in i boken eftersom man själv känner ett starkt band till sina föräldrar och 
man kan känna medlidande med det som Jan känner” (Frans åk 1, gymnasiet). 
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Under läsningens gång hade Frans suckat över att vissa kapitel var svåra 
att förstå. I sin loggbok hade han även skrivit att ”Jag tycker att boken är 
bra uppbyggd, men man måste tänka, man måste tänka hela tiden…”. 
Men hans citat om att ”Jan för läsaren aldrig blir en galning” visar inte 
bara på en förståelse av boken. Det visar även prov på den narrativa fan-
tasi som en kreativ läsart kan utveckla när Frans skriver hur han ”lätt 
kunde sätta sig in i boken”. Säkert har Frans under läsningens gång ut-
vecklat sitt ordförråd. Han har även kopplat ihop information från olika 
ställen i texten för att foga samman en helhet av många korta kapitel. Han 
har skapat egna bilder vid läsningen av texten, som han kunnat diskutera 
i litteratursamtalen. Vägen dit har gått över skrivande, läsande, litteratur-
samtal, korta rollspel och även tecknande av korta seriestrips för att lyfta 
fram vissa kapitel. Eleverna har under flera veckor varit involverade i ett 
läsande, skrivande och samtalande på väg mot ”some overarching goal 
that always involves developing their own understanding of the work or 
of works being  read and doing something with those understandings”.1 
Det går därför inte att hänföra läsningen av Kejsaren av Portugallien till 
ett eller flera metodiska val, eftersom dessa bara varit olika gestaltningar 
av det sociokulturella perspektiv som hela arbetsprocessen vilat på.2 
Samtidigt har dessa metodiska val tvingat Frans att ”tänka, tänka hela 
tiden”, vilket måste ses som skolans viktigaste uppgift, oavsett ämne. 
 
 
Vad är en ”diskuterande text”? 
 
Efter sex veckors arbete hade eleverna läst ut Kejsaren av Portugallien. 
Att en elev eller klass ”läst ut en bok” behöver inte betyda att de kan dis-
kutera bokens karaktärer, dess handling och dess språk, men i detta fall 
var elevernas kunskaper kontinuerligt dokumenterade av dem själva. Nu 
gav Disa dem en sista uppgift. De skulle skriftlig fördjupa sig i en fråga 
som de fäst sig vid i romanen och skriva i en diskuterande text utifrån 
sina anteckningar i läsloggarna. Dessa anteckningar var en blandning av 
egna reflektioner, anteckningar från litteratursamtalen, bearbetningar av 
Jans inledande monolog, presentationer av karaktärerna osv. En liknande 
uppgift hade tidigare praktiserats både skriftligt och muntligt vid läsning-
en av novellen Majken. Disa gav eleverna skriftliga instruktioner om hur 
de skulle disponera texten utifrån en inledning om den valda frågan, att 
ett kort citat ur texten skulle belysa frågan, och att det skulle finnas en 
diskussion och en avslutning. Men konstruktionen av basgen-
                                                 
1Langer, Judith (1995) s 88. 
2För en närmare beskrivning av klassens arbetsprocess, se kapitel 5 i Selma Lagerlöf i 
mångfaldens skola. (Molloy 2011) Studentlitteratur. 
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ren/texttypen diskuterande text hade inte bearbetats i en gemensam lä-
randeprocess. 
 
 
”Jag är fullständigt mållös” 
 
Utifrån stödstrukturen om inledning, citat, diskussion och avslutning gav 
sig eleverna i kast med uppgiften. Så här inleder Mariana sin text: 

 
Kejsaren av Portugallien. Jag vet faktiskt inte vad jag ska skriva. Jag är fullständigt 
mållös, samtidigt som jag har så otroligt mycket att skriva, jag har så många blandade 
känslor då jag nyss har läst ut Selma Lagerlöfs bok Kejsaren av Portugallien. Först 
och främst måste jag tillägga att det kan vara bland det bästa jag läst, och den är även 
den första bok som har fått mig till tårar. Boken var fantastisk, i helhet. Det gammal-
dagska språket, kärleken och spänningen. Jag fastnade för slutet, den sista meningen 
”Hon var likaså vacker som den söndagen, då hon gick till kyrkan i den röda kän-
ningen, om inte vackrare”.  
 
Men trots det väljer jag inte att skriva om slutet, för det finns faktiskt inte mer att säga 
än att jag grät. Det förklarar en del. Men jag väljer det som fick mig att tycka om bo-
ken så mycket. Kärleken.” (Mariana, åk 1) 
 

Mariana ger sedan ett referat av boken. Hon fokuserar på att återberätta 
kärleken mellan Jan och Klara Gulla. Hennes text blir därmed inte disku-
terande, utan beskrivande. Mariana skriver dessutom att hon blev ”djupt 
besviken” på slutet, eftersom hon väntat sig en stark återförening emellan 
Jan och Klara Gulla. 
Med ord och uttryck som ”fullständigt mållös”, ”många blandade käns-
lor”, ”fått mig till tårar”, ”jag grät” och ”djupt besviken” beskriver Mari-
ana en läsning där känslan dominerar. Att Mariana fått en stark känslo-
mässig läsupplevelse av Kejsaren av Portugallien är naturligtvis gott. 
Men för en mer diskuterande läsning av romanen förefaller Mariana sak-
na en något mer svalkande distans till texten eller kanske en tydligare för-
förståelse om vilket tonläge och struktur en diskuterande text kan ha. 
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”…det var inte galenskap utan kärlek”. 
 
Även Tanja följer den stödstruktur som Disa gett. Trots att Tanja bara 
studerat svenska under 1.5 år, så visar hon en förtrogenhet med att skriva 
denna typ av texter. Så här börjar hennes inledning: 
 

En grekisk filosof Platon har sagt att Kärlek är en allvarlig mentalsjukdom, samt 
visar Selma Lagerlöf i sin bok ”Kejsaren av Portugallien” en stark kärlek som en 
vit sida av galenskap. Kan man tänka sig att kärlek är en sida av galenskap? 
Men då är nästan alla människor galna?! Ska man inte älska någon annan för att 
vara en frisk människa? Är Jan galen? Sådana frågor är typiska för dem som har 
läst ”Kejsaren av Portugallien”. Man måste fundera mycket över den här och för 
att det skall bli lite lättare kan vi titta på den här boken som ett exempel på hur 
kärlek kan framkomma. (Tanja åk 1). 
 

Tanja använder sedan Platons filosofiska fråga om ”kärlek är en allvarlig 
mentalsjukdom” som utgångspunkt för ett resonemang om kärlekens vä-
sen. Hon knyter detta resonemang till texten om hur Jans galenskap kan 
förklaras och drar slutsatsen att ”Realiteten var så grym och orättvis att 
han föredrog att leva i sin fantasi”. På det sättet, menar Tanja, kunde han 
fortsätta att under femton år i sina fantasier vara glad och lycklig med sin 
älskade dotter. Men det var inte galenskap, utan kärlek, skriver Tanja. 
Genom referensen till Platon och till diskussionen om kärlek som ett 
mentalt tillstånd distanserar sig Tanja från romanen, samtidigt som hon 
använder dess tematik som utgångspunkt för sitt resonemang. Tanja skri-
ver inte om sina känslomässiga intryck. Tanja använder också citat ur 
texten. Frågan är utifrån vilka kriterier denna text, som ligger närmare 
genren diskuterande text än den föregående, skall bedömas? Sitt inne-
håll? Sin genrebehärskning? Sitt språk? Tydligt är dock att Tanja ligger 
närmare uppnåendemålen att kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en 
text som är relevant för eleven själv och kunna formulera egna tankar 
och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av litterära tex-
ter från olika tider än Mariana. Det är också uppenbart att hon har läst 
boken noggrant. 

Den vissheten kan en lärare dock inte känna inför Berits slutuppgift. 
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”Och inga tidningsartiklar – tack!” 
 
Berit väljer bort att börja med en fråga som engagerat henne och börjar 
istället direkt med ett citat ur boken: 
 

”Den som inte känner av sitt hjärta varken i glädje eller i sorg kan inte räknas 
som en riktig människa”.  
Jag tog den här texten för att det är den bästa delen i hela boken. Man fattar 
verkligen vad han menar med det och den delen var mest känslosam än resten 
av boken. För det är ju sant om man inte känner av sitt hjärta den kan inte räk-
nas som en människa”. 
 

När detta är konstaterat, går Berit sedan direkt på sin huvudfråga, nämli-
gen: 
 

”Det jag inte tyckte om med boken var allt förutom den delen jag valde. Jag 
tycker inte om sådana böcker som vi får låna. Det är för gammaldags för oss 
alla. Den var tråkig och hade ingen mening alls. Och efter Majken och Kejsaren 
av Portugallien vill jag inte låna några tråkiga böcker igen. Jag har inget mer att 
säga om boken förutom att den var tråkig. Jag kan ge dig några tips på böcker: 
Om jag kunde drömma och de tre fortsättningsböckerna När jag hör din röst, 
Ljudet av ditt hjärta, Så länge vi bara andas. Dom skulle vara bra. Och inga 
tidningsartiklar – tack!” 
 

Det finns onekligen något uppfriskande över Berits utbrott. Men när den 
första upprymdheten i lärarens spontana reaktion lagt sig, inställer sig 
istället en rad professionella frågor. Den första är naturligtvis om Berit 
har läst boken? Det citat hon åberopar kan hon ha tagit från någon 
klasskamrat under ett litteratursamtal. Det finns inga andra citat eller re-
ferenser till romanen i hennes text och vem ”han” är som yttrar det av 
henne valda citat framgår inte. Ordet ”tråkig” används tre gånger utan att 
dess innebörd förklaras, på samma sätt som ”bra” oproblematiserat an-
vänds om Stephenie Meyers böcker. Berit har heller inte försökt skriva en 
diskuterande text utan avlevererat en egen programförklaring om vilka 
böcker som är värda att läsas i skolan. 

Självklart kan man läsa Om man kunde drömma i skolan. Men i så fall 
knappast för att ”den är bra”, vilket skulle vara någon slags medhårsläs-
ning för att hålla elever som Berit på gott humör. Stephenie Meyers 
böcker handlar visserligen också både om kärlek och om det okända. 
Men de handlar också om en kvinnosyn och en sexualmoral som det vore 
intressant att diskutera, för att inte tala om den anti-abortsyn som finns i 
de senare böckerna. Dessa teman har också redan diskuterats i åtskilliga 
tidningsartiklar som Berit, hur tydligt hon är betackar sig för denna text-
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genre, kanske ändå skulle finna intressanta.1 Böckernas vampyrtema går 
också att sätta in i en bredare litterär kontext. 

Men är det en sådan läsning av Om man kunde drömma som Berit ef-
terlyser? Jag tror knappast det. Däremot är det den läsning som skolan 
skall ge. Det intressanta med Berits avvisande av Selma Lagerlöf till 
förmån för Stephenie Meyers är att Berit också indirekt ställer de didak-
tiska frågorna vad man skall läsa i skolan och hur man skall läsa i skolan 
och varför det finns en poäng med att överhuvudtaget läsa skönlitteratur i 
skolan. Men det är en annan diskussion. Frågan här är vad som är en dis-
kuterande text och om någon av dessa tre elever har skrivit en sådan? 
Och vilken explicit undervisning fick de i sitt skrivande? 
 
 
Från praktik till (ny) teori 
 
Disa visade indirekt sin didaktiska kompetens genom de val hon gjorde 
när eleverna skulle socialiseras in i en läsart, som jag skulle vilja kalla för 
skolans läsart.  Denna läsart utgick från ett sociokulturellt perspektiv och 
manifesterades genom en rad olika metodiska val. Disa har kommit i 
kontakt med olika teorier bakom dessa val både i sin grundutbildning och 
också i en egen vald fortbildning. Men de didaktiska frågorna har huvud-
sakligen varit fokuserade på läsning och mindre på skrivande. När Disa 
föreslår eleverna att de ska skriva en ”diskuterande text” så gav hon inte 
eleverna någon explicit undervisning i hur man skriver en sådan. Hon 
förlitade sig på att de kunde skriva, vilket hon ju för övrigt sett goda prov 
på att de kunde. Men på samma sätt som läskunnighet inte med nödvän-
dig betyder läsförmåga, så betyder inte heller skrivkunnighet att man kan 
skriva i olika genrer. Disa hade här behövt samma förförståelse av ele-
vernas tidigare erfarenheter av att skriva i olika basgenrer som hon skaf-
fade sig inför läsningen av Lagerlöfs roman. Hennes praktik hade dessut-
om behövt samma teoretiska grund att stå på för skrivande i olika genrer 
som hon redan har då det gäller läsning av skönlitteratur.  

I en intervju med Tor Hultman som publicerades i Perspektiv på di-
daktik. Svenskämnet i fokus (2005) påpekar denne i ett samtal om fors-
karutbildningen i svenska med didaktisk inriktning att ”en lektor i svens-
ka har normalt vidgad ämneskompetens bara i en av ämnets två delar, 
språk eller litteratur. Men för att vara en bra lektor bör man ligga över 
grundutbildningsnivån i hela ämnet.”2 Samma resonemang gäller själv-
klart alla svensklärare, lektorer eller inte. Att kunna gå från teori till prak-
                                                 
1Se till exempel Matilde Skölds artikel Vampyrer, kärlek och världssuccé i DN 2009-
11-14. 
2Mina kursiveringar. 



 

86 

 

tik och tvärtom betyder i dagens mångfaldsskola inte bara att ha didaktisk 
kompetens i ämnets två delar, språk och litteratur, utan även att kunna 
sammanföra dem till ett ämne eftersom ”i ämnet svenska behandlas språk 
och litteratur som en helhet”.1 Exemplet Disa illustrerar Hultmans påstå-
ende om behovet av kompetens i hela svenskämnet. Kravet att elever 
skall kunna skriva i olika genrer har till exempel visat sig i de nationella 
proven. Basgenren ”krönika” blev där lika omöjlig för elever som för lä-
rare, eftersom de senare inte kunde dekonstruera och förklara genrens 
struktur. Att ha en kompetens i hela ämnet innebär därför att inte bara 
kunna planera sina undervisningsprocesser med namn som Vygotsky, 
Rosenblatt, Langer, McCormick och Malmgren i bakhuvudet utan även 
gifta ihop dem med namn som Gibbons, Halliday, Martin, Schleppegrell 
och Holmberg i fortsättningen. De flesta av dessa namn associeras med 
den teoretiska grund som genrepedagogiken vilar på. Eftersom begreppet 
”läs- och skrivutveckling” är högfrekvent i den svenskämnesdidaktiska 
diskursen, så borde kopplingarna mellan de två ämnenas gemensamma 
teoretiska bas kunna synliggöras tydligare. Att kunna skriva om den 
skönlitteratur man läser i skolan samtidigt som de basgenrer/texttyper 
man använder för detta ändamål kan prövas, vore en rimlig konsekvens 
av denna tanke. 

 
 

Genrepedagogik 
 
I den skrivpedagogiska diskursen förefaller det mig som om den teoretis-
ka bas en svensklärare nu behöver i dagens mångfaldsskola för att kunna 
undervisa i ämnets språkliga del kan sammanfattas i ett ord; genrepeda-
gogik. Genrepedagogik har de senaste åren fått stor uppmärksamhet inom 
svensk skola, i fortbildning av lärare och i lärarutbildning. När något får 
fotfäste i skolan, så kan det visa ett behov av ny kunskap. Det kan också 
visa på önskemål om ”tips” jag tidigare nämnt. Uppmärksamheten kan 
bero på att vi idag har en mångfaldsskola som vi inte tidigare haft med 
avseende på många olika modersmål. Detta ställer naturligtvis nya krav 
på dagens svensklärare, varav många dessutom inte har utbildning i 
svenska som andraspråk. 

Genrepedagogiken är inte den enda modellen för hur en språkutveck-
lande undervisning kan bedrivas, men den är en av flera goda modeller. 
Den vilar på en teoretisk grund som stämmer väl överens med ett socio-
kulturellt perspektiv på lärande och har också sin teoretiska utgångspunkt 

                                                 
1Tidigare kursplan i svenska s 97. I nya kursplanen i svenska finns inte detta påpe-
kande med. 
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i Vygotskys språkteori. Det teoretiska perspektivet för att se på språk och 
språkutveckling är den systemiska funktionella lingvistiken (SFL), som 
utvecklats av Halliday.1 Men genrepedagogiken har i dag flera ansikten, 
skriver Caroline Liberg.2 

Den genrepedagogik som vi vanligen refererar till (i skolan) har sitt ur-
sprung i Australien, där Jim Martin och hans kollegor var först med att 
tala om skolans olika slags texter i termer av genrer. Den australiensiska 
genrepedagogiken använder begreppet basgenre i en mycket vid bemär-
kelse och syftar då på hur vissa saker blir gjorda i ett samhälle eller en 
kultur. Även om sättet att presentera TV-nyheterna eller hur man skämtar 
inte har mycket gemensamt, så användes dessa exempel för att visa hur 
en genre konstrueras (Gibbons 2006).  TV-nyheterna börjar till exempel 
med de viktigaste nyheterna och slutar med vädret, och något annat skul-
le väcka uppmärksamhet. Ett skämt förväntas sluta med poängen, och 
inte börja med den. Det innebär att varje genre har sina särdrag som skil-
jer den från en annan genre. 3 I de skoltexter som är vanligast förekom-
mande i skolan har en grupp lingvister identifierat följande basgenrer: 
återgivande, narrativt berättande, beskrivande, instruerande, argumente-
rande, diskuterande och förklarande texter. Olika basgenrer kan före-
komma i samma text, som till exempel i denna artikel, i vilken jag skriver 
fram en genrehybrid som består dels av en återberättande text (recount) 
med inslag av den vetenskapliga textens referens- och notsystem. Att 
kunna skriva en vetenskaplig text ingår för övrigt i kunskapskraven för 
nionde årskursen i den nya kursplanen, ett krav som jag redan nu kan se 
skapa problem för de lärare som själva inte skrivit en sådan. 

Som alla goda metoder kan även genrepedagogiken missbrukas och 
urvattnas. Den risk jag ser är en alltför stark betoning av genrens form på 
bekostnad av textens innehåll. Läraren kan riskera att tappa den helhets-
syn som håller samman svenskämnets två delar, språk och innehåll, efter-
som det är lättare att lära ut och kontrollera textens form än att leda ett 
litteratursamtal. Risken finns att elever börjar skriva sagor, fabler och no-
veller som är korrekta enligt basgenrernas struktur, men vars innehåll inte 
diskuteras. På samma sätt kan litterära texter missbrukas genom att elever 
för tidigt får för svåra texter eller att läraren hävdar en ”korrekt” tolkning 
av texten. Ett litteratursamtal utan att textens form diskuteras kan bli en-

                                                 
1För en fylligare beskrivning av genrepedagogiken och dess metoder, se Gibbons 
(2002) och Knapp and Watkins (2005). 

2Liberg, Caroline (2009) s 14. 
3Gibbons, Pauline (2002) s 82. 



 

88 

 

sidigt, eftersom formen kan blockera förståelse av den.1 Men ett littera-
tursamtal som enbart diskuterar textens form kan å andra sidan bli lika 
ensidigt.  

Den australiensiska genrepedagogiken ”är ett svar på frågan hur man i 
demokratisk anda stödjer alla elevers språkutveckling, i synnerhet deras 
skrivutveckling, och ger dem kunskaper om hur texter formas i ett socialt 
sammanhang och vilka funktioner de därmed fyller”.2 När Disas elever 
skulle skriva en ”diskuterande text” så skulle enligt genrepedagogiken 
detta ha förberetts genom studier av andra diskuterande texter, dekon-
struktioner av dem och gemensamma diskussioner om hur en sådan text 
byggs upp. Sådana textsamtal är än så länge relativt sällsynta i svenska 
klassrum, vilket aktuell forskning visat.  

 
 

Kreativ läsning och skrivning 
 
I Suzanne Parmenius-Swärds avhandling Skrivande som handling och 
möte – gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i 
svenskämnet (2008) visas med exempel från två gymnasieklasser hur 
skrivande i svenskämnet ofta är en komplex och många gånger problema-
tisk verksamhet för både lärare och elever. Genom elevernas utsagor såg 
Parmenius-Swärd olika problem, motsättningar och dilemman som kan 
återverka på elevernas självbild då det gäller skrivande i skolan. Ett pro-
blem var att eleverna ofta saknade explicit skrivundervisning, vilket även 
var fallet med Disas elever. Elevernas skrivande i Parmenius undersök-
ning var mer produktorienterat. De texter som producerades fungerade 
även som betygsunderlag, vilket också gällde för Disas elever. Parmeni-
us-Swärds undersökning bekräftar resultat från andra forskare som också 
sett att ”avsaknaden av undervisning och samtal om elevernas texter leder 
till en svag genreutveckling och brist på metakognitiv förmåga när det 
gäller kunskap om texter”.3 Ett annat problem som även andra forskare 
noterat, är att det verkar vara oklart för eleverna vad själva skrivandet är 
till för och vad det skall användas till. Men resultaten i Parmenius-
Swärds undersökning visade också att eleverna värdesatte samtal och 
diskussioner om sina texter. De uppskattade att få jämföra sina egna tex-
ter med andras och att få diskutera både innehåll och form. De ville dess-
utom ”delta i ett offentligt samtal i klassrummet, vara kreativa, anta ut-
                                                 
1Se till exempel de elever som missuppfattat Jonas Gardells roman En komikers upp-

växt eftersom formen blockerade en förståelse av romanens slut. (Molloy 2003) s 
128 – 129. 

2Liberg, Caroline (2009) s 11. (min kurs.) 
3Parmenius-Swärd, Suzanne (2008) s 228. 
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maningar och ta del av både språkliga och litterära frågor”.1 Att Disas 
elever kunde visa prov på det sistnämnde berodde till största delen på att 
de fått redskap av läraren för att kunna göra detta.  

I sin avslutande diskussion använder Parmenius-Swärd uttrycket 
”kreativ läsning” hämtat från Magnus Persson. Hon formulerar det som 
att ”en läsares reflektioner och de frågor som ställs till läsningen bör ske i 
dialog och samtal med andra” och menar att liknande tankegångar kanske 
kan utvecklas kring ett begrepp som kreativ skrivande. 2 Det skulle då 
innebära att eleverna läser och skriver egna texter i relation till både 
skönlitteratur och sakprosa. Detta skrivande skulle då också kunna bli en 
kreativ process i vilken både känsla och förnuft förenas, för att travestera 
Perssons diskussion om kreativ läsning. Lärarens roll blir då enligt Par-
menius-Swärd att skapa undervisningsprocesser där detta kreativa skri-
vande kan utvecklas. 

 
 
Vilka svensklärare behöver skolan idag? 
 
Jag inledde min artikel med frågan om vilket århundrade en lärare idag 
undervisar i. Jag tror att kanske någon läsare väntat sig en text om multi-
media och ett utvidgat textbegrepp. Jag tycker att även den diskussionen 
är intressant. Men för mig är den än så länge ett spännande stickspår. 
Huvudspåret måste ändå vara hur man i demokratisk anda stödjer alla 
elevers språkutveckling. Men så länge forskning och olika undersökning-
ar visar att många elever inte får en tillräckligt stimulerande läs- och 
skrivundervisning under sin skoltid, så väntar jag med artikeln om mul-
timedia.  

I dag behöver den svenska skolan lärare som inser att repliken ”så har 
jag alltid gjort” inte refererar till gedigna kunskaper i en ämnesmetodik 
som vilar på en teoretisk grund, utan på en uppfattning om att tiden stått 
still i skolan. Och det har den kanske också gjort i en del klassrum. Vi 
behöver fler lärare som Disa, som efter genomgången grundutbildning 
läser vidare och går fortbildningskurser. Men hennes fördjupningsresa, 
som i sin tur blir elevernas fördjupningsresor, är ett individuellt projekt. 
Det backas inte upp av skolledningen och det sker på hennes fritid. Istäl-
let för att ligga på individnivå borde det finnas på en strukturell nivå som 
finansieras av kommunen med pengar från staten och av den utbild-
ningsminister som säger sig vilja den svenska skolan så väl. Om det är en 
politisk önskan att svenska skolelever bättre skall kunna utveckla sina 
                                                 
1Ib., s 232. 
2Ib., s 233-234. 
 



 

90 

 

lärandepotentialer, så måste lärare som Disa ges rimliga möjligheter att 
fortbilda sig genom att kontinuerligt kunna fördjupa sin didaktiska kom-
petens i ljuset av ny ämnesdidaktisk forskning. 
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Ämnesdidaktisk forskning om universi-
tetsundervisning?  
 
Ingrid Mossberg Schüllerqvist  
 
 
Varför är ämnesdidaktisk forskning om universitetsundervisning inte ett 
prioriterat område i Sverige? I en rapport från Karlstads universitet (Ren-
ström & Schüllerqvist 2007) visas att utveckling av högre utbildning sker 
på tre nivåer: löpande kvalitetsarbete som oftast är muntligt baserat, en 
mellannivå med pedagogiskt utvecklingsarbete och högskolepedagogiska 
kurser samt forskning om undervisning på universitet och högskolor. De 
tre nivåerna har få eller inga beröringspunkter. Renström & Schüllerqvist 
betonar att en ämnesdidaktisk inriktning saknas, framförallt i forskning 
och i högskolepedagogiska kurser. Rapportförfattarna problematiserar de 
få forskningsansatser som berör ämnesperspektiv i högre utbildning som 
genomförts i Sverige samt bristen på spridning av resultat från utveck-
lingsarbete som bedrivs på universitet och högskolor. Universitetslärares 
ämnesuppfattningar, syn på undervisning, studenter, examinationer och 
bedömning är därmed en tyst kunskap, i första hand muntligt baserad och 
sällan vidareförd till andra kollegor. 
 
 
Forskningsöversikter och nedslag i forskning 
 
Inom det anglosachsiska språkområdet ges det med jämna mellanrum ut 
handböcker och antologier, som behandlar ”Teaching and Learning” i 
olika ämnen inom lärarutbildningen, som t.ex. Handbook of Research on 
Teaching in Teachers Education. Ett nordiskt perspektiv på ämnesdidak-
tik i lärarutbildning finns i Sigmund Ongstad (2006) Fag og didaktikk i 
lærerutdanning: Kunnskap i grenseland. Ett mer utvecklingsbetonat ex-
empel är Lärarutbildningens ämnesdidaktik (Nilsson & Schüllerqvist 
2001). Inom pedagogikämnet finns en rikligare utgivning. Ett av de sena-
re exemplen är Högskolepedagogik : Att vara professionell lärare i hög-
skolan (Stigmar 2009). 
 Inom litteraturvetenskap/litteraturdidaktik finns exempel på studier om 
universitetslärares syn på undervisning inom litteraturvetenskap och 
svensklärarutbildningen (Brink 2006), en debatt om läromedel och stu-
denter i TfL (Mossberg Schüllerqvist 2008) och i en antologi (Landgren 
2005), historiska studier av akademisk litteraturundervisning. Stefan 
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Helgesson skriver i denna antologi om diskussionen och framväxten av 
lärarutbildningsämnet Svenska AC i relation till akademins ämne littera-
turvetenskap. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt från Göteborgs uni-
versitet, Främlingsskap och främmandegöring (Thorson & Ekholm, 
2009) diskuteras olika aspekter av undervisning inom litteraturvetenskap. 
Bl. a. redovisas en studie av skillnader mellan hur studenter från littera-
turvetenskap och svensklärarutbildningen resonerar om litterära texter. 
Studien anknyter till en komparativ studie från Mitthögskolan om första-
årsstudenter i Sverige, Finland och Ryssland (Torell 2002). Båda studier-
na kan sägas tangera Bolognaprocessens fokusering på learning outco-
mes, fortsättningsvis lärandemål. I England har bl. a Elaine Showalter 
(2003) och Chris Husbands m.fl. (2003) prövat att formulera lärandemål 
för akademiska studier av litteratur och historia. I USA har t.ex. Martha 
Nussbaum (1997) och Kathleen McCormick (1994) problematiserat mål, 
innehåll och metoder i den akademiska litteraturundervisningen. Men få 
debatter och diskussioner har uppstått i Sverige.  
 
 
Var kan debatter och diskussioner föras? 
 
Renström & Schüllerqvist ställer frågan om det saknas arenor och publi-
ceringsmöjligheter för ämnesdidaktisk forskning om högre undervisning i 
Sverige. I Storbritannien finns en organisation, Higher Education Aca-
demy med tillhörande Subject Centers1 som regelbundet ordnar konfe-
renser som behandlar undervisning i högre utbildning samt ger ut titlar 
som diskuterar undervisning (se t.ex. Issues in Teaching English och Te-
aching and Learning English Literature). Motsvarande utgivning finns 
för andra ämnen. Lärare i det som motsvarar det svenska gymnasiet, kan 
delta i konferenser och också publicera texter om undervisning. Organi-
sationen medverkar därmed till en långsiktig debatt om ämnesfrågor i 
undervisning. Vid Syddansk universitet arbetar forskare och lärare från 
gymnasieskolan tillsammans i olika utvecklingsprojekt inom danskdidak-
tik och rapporter från dessa publiceras i en serie Gymnasiepædagogik. 
Serien ges ut av Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, 
Syddansk universitet. 
 
 
  

                                                 
1 www.higher.education.academy.uk 
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Bolognaprocessen och lärandemål  
 
En möjlig förklaring, om än inte tillräcklig, till forskningsområdets svaga 
utveckling kan vara att svensk universitetsundervisning styrts av lärarnas 
perspektiv på innehåll och metoder. I Bolognaprocessens terminologi 
kallas detta för lärarstyrd undervisning (teacher driven), i förhållande till 
den undervisning som benämns som (student driven), studentinriktad un-
dervisning. Denna process inom EU fokuserar på att kurser och utbild-
ningsplaner ska innehålla lärandemål och att undervisning och examina-
tioner kopplas till dessa för att undervisningen ska bli överblickbar. I en 
text från ett Bolognaseminarium i Edinburgh skriven av Stephen Adam 
(2008) diskuterar han hur långt utvecklingen av att skriva fram lärande-
mål för universitetsutbildning har kommit i Europa och vilka hinder som 
implementeringen stött på. Adam betonar att skiftet mellan lärarstyrd och 
studentinriktad undervisning kan liknas vid ett paradigmskifte inom un-
dervisning i högre utbildning. Ett stort motstånd mot införandet av läran-
demål uttrycks ofta i lärarkåren, eftersom de uppfattar dessa som en re-
duktion av Humboldts idéer om det fria universitetet. Adam menar att 
politiker och tjänstemän bör, på ett kreativt och innehållsfokuserat sätt, 
diskutera vidden av detta skifte. Diskussionen kan och bör inkludera kun-
skapsformer, olika slags taxonomier och tänkande om lärandeprocesser 
inom ämnen för att intensifiera genomförandet av Bologna på enskilda 
institutioner och ämnesgrupper. Han poängterar att användandet av lä-
randemål inte innebär en likriktning av undervisning, utan syftet är trans-
parens mellan olika utbildningar och ett tydliggörande av kursens inne-
håll och metoder. I några länder, bl. a. Sverige, har Bolognadiskussionen 
alltför ensidigt fokuserats på ECTS, inte på hur lärandemål synliggör 
kunskaps- och färdighetsutvecklingen i en kurs eller en utbildning. Elaine 
Showalter konkretiserar processen om lärandemål i Teaching Literature 
(2003) och hon beskriver hur hon tillsammans med kollegor försökt for-
mulera vad som särskilt kan läras i kurser om epik, dramatik, poesi och 
teori, utöver de olika texter som studeras. Showalters diskussion kretsar 
kring vilka kunskaper och färdigheter studenten kan nå under studierna i 
relation till textläsningen. 
 Det behövs forskning om hur implementeringen av Bolognaprocessen 
gått till på mikronivå, hos enskilda lärare och i ämneskollegier. Den 
transparens som Adam tar upp i sin artikel behöver också diskuteras på 
ämnesnivå. Bologna är en reform av både curriculum och praxis. Bolog-
naprocessen innehåller också krav på en utveckling av examinationsfor-
mer i förhållande till lärandemål. Studenterna ska i kursplanerna i förväg 
kunna se hur olika lärandemål examineras. Universitetslärare måste där-
med kunna kommunicera vad som ska läras och varför, vilket är viktiga 
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ämnesdidaktiska frågor. Internationellt finns en omfattande forskning om 
Assessment for learning, bedömning för lärande, inom målstyrd under-
visning (Black et al 2003, Harlen 1999 ). Detta utgör ett föga känt forsk-
ningsområde i Sverige och utvecklingsmöjligheterna är därför många när 
det gäller forskning om diagnostisk, formativ och summativ bedömning i 
relation till utveckling av lärandemål i undervisning på olika nivåer.  
 
 
Linköpingskonferensen i Nätverket för ämnesdidaktik – en vänd-
punkt? 
 
Nätverket för ämnesdidaktik arrangerade för femte gången en nationell 
konferens i Linköping i maj 2010. För första gången hade konferensen ett 
större tema om ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning inom univer-
sitet och högskolor och intresset var stort. En fjärdedel av de papers som 
skickats in till konferensen behandlade undervisning i högre utbildning 
och de diskuterades vid tre sessioner. Jag var sessionsledare vid dessa 
tillfällen och inledde temat. Intrycket var att det finns ett stort behov av 
att få diskutera den egna praktiken och jämföra ställningstaganden med 
andra universitetslärare samt knyta den egna reflektionen till nordisk och 
internationell forskning.  
 
 
Ämnesdidaktiskt kompetensutvecklingsprojekt vid Karlstads univer-
sitet   
 
Ett större utvecklingsarbete om ämnesdidaktik i universitetsutbildning 
startade vid Karlstads universitet hösten 2008. Då inleddes arbetet med 
att planera en ämnesdidaktisk fortbildning för lektorer och adjunkter i 
ämnen som ingår i lärarutbildningarna vid Karlstads universitet. Projektet 
finansierades via lärarnas kompetensutvecklingstid och med särskilda 
medel från rektor. Ett syfte med kompetensutvecklingen var att stärka 
ämnesdidaktik som kunskapsområde och praktik vid Karlstads universi-
tet. Ett annat var att de akademiska lärarna inom lärarutbildningen skulle 
få några gemensamma teoretiska utgångspunkter, såsom Shulman (1986), 
Sjøberg (2000), Ongstad (2004), Uljens (1997) och därmed få tillgång till 
en ämnesdidaktisk begreppsvärld som delas av företrädare från olika äm-
nen. Ett tredje syfte var att lärarna skulle fördjupa sig i ämnesdidaktisk 
forskning inom det egna ämnet och genom att reflektera över egen un-
dervisning bli medvetna om ”omstilling” eller didaktiseringsprocesser 
(Ongstad 2004) i egen undervisning. Det övergripande syftet var att stär-
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ka den ämnesdidaktiska forskningsbasen för lärarutbildningen vid Karl-
stads universitet.  
 Kompetensutvecklingen har två olika inriktningar, en ämnesdidaktisk 
inriktning som vänder sig till lärarutbildare inom samtliga stadier vars 
undervisning är ämnesinriktad och en som behandlar villkor för utveck-
ling och lärande inom förskola, fritidshem och skolans tidiga år. Lärarut-
bildare med inriktning mot yngre barn kan välja mellan dessa inriktningar 
eller kombinera inriktningarnas kurser. Det finns också två spår, ett för 
adjunkter och ett för disputerade lärare. Uppdelningen baseras dels på att 
de två grupperna har olika förkunskaper, dels på tänkta effekter av kom-
petensutvecklingen. Adjunktsspåret innebär möjligheter att nå en magis-
ter- eller masterexamen. Spåret med de disputerade lärarna är tänkt att på 
sikt generera artiklar om egen undervisning, problematiserande ämnesdi-
daktiska forskningsöversikter och att de kan vara handledare för ämnes-
didaktiska magister- och master uppsatser. När projektet startade pekades 
några prioriterade områden ut för forskningsöversikter och uppsatser: 
ämnesdidaktisk lärarforskning, utbildnings- och ämneshistoria, lärares 
tolkning av styrdokument, bedömning och betyg, elevers förståelsepro-
cesser inom olika ämnesområden, lärande och undervisning mot yngre 
barn och digital kompetens. Under projektets gång har behovet av forsk-
ning om undervisning i högre utbildning aktualiserats. Några möjliga 
forskningsfrågor diskuteras i slutet av artikeln.  
 Utvecklingsarbetet inleds med att deltagarna går en inledande kurs om 
7,5 hp, Ämnesdidaktisk forskning och utvecklingsarbete för lektorer och 
Introduktion till ämnesdidaktisk forskning och utvecklingsarbete för ad-
junkter. Kursernas innehåll är relativt lika men de avslutas på olika sätt. 
Begreppet ämne och ämnesdidaktik problematiseras, särskilt i anslutning 
till olika nivåer i utbildningssystemet. Ämnesuppfattningar om akade-
miskt forskningsämne, lärarutbildningsämne och skolämne behandlas, 
likaså relationer mellan olika nivåer. Kursen behandlar också ämnesdi-
daktikens relation till angränsade fält, framväxten av det ämnesdidaktiska 
kunskapsområdet, relationer till generell didaktik, ämnesdidaktiska 
forskningsgenrer samt ämnesdidaktik som reflektions- och analysredskap 
inom skola, lärarutbildning och annan undervisning. Avhandlingar, 
forskningsöversikter och läroböcker för högre utbildning granskas kri-
tiskt.  
 Adjunkter och disputerade lärare skriver en ämnesbiografisk text och 
en längre text om sin egen undervisning. I den senare används de inle-
dande teoretiska perspektiven från Ongstad (2004), Schüllerqvist & Os-
beck (2009), Shulman (1986), Sjøberg (2000) och Uljens (1997) för att 
pröva räckvidden på begrepp och teoretiska ansatser. För lektorerna utgör 
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texten om egen undervisning avslutningen på den inledande kursen. Ad-
junkterna skriver ett PM inför kommande magister- och master uppsatser.  
 Undervisningen har bedrivits på kvartsfart och i komparativa semina-
riegrupper. Ett skäl till denna utformning är att andras ställningstaganden 
kan belysa den egna praktiken. Karsten Schnack (1993) diskuterar bety-
delsen av sammenlignende fagdidaktikk och han betonar att det kompara-
tiva perspektivet kan utveckla ämnesdidaktiken som kunskapsfält. Det 
komparativa temat har behandlats vid nordiska konferenser inom Nätver-
ket för ämnesdidaktik, särskilt vid den andra nordiska ämnesdidaktiska 
konferensen (NOFA2), som genomfördes vid Syddansk universitet 2009. 
Komparation mellan ämnen utgör även en grundläggande tanke hos de 
ämnesdidaktiska centrumbildningar som finns vid Karlstads universitet. 
 Kompetensutvecklingsprojektet har utarbetats i samråd mellan fyra 
centrumbildningar vid Karlstads universitet och representanter från dessa 
fungerar som administratörer och som lärare i de inledande kurserna. De 
fyra är Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, 
Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL, en centrumbildning inom 
naturvetenskap och matematik Science, Mathematics, Engeenering Edu-
cational Research, SMEER samt en centrumbildning inriktad mot för-
skola och fritidshem, Utbildningsvetenskaplig forskning om barn och 
barndom, UBB.  
 
 
Två särskilda uppgifter med stor relevans för metareflektion 
 
Två uppgifter har haft särskilt stor betydelse för utvecklingen av ämnes-
didaktisk reflektion hos deltagarna och dessa är ämnesbiografin och tex-
ten om den egna undervisningen. Vid min genomläsning av textmateria-
let finns indikationer på att det egna mötet med ämnet i barndom, i skolan 
och på fritiden har lagt en grund för synen på hur undervisning i högre 
utbildning ska bedrivas. Iakttagelserna är inte ännu systematiskt granska-
de men de ger upphov till möjliga forskningsfrågor för framtiden. Tex-
terna uttrycker också lärarnas ämnesdidaktiska överväganden i utform-
ningen av den egna undervisningen och reflektioner om hur kursen på-
verkat deras förståelse av undervisningsprocesser i olika ämnen. Texterna 
har seminariebehandlats och diskussionerna var intensiva och långa.  
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Lärarkommentarer och aspekter på ämnesdidaktisk reflektion  
 
En lärare skriver att han alltid inleder sina kurser med metareflektioner 
eftersom han anser att de egna ställningstagandena är preliminära och att 
studenternas svar är betydelsefulla för metadiskussionen om ämnet.  
 Ingen borde undervisa i ett ämne, vare sig på akademisk nivå eller i 
ungdomsskolan utan att ständigt reflektera varför de gör som de gör, var-
för ämnet ser ut som det gör – vad som är meningen med olika sidor av 
ämnet.  
 En av lärarna i geografi tar fasta på biografins betydelse för den egna 
undervisningen när exkursionens betydelse behandlas. Läraren var med 
på exkursioner under sin egen utbildning. Texten reflekterar även över 
skillnader i kunskapsbildning mellan olika undervisningsformer, föreläs-
ningar, seminarier, laborationer, exkursioner och hur exkursionen kan 
utvecklas.  
På exkursionen bekantar vi oss med företeelser som vi inte lika gärna 
skulle kunna bekanta oss med hemma. Vi lär oss att förstå olika samband 
på deras rätta platser i landskapet och i vår omgivning.  
 Flera betydelsefulla metafrågor i undervisning behandlas i texterna och 
två exempel får visa på vidden i den ämnesdidaktiska reflektionen. Flera 
lärare diskuterar hur urval av innehåll i kurser sker och nedanstående ex-
empel från en lärare i samhällskunskap visar att möjligheten att diskutera 
sin egen praktik ger upphov till inte tidigare artikulerade ställningstagan-
den.  
 De diskussioner som vi har påbörjat tror jag kommer att fortsätta och 
som jag åtminstone har för mig har visat att det som vi upplever som 
stoffträngsel är kanske snarare brist på möjligheter/tid till reflektion som 
kanske särskilt det här området kräver.  
 Vibeke Hetmar (1996) använder sig av begreppet faglighed när hon 
belyser skillnader mellan lärares och elevers ämnesuppfattningar. Be-
greppet synliggör att båda parter har en utkristalliserad ämnesuppfattning 
men att det råder stora skillnader mellan lärares och elevers olika före-
ställningar om ämnet. Hur denna skillnad ter sig är lärare inte alltid med-
vetna om. Ola Halldén (bl.a. Halldén 1986) har tidigt belyst detta glapp i 
undervisningen i ungdomsskolan. Glappet är inte närmare undersökt i 
forskning om högre utbildning. En lärare i historia visar detta: 
 ”Läraren vill ju att studenterna skall få kunskap och förståelse för de 
frågor som behandlas. I den meningen önskade jag att de erövrade den 
kunskap och de färdigheter som jag själv bar på./…/ Om jag ska vara 
framgångsrik i min undervisning behöver jag etablera en förbindelse mel-
lan den punkt där studenterna befinner sig och dit jag vill att de ska bege 
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sig. Uppdraget som lärare är att peka ut en väg enligt vilken förståelsen 
kan etableras – länka det okända till det kända.”  
 Att undervisa i ett ämne på universitetet innebär att man lär studenter 
att använda sig av vetenskapliga begrepp, vilket ofta kolliderar med stu-
denternas vardagliga begreppsförståelse. Diskussionerna i kursen om 
denna skillnad har belyst språkets betydelse för tillägnandet av ämnes-
innehåll och ämneskompetenser. Ofta har vi då utgått från Lee Shulmans 
(1986) betoning av en medveten reflektion över användning av metaforer 
och modeller i undervisning. 
 
 
Forskningsfrågor för framtiden 
 
Under projektets gång har en rad nya forskningsfrågor väckts om under-
visning i högre utbildning. Studien Främlingskap och främmandegöring 
(2009) från Göteborgs universitet och Adams artikel (2008) om arbetet 
med lärandemål inom Bolognaprocessen har fördjupat flera frågeställ-
ningar. Det råder brist på forskning om universitets- och högskoleutbild-
ning i Sverige och det saknas arenor för kunskapsutbyten om utveck-
lingsarbeten. Men kanske saknas framförallt en mångfald av artikulerade 
frågeställningar som också kan jämföras med forskning om undervisning 
på andra nivåer. Vad skulle vi som akademiska lärare behöva veta för att 
utveckla undervisning och övergå till studentcentrerad utbildning där vi 
kan formulera utvecklande lärandemål och examinationsformer? Hur kan 
vi skapa arenor och publiceringsmöjligheter för ämnesdidaktisk forsk-
ning om högre utbildning? Artikeln avslutas därför med möjliga fråge-
ställningar i sådan forskning. 
 
 
Framtida forskningsområden  
 
I kompetensutvecklingsprojektet är diskussioner om ämne och ämnes-
konstruktioner centralt. Helgessons artikel (2005) om konstruktionen av 
lärarutbildningsämnet Svenska A-C ger insikter i de processer som pågår 
när nya ämneskonstruktioner skapas. Vad innehåller ett forskningsämne i 
relation till ett lärarutbildningsämne? Vad väljs bort? Av vilka orsaker? 
Hur kan dessa processer beskrivas historiografiskt? Adam (2008) beskri-
ver att det finns ett motstånd mot formulerandet av lärandemål eftersom 
det kolliderar med uppfattningar om universitetet som en fri bildningsin-
stitution. Hur ser akademiska lärare i olika ämnen på denna process i 
Sverige? På vilka grunder formuleras lärandemål och hur examineras de? 
Diskuteras examinationsformer och formativ bedömning under kursen? 
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Akademiska lärare undervisar ofta på professionsutbildningar, t.ex. lärar-
utbildning, och på utbildningar med sikte på magister, master och fors-
karutbildning inom ämnet. Hur artikuleras de olika utbildningsbehoven 
med tanke på slutexamen och olika avnämare? Finns idealföreställningar 
om undervisning i ämnet i riktning mot forskarutbildning och undervis-
ning i ämnet i en professionsutbildning?  
 Fler frågor kan inriktas mot hur socialisationen in i ämnet ter sig. Hur 
ser akademiska lärare på ämnessocialisation i olika ämnen; akademiskt 
ämne och i lärarutbildningsämne? Vilka förväntningar har akademiska 
lärare på studenterna i de olika ämneskonceptionerna? Finns idealtypiska 
föreställningar och uppfattningar om förväntade resultat? Hur hanteras 
studenternas olikheter vad gäller ”faglighed” och hur hanteras glappet 
mellan studenternas och lärarnas olika ämnesuppfattningar? Undersöker 
akademiska lärare studenternas förförståelse, vardagsförståelse och miss-
förstånd vad gäller begrepp? Hur utvecklar undervisningen vetenskaplig 
förståelse av begrepp och på vilka sätt övas metodologiska färdigheter 
under utbildningen?  
 Mina utgångspunkter i artikeln är ett ämnesdidaktiskt kompetensut-
vecklingsprojekt vid Karlstads universitet, diskussioner om lärandemål 
inom Bolognaprocessen och mångårig erfarenhet av omorganisation av 
lärarutbildningen. Jag undervisar lärarstudenter i litteraturdidaktik och 
ställer dessa frågor till dem med tanke på deras framtida yrkesverksamhet 
och jag utgår från forskning inom området. När börjar vi som akademiska 
lärare forska om dessa frågor när det gäller den högre utbildningen?  
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forskning, omstilling av teori till praktik och hur lärarpraktik kan teoreti-
seras. Ett ytterligare forskningsintresse är hur formativ bedömning och 
formulering av lärandemål kan utveckla undervisning och elevers kun-
skapsutveckling  
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En kurs enligt läroplanen, två i prakti-
ken?  
Skriftliga prov och bedömning i ämnet samhällskun-
skap på studie- och yrkesförberedande program 
 
Christina Odenstad 
 
Inledning 
 
Följande text baseras på delar av min licentiatavhandling Prov och be-
dömning i samhällskunskap – En analys av gymnasielärares skriftliga 
prov (Odenstad 2010).  Min undersökning handlar om skriftliga prov och 
bedömning i ämnet samhällskunskap på gymnasieskolan. Det är en äm-
nesdidaktisk studie där lärarkonstruerade prov i samhällskunskap jämförs 
med läroplanens och kursplanens innehåll. Undersökningen tar sin ut-
gångspunkt i två stora förändringar som genomfördes i Sverige i sam-
band med 1994 års läroplansreform, nämligen införandet av ett mål- och 
kunskapsrelaterat betygssystem samt de obligatoriska kärnämnena med 
gemensam kursplan och betygskriterier för samtliga gymnasieprogram. 
Samhällskunskap är ett sådant kärnämne.  
 Denna artikel fokuserar på några av mina analysresultat som tyder på 
att det föreligger stora skillnader i utformning och innehåll mellan de 
prov som har använts på studie- respektive yrkesförberedande program. 
För en mer fördjupad analys kring skriftliga prov inom ämnet samhälls-
kunskap hänvisas till min licentiatavhandling.  
 
 
Skriftliga prov i ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem 
  
De skriftliga proven är ett bedömningsverktyg som historiskt sett har vägt 
tungt inom skolan och som fortfarande har stor betydelse. Tidigare forsk-
ning pekar på att proven påverkar elevernas inlärning och styr deras stu-
dier (Ramsden 2008:205-207) (Entwistle 2008:12) (Marton et al. 
1999:105). Provens form och innehåll påverkar även elevernas syn på 
ämnet och deras uppfattning om vilken kunskapssyn som värderas i sko-
lan (Virta 1997:166) (Marton et al. 1999:105-108) (Svingby 1998:37).  
 Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet innebär bland annat 
att elevernas prestationer ska bedömas och betygsättas med utgångspunkt 
i mål som har fastställts i förväg. Som hjälp vid bedömningsarbetet har 



 

106 

 

läraren de mål och riktlinjer som finns angivna i läroplanen, kursplanerna 
och betygskriterierna. När undervisningen planeras ska läraren reflektera 
över läroplanens innehåll och medverka till att de intentioner som den ger 
uttryck för genomförs i den konkreta klassrumssituationen, det vill säga 
ha ett aktivt didaktiskt förhållningssätt i sitt arbete (Gundem 1997:246) 
(Lindensjö & Lundgren 2006:172). En given utgångspunkt är att bedöm-
ningsverktygen ska utformas på ett sådant sätt att de överensstämmer 
med målen.  
 Om proven inte är utformade så att de överensstämmer med de uttala-
de målen för undervisningen tenderar eleverna att orientera sig mot be-
dömningen och inte mot målen (Imsen 1999:319) (Levin & Marton 
1971:66f.). Ämnesdidaktikern Svein Sjøberg (2005:31) menar att kun-
skap om prov och bedömning är viktig eftersom prov ofta styr undervis-
ning och lärande lika mycket som målen, något som även bekräftas av 
annan internationell forskning (Peck & Seixas 2008). 
I provsammanhang gör lärarna ständigt olika val – vad ska tas upp och 
hur ska det tas upp (Imsen 1999:30-32) (Sjøberg 2005:30-33) (Pettersson 
2010:10). Lennart Levin och Ference Marton (1971:9 och 18f.) samt 
Kenneth Nordgren (Jansdotter Samuelsson & Nordgren 2008:144) menar 
att vid målrelaterad bedömning – det vill säga när det finns uppställda 
mål, till exempel i form av kursplanens målbeskrivningar – utgör prov-
uppgifterna ett konkret uttryck för hur provkonstruktören tolkar målen.  
 
 
Samhällskunskap som gemensamt kärnämne  
 
Enligt Lgy 70, den läroplan som gällde inom gymnasieskolan före 1994 
års läroplansreform, var samhällskunskap inte ett obligatoriskt ämne på 
alla gymnasielinjer. Vissa elever på yrkeslinjer läste arbetslivsorientering 
istället för samhällskunskap. Vad gäller de gymnasielinjer som hade 
samhällskunskap varierade antalet undervisningstimmar och ämnets in-
nehåll mellan de olika linjerna. Det fanns alltså redan i intentionerna 
bakom Lgy 70 skillnader mellan olika elevers samhällskunskapsunder-
visning.  
 Med 1994 års läroplan följde en förändring som innebar att samtliga 
gymnasieprogram blev treåriga och en fullgjord utbildning gav behörig-
het till att studera vidare på högskola eller universitet. Den nya läropla-
nen innebar vidare att ett antal skolämnen blev så kallade kärnämnen som 
samtliga elever ska läsa. Kursen Samhällskunskap A är en sådan obliga-
torisk kärnämneskurs. Det innebär att oavsett om eleven läser på ett stu-
die- eller yrkesförberedande program så gäller samma kursplan och be-
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tygskriterier. Däremot ska kursen utformas så att den anknyter till ele-
vens studieinriktning.   
 Tidigare forskning pekar på att det förekommer skillnader mellan stu-
die- och yrkesförberedande program avseende såväl kursernas och läro-
böckernas innehåll som vilka krav som ställs på eleverna vid bedömning-
en i bland annat kärnämnena svenska, matematik och engelska (Korp 
2006) (Norlund 2009) (Nyström 2004) (Lindberg 2002) samt (Skolverket 
1999) (2000) (2004) (2007).  När det gäller kärnämnet samhällskunskap 
visar Agneta Bronäs (2000) och Tiina Ekman (2007) i sina avhandlingar 
att läroböcker respektive elevers demokratikunskaper skiljer sig åt mellan 
studie- och yrkesförberedande program. Prov och bedömning inom äm-
net samhällskunskap är däremot ett relativt outforskat område varpå det 
är intressant att undersöka om ovanstående även gäller skriftliga prov 
som används i samhällskunskapsundervisningen.   
Denna artikel fokuserar på några av mina analysresultat som visar på 
skillnader i provens utformning och innehåll beroende på om de är av-
sedda för studie- eller yrkesförberedande program. Analyserna baseras på 
skriftliga prov som tjugotre lärare från elva gymnasieskolor i Stock-
holms- och Malmöregionen har bidragit med. Utöver att besvara en enkät 
kring bedömning, har dessa lärare ombetts att skicka in ett exemplar av 
samtliga skriftliga prov som de har använt i kursen Samhällskunskap A 
under läsåret 2008/09.  
 Antalet skriftliga prov som ingår i undersökningen uppgår till 95, var-
av 56 har använts på studieförberedande program (SP) och 39 på yrkes-
förberedande program, främst handels- och administrationsprogrammet 
(HP) och byggprogrammet (BP). Anledningen till att det finns fler prov 
avsedda för studieförberedande program är att de lärare som deltar i un-
dersökningen genomsnittligt har använt fler prov per kurs på de pro-
grammen. De prov som ingår i studien innehåller totalt 1 239 frågor.   
 
 
Provens betydelse vid bedömning i ämnet samhällskunskap 
 
De lärare som deltar i undersökningen har besvarat en enkät med frågor 
om vilken roll de skriftliga proven har och vilka andra bedömningsverk-
tyg som kan vara centrala vid bedömning i ämnet samhällskunskap. Ana-
lysresultaten pekar på att skriftliga prov har stor betydelse vid bedömning 
av elever inom kursen Samhällskunskap A. Övriga bedömningsverktyg, 
till exempel muntliga förhör, seminarium och enskilda inlämningsarbeten 
ses mer som komplement.  
 Lärarna anger en mängd förklaringar till varför de skriftliga proven är 
så centrala vid bedömningen av eleverna, bland annat att proven sker un-
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der kontrollerade former och därför anses mer rättvisa än andra bedöm-
ningsverktyg. Proven ger dessutom ett bra underlag för att bedöma ele-
vernas prestationer i förhållande till betygskriteriernas samtliga nivåer. 
Eftersom eleverna tar de skriftliga proven på allvar bidrar dessa även till 
att eleverna läser in de kunskapsområden som behandlas i proven. Vidare 
kräver eleverna själva, enligt lärarna, att få ha prov dels för att de är vana 
vid denna bedömningsform, dels eftersom de tror att lärarna gör mindre 
rättvisa bedömningar när andra bedömningsverktyg används, till exempel 
olika muntliga bedömningsformer. 
 Vid en jämförelse mellan de lärare som undervisar på studie- respekti-
ve yrkesförberedande program framkommer flera skillnader i deras syn 
på bedömning inom kursen Samhällskunskap A. De lärare som undervi-
sar på studieförberedande program eller både studie- och yrkesförbere-
dande program betonar att proven väger tungt vid bedömningen och pro-
ven är ett sätt att mäta samtliga betygsnivåer. Muntliga insatser ses mer 
som komplement. De lärare som undervisar på enbart yrkesförberedande 
program anger däremot att proven har mindre betydelse som bedöm-
ningsunderlag och att det istället är elevernas muntliga aktivitet på lek-
tionerna som är mer avgörande vid bedömningen. Det sistnämnda gäller 
särskilt för de högre betygsnivåerna. Lärarna som undervisar på yrkes-
förberedande program har vidare färre, och i omfång kortare, prov som 
dessutom baseras på ett mindre omfattande kunskapsinnehåll.  
 
 
Fler korta faktafrågor på yrkesförberedande program 
 
Provfrågorna som ingår i studien har delats in i två kategorier; faktafrå-
gor och förståelsefrågor. Den första frågetypen – faktafrågor – känne-
tecknas av att enskilda faktakunskaper i form av information kring olika 
termer och begrepp efterfrågas. För att kunna besvara en förståelsefråga i 
den mening som avses här behöver eleven, förutom faktakunskaper, även 
ha förståelse för ett visst fenomen. Det kan vara att förklara varför något 
är som det är eller att se orsaker, konsekvenser och åtgärder. I denna ka-
tegori ingår även frågor där eleverna får visa olika förmågor och färdig-
heter som att kunna tillämpa sina kunskaper, att jämföra, analysera, reso-
nera eller argumentera. Faktakunskaperna sätts således in i ett samman-
hang.  
 Av samtliga provfrågor utgör faktafrågorna 64 procent och förståelse-
frågorna 36 procent. En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande 
program visar att av de provfrågor som är avsedda för studieförberedande 
program utgörs närmare hälften av förståelsefrågor (44 procent). På de 
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yrkesförberedande programmen är det endast en fjärdedel (27 procent) av 
provfrågorna som är av förståelsekaraktär.  
 Provfrågorna har även delats in i olika kategorier utifrån graden av 
strukturering: Frågor med bundna svarsalternativ till exempel flervals-
frågor, kortsvarsfrågor som besvaras med ett eller några ord, långsvars-
frågor som besvaras med några meningar och essäfrågor där eleverna 
skriver en längre sammanhållen text. Mer än hälften av provfrågorna på 
de studieförberedande programmen (56 procent) utgörs av långsvars- och 
essäfrågor jämfört med 31 procent på de prov som har använts på de yr-
kesförberedande programmen. 
 I princip samtliga frågor med bundna svarsalternativ och kortsvarsfrå-
gor är faktafrågor. Förståelsefrågorna förekommer nästan uteslutande 
bland långsvars- och essäfrågorna. Det är viktigt att påpeka att proven 
ofta är utformade på ett sådant sätt att de innehåller fler korta faktafrågor 
och färre långsvars- och essäfrågor av förståelsekaraktär. Vid bedöm-
ningen väger däremot de sistnämnda tyngre även om de rent numerärt är 
färre till antal. På yrkesförberedande program syns dock tydligt att pro-
ven innehåller fler kortsvarsfrågor av faktakaraktär jämfört med de prov 
som är avsedda för studieförberedande program. Proven som har använts 
på studieförberedande program innehåller dessutom nästan alltid både 
fakta- och förståelsefrågor i kombination med kortsvars- och långsvars-
frågor/essäfrågor. En tredjedel av proven på de yrkesförberedande pro-
grammen är däremot av sådan art att de i princip enbart innehåller fakta-
frågor av kortsvarskaraktär, eventuellt med någon enstaka långsvarsfråga, 
som ibland är av förståelsekaraktär.  
 Vid en jämförelse mellan olika yrkesförberedande program är det tyd-
ligt att de prov som har använts på handels- och administrationspro-
grammet mer liknar de prov som är avsedda för studieförberedande pro-
gram. De prov som har använts på byggprogrammet har däremot betyd-
ligt färre långsvars- och essäfrågor. (Se diagram 1.) 
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Diagram 1. Olika frågetyper – en jämförelse mellan olika gymnasieprogram 
(N=1239) 
 
Samma mönster syns i fördelningen mellan fakta- och förståelsefrågor. 
Diagram 2 visar att de prov som har använts på studieförberedande pro-
gram har en relativt jämn fördelning mellan fakta- och förståelsefrågor. 
Handels- och administrationsprogrammets prov innehåller en något högre 
andel faktafrågor än de prov som har använts på studieförberedande pro-
gram. Byggprogrammet och övriga yrkesförberedande programs prov 
innehåller däremot en betydligt högre andel faktafrågor än förståelsefrå-
gor.  
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Diagram 2. En jämförelse mellan olika gymnasieprogram avseende den procen-
tuella andelen fakta- respektive förståelsefrågor. (N=1239) 
 

 
Ett hierarkiskt trappstegstänkande 
 
Ett hierarkiskt trappstegstänkande framkommer i proven. Detta trapp-
stegstänkande – att godkänt motsvarar fakta och att väl godkänt och 
mycket väl godkänt motsvarar förståelse och andra mer analyserande in-
slag – kombineras ofta med en uppdelning av provfrågorna i G-frågor 
respektive VG/MVG-frågor, det vill säga provfrågorna nivågrupperas.  
 Ett fenomen som främst förekommer på studieförberedande program 
är att eleverna enbart behöver besvara en viss andel av G-frågorna kor-
rekt för att få godkänt på hela provet. Nästan hälften (48 procent) av pro-
ven på studieförberedande program är av sådan art. Analysen av provfrå-
gorna visar att G-frågorna nästan uteslutande består av faktafrågor medan 
VG/MVG-frågorna efterfrågar förmågor som att till exempel kunna ana-
lysera, argumentera och jämföra. Detta betyder att en elev som väljer att 
bara besvara G-frågor enbart kommer att svara på faktafrågor. Eleverna 
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kan således välja att avstå från att besvara långsvars- och essäfrågor av 
förståelsekaraktär om de ”nöjer sig” med att få godkänt på provet. Detta 
kan innebära olika nackdelar. En nackdel är att den elev som på grund av 
dåligt självförtroende eller ork väljer att inte svara på annat än G-frågorna 
inte får chansen att visa hela sin kapacitet (Jansdotter Samuelsson & 
Nordgren 2008:141) (Lindberg 2002:41f.). En annan nackdel är att be-
dömningen av eleverna i princip enbart handlar om faktakunskaper efter-
som G-frågorna i hög grad behandlar enskilda faktakunskaper. Detta tor-
de inte överensstämma med läroplanens intentioner (Carlgren et al. 
2009:126f.). 
 En jämförelse mellan de studie- och yrkesförberedande programmen 
visar att på yrkesförberedande program är det mindre vanligt med prov 
av sådan art att eleverna kan välja att besvara en viss andel av G-frågorna 
korrekt för att få godkänt på provet (23 procent av det totala antalet prov 
på yrkesförberedande program). Å andra sidan innehåller proven på de 
yrkesförberedande programmen en betydligt större andel faktafrågor i 
form av kortsvarsfrågor. Nästan 75 procent att samtliga provfrågor är av 
faktakaraktär. Av enkätsvaren framkommer att lärarna väljer att göra 
kortfattade prov och provfrågor, som kontrollerar vissa faktakunskaper, 
eftersom de anser att eleverna har svårt att skriva längre texter. De högre 
betygsnivåerna mäts istället på andra sätt. Detta resultat överensstämmer 
med Skolverkets (2007:9-11) (1999:32-34) och Viveca Lindbergs under-
sökningar (2002:47f. och 52-54) som tyder på att elever på yrkesförbere-
dande program i vissa fall får en förenklad kurs med väl avgränsade och 
konkreta skriftliga frågor, som endast kräver kortfattade svar. 
 Denna studie indikerar således att ett stort antal elever inte ges lika stor 
möjlighet som andra elever att visa sin förmåga att till exempel analysera 
och visa förståelse för olika fenomen. Elever på studieförberedande pro-
gram kan i flera fall, om de själva önskar det, välja bort förståelsefrågor-
na som oftast finns på VG/MVG-nivå. Elever på yrkesförberedande pro-
gram ges inte lika stor möjlighet att besvara frågor där de kan visa att de 
till exempel har förståelse för olika fenomen eftersom en stor del av dessa 
prov består av kortsvarsfrågor av faktakaraktär. 
 
 
Samhällskunskapsämnet  
 
Provfrågorna domineras av Sveriges statsskick och nationalekonomi. Två 
tredjedelar av proven – både på studie- och yrkesförberedande program – 
behandlar dessa kunskapsområden. Detta resultat överensstämmer med 
tidigare forskning som pekar på att samhällskunskapsämnet har en ton-
vikt på statsvetenskapliga och nationalekonomiska begrepp (Bronäs & 



 

113 

 

Selander 2002:75-79) (Bjessmo 1990:7-11) (Bernmark-Ottosson 
2009:75). Den innehållsliga ämnestraditionen kommer således till starkt 
uttryck i proven. Övriga kunskapsområden som finns representerade i 
proven är EU, internationell politik, massmedia och kriminologi.  
 Ett framträdande drag är att de prov som ingår i undersökningen främst 
ger uttryck för ett monokulturellt nationellt perspektiv. Provfrågorna fo-
kuserar på svenska förhållanden på nationell nivå med få inslag av inter-
nationella eller mångkulturella perspektiv.  
 En bild av ämnet samhällskunskap som framträder i de prov som ingår 
i studien är att det handlar om att orientera eleverna och informera dem 
om hur samhället är organiserat. Ämnet framställs alltså som en form av 
orienteringsämne. I proven uttrycks detta genom en stor mängd faktafrå-
gor kring institutioner och begrepp som är hänförliga till samhällets or-
ganisation.  
 En annan bild som framträder genom provens förståelsefrågor är att 
eleverna ska kunna se orsaker och konsekvenser, kunna analysera, jämfö-
ra och se för- och nackdelar. Samhällskunskapen framställs här som ett 
analysämne. Samhällskunskapsämnet framstår även som ett slags diskus-
sionsämne. Eleverna förväntas i hög grad själva ta ställning och kunna 
motivera sina ståndpunkter. De uppmanas att resonera och argumentera. 
Elevens egna åsikter efterfrågas ofta, men mer sällan behöver han eller 
hon sätta sitt eget ställningstagande i relation till andras åsikter eller 
andra perspektiv. Det är mer uttalat i de prov som har använts på yrkes-
förberedande program än på studieförberedande program.  
 Proven uppvisar olika bilder av samhällskunskapsämnet beroende på 
vilket kunskapsområde som avhandlas i proven. Kunskapsområdena Sve-
riges statsskick och EU framträder i hög grad som ett orienteringsämne. 
Provfrågorna inom dessa kunskapsområden kännetecknas dessutom av 
att de till största delen är kortsvarsfrågor av faktakaraktär. Frågorna kret-
sar kring de politiska institutionerna och fokus ligger på olika definitioner 
av begrepp samt beskrivningar av hur Sverige respektive EU styrs. Där-
emot förekommer det inte så många problematiserande frågor kring till 
exempel begrepp som makt eller påverkan. 
 De prov som handlar om ekonomi, kriminologi, massmedia och inter-
nationell politik har istället fler förståelsefrågor samt långsvars- och essä-
frågor. Även om dessa prov också i hög grad efterfrågar olika begrepp 
framträder tydligare bilden av samhällskunskapen som ett analys- och 
diskussionsämne där eleverna ska visa förståelse för olika fenomen och 
se orsak och verkan. Eleverna ombeds även att argumentera och resonera 
kring olika företeelser. 
 Inom samtliga program syns det mönster som nämns ovan, nämligen 
att ekonomi, kriminologi, massmedia och internationell politik innehåller 
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fler långsvars- och förståelsefrågor. Men vid en jämförelse mellan studie- 
och yrkesförberedande program är det tydligt inom samtliga kunskaps-
områden att proven på de yrkesförberedande programmen innehåller en 
större andel korta faktafrågor än proven på de studieförberedande pro-
grammen.  
 Innehållsmässigt är det inte så stora skillnader mellan studie- och yr-
kesförberedande program. De tendenser som kan noteras är att provfrå-
gorna som har använts på yrkesförberedande program är mer inriktade på 
vardagen, till exempel privatekonomi istället för nationalekonomi, samt 
att sociala frågor som kriminologi är mer utbrett. Rent språkligt är dessa 
provfrågor formulerade på ett enklare sätt och med ett mer personligt till-
tal till eleverna. De provfrågor som har använts på studieförberedande 
program har en mer problematiserande och teoretisk ansats och språket 
som används är mer komplicerat.  
 Dessa resultat kan jämföras med de slutsatser som Helena Korp (2006) 
drar i sin avhandling om hur elever förbereds inför nationella prov i 
svenska, matematik och engelska. Hon påvisar att elever på yrkesförbe-
redande program i hög grad får ägna sig åt återgivning av ytliga kunska-
per medan elever på studieförberedande program får ta del av ett mer 
producerande och teoretiskt lärande. En parallell kan även dras till Agne-
ta Bronäs (2000) som konstaterar att läroböcker i samhällskunskap som 
riktar sig till yrkesförberedande program ofta har uttunnade texter och 
domineras av vardagskunskaper till skillnad från läroböcker som riktar 
sig till studieförberedande program där fokus ligger på mer teoretiska re-
sonemang. Resultaten av min undersökning indikerar att skriftliga prov i 
ämnet samhällskunskap uppvisar ett liknande mönster. 
 
 
Den didaktiska frågan ”för vem?” – en sammanfattning 
 
Såväl lärarnas enkätsvar som de prov och provfrågor som ingår i min 
studie tyder på att det föreligger skillnader mellan studie- och yrkesförbe-
redande program. De prov som är avsedda för yrkesförberedande pro-
gram innehåller en större andel kortsvarsfrågor av faktakaraktär och de är 
språkligt och innehållsmässigt mer vardagliga till sin karaktär i jämförel-
se med de prov som har använts på studieförberedande program, som in-
nehåller fler långsvars- och essäfrågor, ett mer avancerat språk och fler 
förståelsefrågor med en teoretisk ansats. Elever på yrkesförberedande 
program har dessutom färre prov per kurs och i omfång kortare prov än 
de elever som går ett studieförberedande program. Enkätsvaren tyder på 
att lärare som undervisar på yrkesförberedande program vid bedömning-
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en av eleverna i högre grad betonar deras muntliga aktivitet medan ele-
vernas skriftliga förmåga är mer central på studieförberedande program.  
 Analysresultaten indikerar att den didaktiska frågan för vem? har bety-
delse för vad som efterfrågas i de skriftliga proven och hur de är utfor-
made samt för bedömningen av eleverna. I förlängningen kan det även 
leda till att eleverna får olika bilder av ämnet samhällskunskap och att de 
krav som ställs på eleverna och de bedömningar som görs skiljer sig åt 
beroende på om eleverna går ett studie- eller yrkesförberedande program.  
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framträder i skriftliga prov, jämförs med läroplanens och kursplanens in-
nehåll. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv behandlas såväl ämnesdidak-
tiska som bedömningsmässiga frågor. 
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Bedömning och ämneskunskap: exemp-
let historia på mellanstadiet 
 
Johan Samuelsson 
 
Den internationella bedömningsforskningen har i hög grad inkluderat 
ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning. Exempelvis har såväl forska-
re inom den formativa bedömningstraditionen som forskare från mer äm-
nesspecifika utgångspunkter inkluderat särskilda ämnesdidaktiska fråge-
ställningar i sina studier. Vad som ofta problematiseras och diskuteras i 
den internationella forskningen är relationen/integrationen mellan ämne, 
bedömning och undervisning (Wineburg 2001, Baumert et al 2010, Black 
et al 2003, Black et al 2010). Utgångspunkten för dessa studier läggs van-
ligtvis i  Lee Shulmans teori kring Pedagogical content knowledge 
(PCK). I studier av PCK är det lärarens sätt att transformera kunskaper 
från olika kunskapsdomäner som analyseras. PCK-forskare ser ett antal 
kunskapsdomäner som ska visas i lärarnas PCK. I PCK iscensätts hur lä-
rare förmår transformera kunskaper och färdigheter från olika fält som är 
centrala i lärarens kunskapsbas.  Dessa fält/kunskapsdomäner är content 
knowledge (ämneskunskaper), pedagogical knowledge (pedagogiska 
kunskaper) och curricular knowledge (läroplanskunskaper). Visserligen 
har Shulman och andra forskare efterhand laborerat med andra centrala 
aspekter av vad som ska inkluderas i PCK  men dessa tre aspekter är 
återkommande när lärares PCK- kunskaper  analyseras empiriskt. (Shul-
man 2004: 201-230, Baumert 2010:134-141.) I ett nordiskt sammanhang 
ses ofta PCK som liktydigt med ämnesdidaktik och det är därför rimligt 
att använda sig av teoribildningen kring PCK när ett ämnesdidaktiskt per-
spektiv ska läggas på bedömning (Nygren 2009:18).   Samtidigt som in-
ternationell forskning om bedömning har visat stort intresse för kopp-
lingen mellan bedömning och ämneskunskaper saknas i stort sett svensk 
forskning om detta. Bedömningsforskningen har dominerats av pedago-
giska studier där bedömning studerats  från ett  kritiskt pedagogiskt  per-
spektiv (Forsberg & Lindberg 2010). I artikeln kommer jag att närma mig 
bedömningspraxis i historia på mellanstadiet utifrån ett PCK-perspektiv. 
Syftet är att analysera mellanstadielärares PCK i historia med fokus på 
bedömningskompetensen. 
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 Studiens empiriska material utgörs av  individuella utvecklingsplaner 
(IUP) med tillhörande skriftliga omdömen.1  
 
 
Ämnesdidaktik och bedömning 
 
Svenska studier kring bedömning och specifika ämnen har i huvudsak 
haft ett pedagogiskt perspektiv. Ett antal studier har ur olika perspektiv 
intresserat sig för framförallt skolämnena svenska och matematik. På 
goda grunder går det att hävda att universitetsämnet pedagogik ”äger” 
frågor om kunskapsbedömning. Bara de senaste åren har det kommit en 
rad avhandlingar från pedagogiska institutioner som rör bedömning, både 
nationellt och internationellt (Forsberg & Lindberg 2010). Samtidigt 
finns andra forskningsfält där bedömning behandlas. Här finns en impli-
cit kritik mot ett ensidigt pedagogiskt perspektiv på bedömning. Sam 
Wineburg pekar just på detta i artikeln, Beyond ”Breadth and Depth”: 
Subject matter knowledge and assessment. Hans poäng här är att historia 
liksom alla andra ämnen, måste förstås och bedömas utifrån ämnesspeci-
fika aspekter. Wineburgs exempel är de storskaliga testen och deras mät-
tekniska förståelse av begreppet djup. Testens perspektiv är inte förenligt 
med vad som traditionellt sett definieras som djup inom ämnet historia. 
Konsekvenserna här blir en prov- och bedömningspraxis som inte är va-
lid (Wineburg 1997). Wineburgs exempel visar att kopplingen mellan  
ämnesspecifika aspekter av t ex kunskaper måste beaktas i bedömnings-
praxis.    Inom det expanderande formativa bedömningsfältet finns också 
flera studier där specifika ämnesdidaktiska frågeställningar används. I 
analysen av olika formativa bedömningspraktiker är lärarnas hantering 
och förståelse av de akademiska ämnenas ämneskonception viktigt och i 
synnerhet ämnenas tranformering till skolmiljön. Forskare som Paul 
Black  och Wynne Harlen utgår från Shulman och enligt Black & Harlen 
räcker det inte med att ha goda kunskaper i vad som är de centrala karak-
täristiska i ämnen, läraren måste också exempelvis känna till vilka meta-
forer, förklaringar, exempel etc som fungerar i undervisningen. När 
Black och Harlen analyserar formativ och summativ bedömning är just 
detta en viktig utgångspunkt; olika ämnestraditioner leder till/ska leda till 

                                                 
1 Materialet består av de individuella utvecklingsplaner som skolverket samlade in till utvärderingen 
Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i grundskolan (2010). Jag har 
gått igenom hälften av Skolverkets insamlade material. Totalt samlade skolverket in 171 skriftliga 
omdömen från 67 skolor. Sammanlagt rör det sig om cirka 85 skriftliga omdömen för åk 1-9. Skriftli-
ga omdömen gällande historia på mellanstadiet har lämnats i 15 fall. Det innebär att ett stort antal 
skolor inte lämnar skriftliga omdömen i historia (och de andra SO-ämnena). Materialet är arkiverat på 
Skolverket. Varje kommun har sparats i separata mappar (refereras som M i texten) och givits ett 
nummer på Skolverket. Materialet har anonymiserats av Skolverket. 
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olika bedömningspraktiker. Att kunna identifiera och tydliggöra kun-
skapskvalitéer är en grundförutsättning i bedömningspraktiken i ett krite-
riestyrt betygssystem, oavsett om bedömningen är tänkt att ha en summa-
tiv eller formativ  avsikt, enligt Black och Harlen (Black 2010:226-230, 
Harlen 1999:129-144). Bedömningen, utifrån ett PCK- perspektiv, måste 
bidra till att centrala aspekter av det akademiska ämnet interagerar med 
skolämnet. Om vi överför detta resonemang till historia bör exempelvis 
elevernas källkritiska förmåga bedömas på ett sådant sätt att historieäm-
nets syn på källkritik transformeras och anpassas till undervisningsämnet 
historia. Läraren måste i sin bedömning använda relevanta frågor, be-
grepp och exempel som inte strider mot kursplan, elevens förutsättningar 
och, inte minst, ämnets förståelse av källkritik. Med exempel från natur-
vetenskapen påpekar Shirley Magnusson att bedömningen av elevernas 
kunskaper också måste ligga i linje med synen på vetenskaplig metodik 
och antaganden gällande kunskapsinhämtning inom ämnet. Därför blir 
t.ex. laboration ett viktigt inslag i bedömningen av elevers kunskaper i 
naturvetenskap. Det handlar inte bara om grundläggande kunskaper ”i” 
ämnet. Läraren måste också ha en fördjupad förståelse för hur kunskap 
etableras inom ämnen. PCK-forskare talar  om ämnens ”gramma-
tik”(Magnusson 1999). 
 Det finns också en tradition inom PCK-forskning där effekter av lära-
res PCK studeras. Utmärkande för lärare som når goda resultat med sina 
elever är just förmågan att på ett varierat sätt transformera sin ämneskun-
skaper till undervisning. Baumert et al (2010) talar i detta sammanhang 
om lärares ämnesdidaktiska repertoar. Förmågan att förklara och  ge ex-
empel på ett varierat sätt är centralt. Men denna repertoar måste förankras 
i specifika ämneskunskaper. Baumert et al lyfter också fram själva be-
dömningen av eleverna som central, vilket nämndes ovan. Med bedöm-
ning avses en bred uppsättning praktiker som utvärderar och diagnostice-
rar kunskaper. Sammantaget identifierar Baumert et al, med referens till 
Shulman, tre centrala aspekter som bör beaktas i studier av lärares PCK; 
kunskaper om specifika uppgifter och metoder inom ämnen, kunskaper 
om elevens tänkande  samt utvärdering av dessa kunskaper och slutligen 
en bred uppsättning sätt att förklara olika problem och aspekter inom 
ämnet (Baumert et al 2010:133-144)  
 
 
Undersökningsmaterial och utgångspunkter 
 
För att komma åt lärares bedömningspraktik ur ett PCK-perspektiv har 
skriftliga omdömen från grundskolan använts. Inspiration till att använda 
denna typ av material kommer från Wineburg (2001). Han använde ett 
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snarlikt material när amerikanska lärares PCK analyserades. Materialet 
som låg till grund för studien utgjordes just bl.a. av lärares kunskapsbe-
dömningar.  
 Lärare är skyldiga att varje år upprätta en IUP, individuell utveck-
lingsplan, för varje elev på grundskolan. I IUP ska elevens kunskaper i 
alla ämnen/ämnesområden anges. Jämte själva kunskaperna ska också 
elevens vidare kunskapsutveckling behandlas. Denna del av IUP är den 
framåtsyftande formativa delen. Både de summativa och de formativa 
inslagen i IUPn ska utgå från läroplan/kursplan.1 
 Läraren förväntas i de skriftliga omdömena formulera och beskriva 
elevens kunskapsnivå i relation till de nationella målen. Bedömningen 
ska också anpassas till elevens förutsättningar. I linje med PCK-
forskningen blir det relevant att se på hur lärarna förmår att tydliggöra 
och bedöma elevens ämneskunskaper i relation till läroplanen. Men även 
lärarnas förmåga att i relation till ämnet, läroplanen och elevens kunska-
per beskriva vad som bör förbättras är en viktig del. Läraren måste såle-
des också sätta ord på vilka, i det här sammanhanget, historiska kunska-
per och färdigheter som eleven kan/bör sträva efter att nå.  
 Utifrån den ovan presenterade forskningen ser jag att det är rimligt att 
använda sig av teoribildningen kring PCK när lärares bedömningsprakti-
ker ska analyseras.  Ett antal  analytiska frågor bör ställas när bedömning 
och PCK  analyseras: 
 
Bedömningens ämnesrelevans: Bidrar bedömningen till att transforme-
ra centrala perspektiv, metoder, uppfattningar och frågeställningar inom 
ämnet? 
 
Bedömningens undervisningsrelevans: Är bedömningen kursplaneva-
lid? Är bedömningen anpassad efter kursplanens kunskapssyn, elevsyn 
och ämnessyn? 
 
Bedömningens utvecklingsrelevans: Formuleras formativa strategier 
för hur eleven ska nå icke uppnådda mål? 
 
Bedömningens repertoar: Varieras bedömningen? Vilka metaforer och 
exempel används när lärare motiverar sin bedömning? 
 
Dessa frågor ser jag dock som generella ingångar till förståelsen av lära-
res PCK. Det inte i detta sammanhang möjligt att djupare studera alla 

                                                 
1 Allmänna råd och kommentarer: Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga 

omdömen. Skolverket 2008. Sid 14f 
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aspekter av bedömning och PCK. Fokus i studien ligger på ämnesrele-
vansen och materialets karaktär och textens omfång gör att endast delar 
av respektive frågeområde kan behandlas. De fyra övergripande perspek-
tiven har fungerat som stöd i läsning och analys av omdömena. Studien 
har haft en abduktiv karaktär, där teori och empiri i växelverkan bidragit 
till analysen. Som stöd i analysen av vad ämnet historia ”är” kommer ut-
gångspunkten tas från den nordamerikanska teoribildningen kring ”Histo-
rical thinking”. Här diskuteras dels essensen i det akademiska ämnet hi-
storia och dels det akademiska ämnets bäring för skolämnet historia.  
Stéphane Levesque mfl använder sig av begreppen  ”First order” (sub-
stantivet concepts) och ”Second order” (procedural concept) när  historia 
som akademiskt ämne diskuteras. First order fokuserar på innehållet i 
historia. Det kan handla om vilka begrepp, epoker och fenomen som un-
dervisningen bygger på. Exempelvis kan det vara fråga om krig, revolu-
tion, konflikter, klass och  personer. Second order eller s.k procedurkun-
skap  handlar bl a om källkritik, historiemedvetande, historisk bevisfö-
ring, kronologiskt tänkande, historisk jämförelse och analys (Levesque 
2008:29-35).  I linje med ”historical thinking perspektivet” talar Erik 
Lund om två aspekter av ämnet historia och använder sig av uttrycken 
”veta att” och ”veta varför”.  ”Veta att” bygger huvudsakligen på repro-
ducerande lärobokskunskaper, medan ”veta varför” mer fokuserar på hi-
storisk metodkunskap. ”Veta att” och ”veta varför” ligger nära begreppen 
”First och Second order” (Lund 2009:14-30).  Lund menar att det akade-
miska ämnets karaktär bör vara utgångspunkten för undervisningen i sko-
lan. I synnerhet gäller detta den historiska metodkunskapen. Men att låta 
skolämnet historia prövas mot den akademiska disciplinen har kritiserats. 
Bl a ifrågasätter Linda S. Levstik och Keith Barton det akademiska äm-
nets monopol på tolkning av det förflutna. De kritiserar  även att ämnets 
heterogenitet betonas och  ställer sig frågan om det finns ”ett” vetenskap-
ligt historieämne  (Levstik  2008:49-51, Barton 2008:266). Jag betraktar 
det ändå som rimligt att pröva ett ”historical thinking perspektiv” på mitt 
material av flera skäl. De begrepp som ska användas, ”First och Second 
order” avser inte att värdera hur lärare bedömer elevernas kunskaper, sna-
rare ska de fungera som ett analysinstrument för att kategorisera och för-
stå bedömningen.  De studier Wineburg har genomfört har haft en snarlik 
ansats; det akademiska ämnets metoder och perspektiv har fått vara en 
referenspunkt i hans analyser av historielärare (Wineburg 2001 134-159). 
Wineburg utgår heller inte från föreställningen om ett fast historiskt pa-
radigm, en poäng i hans analyser är snarare att se på just vilka olika para-
digm från lärarutbildning och historievetenskap som visar sig i lärares 
PCK (Wineburg 2001:193-210). I texten kommer också kursplanen för 
grundskolans historieundervisning att finnas med i bakgrunden.  
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Resultatredovisning; bedömning i historia på mellanstadiet 
 
Ämnesrelevans och undervisningsrelevans 
Läraren har skyldighet att beskriva elevens kunskaper och kunskapsut-
veckling i alla ämnen. Utgångspunkten ska vara de nationella målen. I 
genomgången av de skriftliga omdömena är den generella tendensen tyd-
lig. Få omdömen innehåller kvalificerade bedömningar. Några represen-
tativa exempel: 
 
Eleven skall: Känna till delar av den nordiska historien och kunna jämföra med 
andra länder: 
Klarar målet: X. Kommentar: Är väl införstådd med den medeltida historien och 
därmed unionshistorien. 
 
Omdöme åk 5, pojke kommunal skola Mellansverige M77 
 
 
Ämne:    Tillfredställande(t) /Icke-tillfredställande (it) 
Historia  t 
 
Omdöme, åk5, flicka friskola Mellansverige M74 
 
Sammantaget dominerar kortfattade omdömen. Det finns också kortfatta-
de omdömen där kunskapskvalitéer omnämns, men där dessa inte utveck-
las och förklaras skriftlig. Exempelvis finns omdömen med kommentaren 
”Fakta”. Eventuellt  utvecklas de skriftliga kommentarerna muntligt, men 
som skriftliga kommentarer ger de föga information om vad eleven kan, 
än mindre vad hon ska vidareutveckla. För att knyta an till Baumerts ut-
gångspunkter gällande bedömning, få konkreta kopplingar görs till krite-
rier eller mål som finns i läroplan/lokala styrdokument (Se t ex  också 
Skriftliga omdömen flicka sydsvensk stad  åk5,  m67) I exemplen ovan 
saknas i det skriftliga omdömet explicita referenser till kursplanemål. I 
denna variant ges heller ingen konkret koppling till vad historisk kunskap 
är. Dock noteras vanligen i det skriftliga dokumentets ingress att omdö-
men i samtliga ämnen utgår från kursplanen. Hur detta konkret sedan 
omsätts i utvecklingssamtal som läraren ska ha med eleven framgår inte i 
det skriftliga dokumentet.   
 En variant som också förekommer är kortfattade omdömen som kopp-
las till färdigtryckta mål/beskrivningar. Dessa skriftliga omdömen kan 
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innehålla utdrag ur kursplanen plus en förtryckt” kriterielista/mållista” 
där kursplanens uppnåendemål mer eller mindre kopierats rakt av: 
 
 
Eleven ska i   omdömen 
År 4-5 
känna till levnadsvillkoren för människor x 
I skilda miljöer under vikingatiden 
 
känna till den medeltida 
handeln och de viktigaste handels- x 
vägarna 
 
känna till den senare delen   x 
av medeltiden och jämföra  
med andra länder 
 
känna till viktiga händelser under x 
vasatiden, som påverkade utvecklingen 
i Sverige och andra länder 
 
  
Omdöme åk5, pojke M71 
 
Mer sammanhängande omdömen i form av skriven text saknas i stort sett. 
Kunskapsnivån beskrivs med någon form av symbol eller med kryss i en 
ruta, där det vanligtvis finns en text av karaktären: Ej klarat målen, klarat 
målen, klarat målen mycket bra (Se t ex  Skriftliga omdömen pojke mel-
lan svenska stad åk5,  M50, Skriftliga omdömen sydsvenska stad  åk5,  
M62, Skriftliga omdömen mellansvensk stad åk5,  M46. och  Skriftliga 
omdömen sydsvensk stad åk5,  M47.)  Det är tydligt att lärarnas praxis  
innebär en bristande transformering av centrala ämnesaspekter av historia 
i bedömningsarbetet. Bedömning i historia kännetecknas snarare av att 
generella pedagogiska kunskaper och färdigheter beskrivs. Eleverna är  
exempelvis ”aktiva”, ”läser text” och ”arbetar bra”. (Se t ex Skriftliga 
omdömen pojke åk5,  M71, Skriftliga omdömen  åk5,  M6). Samtidigt är 
även dessa generella beskrivningar som rör ”undervisningsrelevansen” 
begränsade.  
 
  



 

126 

 

Formativa inslag och utvecklingsrelevans 
De formativa inslagen, dvs vilka historiska kunskaper och färdigheter 
eleven skall utveckla för att ytterligare förbättra sina kunskaper lyser med 
sin frånvaro i materialet. Skolverkets utvärdering har också konstaterat 
att de skriftliga omdömena generellt sett saknar formativa omdömen. En 
vanligt förekommande variant här är, enligt Skolverket, matriser med pi-
lar/kryss som visar vilka kunskaper eleven ska sikta mot (Individuella 
utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i grundskolan  sid 19-30). 
Denna variant saknas i stort sett gällande omdömen i historia. I materialet 
är det få framåtsyftande inslag. När det finns någon form av beskrivning 
av elevens utvecklingstendens är det i form av en enkel symbol, ett ex-
empel på en sådan symbol är pilar som pekar, upp, rakt fram eller nedåt. 
När det finns formativa inslag är de kopplade till elevens arbetsinsats 
(Skriftliga omdömen åk5,  M56, Se Skriftliga omdömen flicka sydsvensk 
stad  åk5,  M67). 
 Omdömen, de summativa och de formativa, är begränsade. Eleven ges, 
i de skriftliga omdömena, få ledtrådar om vad de kan. Som en följd av 
detta är också de formativa inslagen ytterst begränsade, om eleven inte 
vet på vilken kunskapsnivå hon eller han befinner sig, blir det svårt att 
identifiera vilka kunskaper i historia som behöver utvecklas. En jämförel-
se med omdömen i svenska visar tydligt på lärares skilda förhållningssätt 
gällande bedömning i olika ämnen. Målformuleringar i de skriftliga un-
derlagen som medföljer IUP finns för historia i flera fall, men dessas ka-
raktär skiljer sig vanligtvis markant från sv, ma och eng. Ett exempel: 
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Mål att uppnå för skolår 5 i svenska/svenska som andra 
språk: 
 
Tala och samtala 

Muntligt kunna berätta och redogöra så att innehåll 
blir begripligt för åhöraren 
samt kunna läsa en text högt inför klassen t.ex. ett 
eget arbete, upplevelse m.m. 
Kunna uttrycka egna åsikter 
Kunna beskriva personer, saker, miljöer m.m.- 
Kunna tala med ett vårdat språk 
Kunna göra enklare intervjuer med personer i närmil-
jön 

 
Läsa 
 (Här tillkommer sex mål) 
Skriva 
(Här tillkommer ytterligare åtta mål)  
Skriftliga omdömen åk 5 M81 
 
 
 
Exemplen på skillnader i hur elevens kunskaper i olika ämnen bedöms 
och värderas kan mångfaldigas (Se exempelvis Skriftliga omdömen åk5,  
M62, M47 och M50).  
 
Bedömningsrepertoar  
Som nämndes ovan är det viktigt att formen för bedömning förmår stärka 
ämnets grundläggande karaktär. Här är det inte möjligt att närmare disku-
tera hur en sådan bedömning i historia skulle se ut, men det är exempel-
vis rimligt att någon form av enklare undersökande moment borde vara 
ett inslag i kunskapsbedömningen för att utveckla elevens förståelse för 
ämnets veta varför karaktär (Lundh 2009). I vart fall bör man kunna spå-
ra någon form av bedömningsform som är unik för ämnet historia om 
elevens kunskaper ska kunna utvecklas (Black et al 2003). Generellt sett 
finns få  redogörelser för formerna för bedömning i historia, man måste 
därför vara försiktig med slutsatserna.  Det går heller inte att i materialet 
utläsa huruvida  lärarna har en bred repertoar av bedömningsformer. I 
några IUP redogörs dock för vilket slags underlag som ligger till grund 
för bedömningen. Några exempel; diskussioner, skriftlig redovisning, 
muntliga presentationer för den egna gruppen, utställningar, bildspel, 
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återkoppling på kamraters arbeten, rollspel, personporträtt av betydelse-
fulla historiska personer (Beskrivning av utvärderingsex.  I historia, 
M59). 
 Även här kan en jämförelse med omdömen i andra ämnen göras, i ex-
empelvis en IUP används följande bedömnings/utvärderingssätt; process-
skrivning (Sv), textläsning, läsning, diagnostiska test (Eng) (Skriftliga 
omdömen åk5,  M50.) I ett annat omdöme är det experiment, fysik, hus-
bygge och spinning (teknik), exkursion (biologi/NO) (Skriftliga omdö-
men åk5, M71).  Dessa bedömningsformer är, antar jag, i linje med ämne-
nas grammatik.  Formerna  på dessa bedömningar torde stärka elevens 
möjlighet att utveckla kunskaper i enlighet med kursplan och ämnenas 
grammatik.  
De bedömningsformer som används i historia på mellanstadiet (exempli-
fierade i IUP) baseras på muntliga och skriftliga uppgifter. Formen för 
bedömning skulle utan vidare kunna användas i flertalet ämnen på grund-
skolan och det är svårt att identifiera något som är specifikt ”historiskt”.   
 
 
Avslutning 
 
Tidigare studier och utvärderingar har dragit generella slutsatser om de 
skriftliga omdömena och här har man framförallt intresserat sig för vilka 
sociala funktioner bedömning kan tänkas få.  Utvärderingar har också sett 
generellt på hur ämnen bedöms. Men om analysen bryts ner i olika  äm-
nen framträder delvis annan bild. För det första är omdömen, både de 
summativa och formativa, knapphändiga i historia, inte minst gäller detta 
i relation till svenska, matematik och engelska. Generellt sett görs få 
kopplingar till kriterier i kursplanen/läroplanen. Information om vad ele-
ven kan och vad eleven ska utveckla för kunskaper är bristfälliga, omdö-
men saknar i stort sett utvecklingsrelevans. Denna brist har också note-
rats i internationella studier (Black et al 2010: 226). Dock ligger omdö-
mena delvis i linje med uppnåendemålen i kursplanen för årskurs fem. 
Det innebär att lärarna genom bedömningen iscensätter historia som ett 
”veta att ämne”. (Se uppnåendemål i historia för årskurs 5) De aspekter 
som mer rör exempelvis metod (”veta varför”)  har ingen plats här. Lä-
rarnas PCK i historia, utifrån IUP materialet,  är i huvudsak begränsad till 
en faktaorienterad historisk kunskap. I linje med Wineburgs analys av 
lärares PCK, är det rimligt att anta att utbildning spelar roll här.  Gene-
rellt sett har mellanstadielärare en ringa, om ens någon, akademisk ut-
bildning i historia. Det är därför tveksamt om lärarna har fått närma sig 
historia som ett ”veta varför ämne”. Men det är också tydligt att den 
andra sidan av PCK, läroplanen, också inverkar här. Uppenbarligen an-
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vänds inte strävansmålen aktivt. I strävansmålen framträder historia mer 
som ett ”veta varför ämne”, för att använda sig av en ”historical thinking 
terminologi”; ”second order-kunskaperna” formuleras tydligast i strä-
vansmålen. Här finns mål kopplade till bl a fördjupad analys och metod  
(www.skolverket.se/kursplan/Historia).  I skolverkets utvärdering av IUP 
ges exempel på hur lärare i årskurs fem använder sig just av strävansmå-
len för att visa på vilka kunskaper eleven kan utveckla (Individuella ut-
vecklingsplaner med skriftliga omdömen i grundskolan 2010: 50-51). Ti-
digare studier visar också på att mellanstadieelever kan hantera historiska 
käll- och metodproblem (Barton 2008:224-225).  För det andra är det 
svårt att identifiera några bedömningsformer som stärker ämnets gram-
matik.  I linje med tidigare studier både av historiedidaktiker och peda-
goger är detta en nyckel för utvecklandet av elevens kunskaper (Wine-
burg 1997; Black 2010). Detta bör också sättas i relation till lärarnas 
PCK. De har troligen inte fått en utbildning där man givits möjlighet att 
få fördjupade kunskaper i historia. En betydande del av lärarna (40%) 
anger dessutom att de skriver omdömen i ämnen som de saknar utbild-
ning i (Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i grundskolan 
2010:82). Utifrån det begränsade materialet är det också svårt att fånga 
någon bredd i lärarnas bedömningsrepertoar. För det tredje är det uppen-
bart att ämnen med nationella prov ger lärarna en helt annan ämnesdidak-
tisk bedömningsrepertoar. Beskrivningar av vad eleven kan och inte kan 
innehåller en rik flora av begrepp kopplade till färdigheter och kunskaper 
i ämnet.  Sammantaget är bedömningens ämnesrelevans svag. Noteras 
bör också att de få omdömen som innehåller SO-omdömen visar samma 
karaktär. 
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Att skapa och finna mening med slöjd 
Problematisering av meningserbjudanden i slöjd-
praktiker 
 
Marcus Samuelsson 
 
Introduktion 
 
Svensk forskning om slöjd i allmänhet och pedagogisk slöjd i synnerhet 
har genomförts i mycket begränsad omfattning. 2000-talets första årtion-
de kom genom pedagogiska avhandlingar av Kajsa Borg (2001), Marlé-
ne Johansson (2002) och Peter Hasselskog (2010) att förändra bilden nå-
got. På samma sätt har slöjdforskningsprojektet Kommunikation och lä-
rande i slöjdpraktiker (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg 2003) 
riktat uppmärksamhet mot det som sker i slöjdpraktiker. Denna artikel 
bidrar till slöjdforskningen genom att problematisera meningserbjudan-
den (Englund, 1997, 2004) i två slöjdpraktiker, en skolslöjdspraktik och 
en slöjdklubbspraktik. Framställningen ansluter till det som i skolslöjden 
benämns som slöjdprocessen: idé, planering, genomförande och värde-
ring. Dessa delar avser att lägga grunden för ”delaktighet i en produk-
tionsprocess från idé till färdig produkt” (Skolverket, 2000:92).  
 
 
Meningserbjudanden 
 
Uttrycket meningserbjudande, affordance, formulerades ursprungligen 
av James Jerome Gibson (1979). Gibson menade att miljön erbjuder dju-
ren, inklusive människan enligt Gibson, många olika saker av såväl ne-
gativ som positiv karaktär. Han poängterade vidare att dessa affordances 
alltid uppfattas relativt ett djur och på så vis är unikt för det djuret. 
 

 The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides 
or furnishes, either for good or for ill. The verb to afford is found in the dictio-
nary; but the noun affordance is not. I have made it up. I mean by it something 
that refers to both the environment and the animal in a way that no existing term 
does. It implies the complementarity of the animal and the environment. (Gibson, 
1979:127) 
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 Gibsons uttryck har senare bland annat använts av Tomas Englund 
(1997; 2004). Englund framhåller utgångspunkten för sin didaktiska teori 
som:  
 

Undervisning är att betrakta som en social handling med moralisk innebörd och 
moraliska konsekvenser och som handlar om att erbjuda mening. (Englund, 
1997:120) 

 
Studier om meningserbjudande syftar i Englunds didaktiska teori till att 
beskriva hur meningar tar form, hur text och kontext, lärarens tal, läro-
medel och kommunikation, erbjuds. Denna ansats vilar på antagandet att 
undervisningsinnehållet, som inte på förhand givna meningserbjudanden 
utgör ett intressant kunskapsobjekt. Antagandet bygger vidare på att det 
inte föreligger något på förhand givet svar om den mening som erbjuds, 
liksom att det som ryms bakom rubriker som till exempel skolslöjd och 
slöjdklubb rymmer en värld av skilda uppfattningar, traditioner och syf-
ten. Meningserbjudanden beskrivs som:  
 

Dimensioner av å ena sidan på förhand bestämda handlingar men å andra sidan 
också sådana handlingar som är mer eller mindre öppna och inte på förhand givna. 
(Englund, 2004:14)  
 

Englund resonerar vidare om att teorin kan användas för att synliggöra 
möjligheter och begränsningar i möten mellan vuxna och barn men ock-
så hur skillnader mellan innehåll och mötens gestaltning kan förstås och 
värderas.  
 
 
Samtida fältarbete  
 
Fältforskningens idé om att vara närvarande, ”Studying at firsthand what 
people do and say in particular contexts” (Hammersley, 2006:4) är fort-
farande bärande. Men den traditionella föreställningen om årslånga fält-
arbeten har satts ifråga av Fredrik Barth (1994) och kanske än mer av 
samtida svenska antropologer som argumenterar för att: 
 

 Man behöver kanske t ex inte vara med om alla årstider, av det enkla skälet att 
årstidernas växlingar inte betyder så mycket för de idéer, aktiviteter och relationer 
man är intresserad av. (Hannerz, 2001:23)  
 

I mitt fall deltog jag under en termin, vid ett tillfälle varje vecka i två 
slöjdpraktiker, en grundskolas trä- och metallslöjd och en slöjdklubb vid 
en av Sveriges länshemslöjdsföreningar. Jag lärde på så sätt känna män-
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niskor och förstå kontexterna. Empiri samlades in som två delar av ett 
Yo-yo fältarbete (Wulff, 2002). Medgivande att följa praktikerna hade 
föregåtts av ett besök där jag förklarat mitt intresse för den tänkta studien 
och min bakgrund som lärare i trä- och metallslöjd, tillika träslöjdare. 
Jag rörde mig därmed in och ut ur dessa bägge praktiker, vecka efter 
vecka under ett halvår. Inledningsvis satt eller gick jag omkring i prakti-
kerna och gjorde öppna observationer och skrev synliga fältanteckningar. 
 Som deltagande observatör studerar du hellre vilka aktiviteter som 
människor själva sätter igång, vem som finns närvarande, vilka profiler 
och positioner de har och vad de säger, utan att du nödvändigtvis ställer 
några frågor till dem. (Fangen, 2006:33)  
 Jag försökte, i relation till min förförståelse, vara öppen och nyfiken 
(Geertz, 1973), och skriva om interaktionen mellan de vuxna och bar-
nen/ungdomarna. Jag sökte efter rutiner, ritualer och kritiska händelser. 
Jag upprättade förteckningar av verktyg, maskiner, material och affischer 
eller skyltar och samtalade med eleverna och ungdomarna liksom de 
vuxna inför, under och efter slöjdaktiviteterna. I slutet av fältarbetet 
genomförde jag enskilda bandinspelade intervjuer med de fem elever 
som jag observerat i skolslöjdspraktiken och de sju ungdomar som jag 
observerat i slöjdklubbspraktiken.  
 
 
Två olika slöjdpraktiker 
 
Mot bakgrund av att jag är utbildad slöjdlärare med erfarenhet av slöjd-
verksamhet inom Hemslöjden hade jag föreställningar om att slöjdprak-
tikerna kunde innehålla olika meningserbjudanden. Jag försökte registre-
ra och samtala med eleverna och ungdomarna och de vuxna om aspekter 
i respektive slöjdpraktik. Dessa observationer och samtal synliggjorde 
några olikheter.   
 Som tabell 1 nedan visar föreföll skolslöjdspraktikens mening vara 
knuten till pliktmässig produktivitet till skillnad mot slöjdklubbsprakti-
ken där improduktivitet föreföll vara rimligt som meningserbjudande. En 
annan faktor av betydelse för meningserbjudanden var att eleverna i 
skolslöjdspraktiken var begränsade av skolans ekonomiska generella till-
delning till slöjden och specifika fördelning mellan slöjdlärarna och års-
kurserna. Ungdomarna i slöjdklubbspraktiken var på ett sätt obegränsade 
då de betalade för det material de använde. Ännu en skillnad var att 
slöjdklubbspraktiken återkommande besöktes av inspiratörer, slöjdare, 
med särskilda färdigheter, vilket inte alls förekom i skolslöjdspraktiken 
där meningserbjudanden på så sätt reducerades till interaktion med och 
inspiration av slöjdläraren. Planeringsmässigt styrdes skolslöjdspraktiken 
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av slöjdlärarens tolkning av de aktuella kursplanen till skillnad mot 
slöjdklubbspraktiken som styrdes av ett verksamhetsråd med ungdoms-
majoritet. Dessa olika skillnader avseende möjligheten att påverka färga-
de också den av sig på praktikernas meningserbjudanden. Motsvarighe-
ten till skolslöjdens mål att sträva mot och mål att uppnå framstod i 
slöjdklubbspraktiken vara deltagande. Vidare var skolslöjdsgruppen ål-
dershomogen medan hemslöjdsgruppen var åldersheterogen. Det innebar 
att det i slöjdklubbspraktiken fanns möjlighet för åldersintegreringar på 
ett sätt som inte var möjligt i skolslöjdspraktiken vilket i sig gav olika 
meningserbjudanden. Detta oavsett barnens och ungdomarnas grader av 
utvecklade slöjdfärdigheter, intresse och motivation vilka skiljde sig åt i 
bägge praktikerna. 
 
Tabell 1. Särskiljande faktorer mellan skolslöjdpraktiken och slöjd-
klubbspraktiken  
 

Tabell 1. Särskiljande faktorer mellan skolslöjdpraktiken och slöjdklubbspraktiken  
 
Faktorer  Skolslöjdspraktik  Slöjdklubbspraktik  
Aktivitet  Plikt   Frivillig 
Antal deltagare 13 elever    7 ungdomar 
Ekonomi  Tilldelning   Självkostnad 
Inspiratörer Slöjdlärare/elever  Gäster/ungdomar 
Karaktär  Obligatoriskt  Frivilligt 
Ledare  Utbildad slöjdlärare  Flygplansingenjör 
Lokaler  Skolslöjdssal  Hemslöjdsgård 
Placering Skoltid   Fritid 
Planering Slöjdlärare   Verksamhetsstyrelse 
Syfte  Måluppfyllelse  Deltagande  
Tid  80 minuter   180 minuter 
Ålder  11 år   11 – 20 år 
 

 
Beskriva ramar eller be om önskemål  
 
Första tillfället i bägge slöjdpraktikerna påbörjades med artighetsfraser 
från de ansvariga vuxna. Deltagarnas närvaro uppmärksammades och 
förhoppningar om intresse för det som förelåg uttrycktes. Så långt likna-
de slöjdpraktikerna varandra.  När innehållet sedan skulle presenteras 
blev markanta skillnader uppenbara.  
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Figur 1. Konvergent eller divergent introduktion 
 
Figuren visar hur olika introduktionen gjordes i respektive slöjdpraktik. 
Den konvergenta introduktionen fokuserade på avgränsade mål. Varia-
tionen som erbjöds rörde därmed innehållet, det innanför ramarna, till 
skillnad mot den divergenta introduktionen som fokuserade på obegrän-
sade mål. Variationen avsåg på så sätt att definiera ramarna utifrån det 
innehåll som ungdomarna valde.  
 Slöjdläraren gjorde en konvergent introduktion och påpekade att skol-
år 5 eleverna stod inför ett val: ”Skrin med lock och lås eller ett gruppar-
bete för att smycka skolan”. Han fortsatte och sa att skrinets storlek är 
bestämt: ”Till 30 cm max”. Han angav motivet för detta, då en av ele-
verna undrade, som att: ”För stora blir inte särskilt bra”. Då eleven inte 
sa något mer fortsatte slöjdläraren och beskrev hur skrinet skulle ritas på 
papper: ”Uppifrån, framifrån och från sidan”. Han visade på papper, tit-
tade upp på eleverna som verkade följa med i hans genomgång. Han 
backade från pappret, tittade igen på eleverna och sa:  
 

Vid behov finns jag här. Om ni inte har idéer finns jag här. Jag gillar inte att ni gör 
likadant, era egna idéer, er fantasi om storlek och utsmyckning skall styra. Hämta 
brädor nu. (Fältanteckning, 23 augusti) 

 
Slöjdläraren uppmanade eleverna att utifrån de satta ramarna, hans tolk-
ning av kursplanen, hans föreställningar om elevernas åldersmässiga för-
utsättningar och skolslöjdens ekonomi tillverka något som bar spår av 
dem själva samtidigt som han i och med uppmaningen att hämta brädor 
för att laborera med visade på en annan begränsning avseende material, 
furubrädor, och format i form av tillgängliga virkesdimensioner.       
 Barn- och ungdomskonsulenten gjorde en divergent introduktion ge-
nom att uppmärksamma ungdomarna på att föremålen på bordet – runt 
vilket de samlades vid första tillfället för terminen – handtillverkade tyg-
påsar i många olika färger och mönster, vävda bordstabletter, leksaker, 
svepaskar, täljda skedar, reparbeten, huggna tråg, skinn och skinnarbe-
ten, stickade saker, drejade föremål, näverarbeten, garvade fiskskinn 
jämte klippta och oklippta lammskinn, skulle ”förstås som exempel på 
det som kunde göras under den kommande terminen”. Hon uppmanade 

mål mål 
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därefter ungdomarna att skriva önskemål på de A4 papper som låg fram-
för dem och påpekade att: ”Önskemålen skall ligga till grund för ter-
minsinnehållet”. Hon antydde också att allas önskemål inte var möjliga 
att uppfylla direkt, under den kommande terminen, och kanske inte vid 
ett senare tillfälle heller, bland annat med hänvisning till möjligheten att 
finna någon lämplig inspiratör.  
 

Barn- och ungdomskonsulenten sammanfattade vad hon förväntade sig av kvällen 
och sa att: ”Kvällen ägnas åt inventering av behov samt vad ni vill få med er här-
ifrån”. Hon delade sen ut A4-papper där ungdomarna skrev ner önskemål. (Fältan-
teckning, 4 september) 

 
Barn – och ungdomskonsulenten påpekade några gånger därefter, inför 
ett besök av en inspiratör, att ungdomarna förväntades att: ”Inte göra li-
kadant som han, ni får komma på egna idéer” (Fältanteckning, 11 sep-
tember).  
 
 
Rakt på sak eller prövande gå tillväga  
 
Variationen i hur deltagarna, eleverna och ungdomarna, efter introduk-
tionerna från slöjdläraren eller någon inspiratör tog sig an slöjdarbetet 
skiljde sig åt såväl mellan som inom de bägge slöjdpraktikerna. Generel-
la skillnader mellan de bägge praktikerna blev tydliga på så sätt att ele-
verna i skolslöjdspraktiken höll sig till vad som föreföll vara en tidigare 
introducerad linjär planering medan ungdomarna i slöjdklubbspraktiken 
förhöll sig till vad som föreföll vara en etablerad figurativ planering.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Linjär eller figurativ planering 
 
I skolslöjdspraktiken uppmanades alla elever att göra sina skrin i en sär-
skild ordning, moment för moment enligt en linjär planering. Denna sär-
skilda ordning problematiserades inte, föreföll förutbestämd, och för-
stärktes av de särskilda genomgångar som oregelbundet inledde eller av-
bröt skolslöjdslektionerna.  
 

A Ö A Ö 
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Figur 3. Arbetsgång i skolslöjdspraktiken 
 
Figuren visar den arbetsgång som introducerades i början av andra lek-
tionen i skolslöjdspraktiken. För den skull någon elev var fysisk frånva-
rande, eller för tillfället ouppmärksam påpekade slöjdläraren att plan-
schen med arbetsgången, som gicks igenom del för del, under de följan-
de lektionerna skulle finnas tillgänglig och synlig i slöjdsalen.   
 Ett annat uttryck för den linjära planeringen var de genomgångar som 
på ett föregripande sätt förklarade problem i form av tekniker, moment 
och hjälpmedel som eleverna förväntades ställas inför och hantera. 
Genomgångarna var uteslutande inriktade mot framställning av skrin 
men det fåtal elever som valt utsmyckning till skolan förväntades utan att 
det kommenterades eller motiverades att också delta vid genomgångarna.   
 Den linjära planeringen kom under terminen att framstå som ett dis-
kussionsunderlag mellan slöjdläraren och eleven. Detta blev särskilt tyd-
ligt då slöjdläraren återkommande bad att få se och uppmanade eleven 
att förhålla sig till den i början av terminen gjorda ritningen.  
 

En av klassens killar stod och väntade, med vinkelhaken i handen, på att få in-
struktioner av slöjdläraren för att komma vidare. Slöjdläraren kom efter en stund 
till hans hyvelbänk och sa direkt: ”Jag ser inte din ritning”. Killen såg överraskade 
och handfallen ut. Detta fick till följd att han och slöjdläraren började leta och efter 
en kort stunds letande hittade ritningen under en av brädorna på hyvelbänken. 
Slöjdläraren studerade ritningen en kort stund innan han frågade: ”Har du hyvlat 
ner brädorna själv?” Killens svarade direkt: ”Nej, bitarna passade på höjden”. 
Slöjdläraren såg förvånad ut av svaret, höjde ena ögonbrynet och frågade: ”Har du 
hyvlat dem något?” Killen svarade återigen direkt: ”Nej”. Slöjdläraren tystnade, 
såg fundersam ut innan han sa: ”Då tycker jag du har kommit lite lätt undan, tan-
ken var ju att ni skulle hyvla”. (Fältanteckning, 30 augusti)    

 
I dialoger som denna verifierades momentens och riktningens betydelse. 
Diskussionerna som denna blev också en kontroll av det eleverna uppfat-
tat av enskilda genomgångarna och genomgångarnas del i ett större ut-
tänkt och planerat förlopp.  
 Slöjdklubbspraktiken å andra sidan kunde liknas vid en figurativ pla-
nering där ungdomarna skissade, valde, presenterade, reviderade och 
ånyo presenterade sina olika projekt om och om igen.  
 

En tjej kom med ett leende på läpparna gående och sökte upp handledaren och sa: 
”Vet du vad, nu vet jag vad jag vill göra, en ställning som jag kan torka äpplen på. 

1. Välj material   3. Hyvla 
2. Kapa   4. Stöthyvla 
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Med något slags ränna under ifall de skulle ramla ner”. Handledaren log mot tjejen 
och tittade se på den skiss som hon visade fram innan han svarade: ”Smart, skall 
du nu ta och sätta ut lite mått så vi vet hur stor bräda vi skall ta”. (Fältanteckning, 
11 september) 

 
Handledaren uppmanade henne vidare att måttsätta skissen innan virkes-
valet gjordes. Tjejen gick iväg men återkom en stund senare och ville då 
göra en svepask, stor för runda knäckebröd. Handledaren sa inget om 
den föregående presenterade torkställningen utan frågade återigen efter 
skiss och hennes erfarenhet av att tillverka svepaskar innan de gemen-
samt tog del av andras ungdomars pågående sveparbeten. 
 Användning av en figurativ planering framstod inte som problemati-
serat utan föreföll följa av slöjdklubbspraktikens devis att vara något an-
nat än skolslöjden. Huruvida ungdomarna var uppmärksamma under in-
spiratörernas genomgångar eller då de fick handledning föreföll vara av 
underordnad betydelse, inte minst därför att de ägde sina egna projekt 
och den takt i vilken de utvecklades och arbeten färdigställdes. 
 Vid sidan av detta generellt olika mönster fanns en genusaspekt som 
framstod på samma sätt i bägge slöjdpraktikerna. Den kom till uttryck på 
så sätt att killarna i bägge praktikerna började slöjda mer direkt än tjejer-
na som föreföll avvaktande och flera gånger omvärderade och ändrade 
vad de tidigare sagt sig intresserade av att göra.  
 

Handledaren beskrev sina erfarenheter från slöjdklubbspraktiken: ”Tjejer mäter 
först och skär sedan, medan killar gör tvärtom, är lite tuffare och får ofta göra om 
jobbet”. (Fältanteckning, 11 september)  

 
Handledarens erfarenhet bekräftades senare då en kille i sin lust över att 
hugga tråg i asp högg igenom så det blev håll i tråget. Killen svarade på 
handledarens fråga vad han lärt sig av misstaget: ”Att ta det lite lugnare 
nästa gång, men det gör verkligen inget med hålet” (Fältanteckning, 30 
oktober). Slöjdläraren hade liknande erfarenheter från skolslöjden där 
killar var mera ombytliga till skillnad mot tjejer som oftare vidhöll och 
genomförde det de påbörjat.  
 

Slöjdläraren kom till en kille som under en lång stund stått vid sin hyvelbänk utan 
att göra något. Slöjdläraren började direkt förmana killen och sa: ”Du måste försö-
ka, du måste ta tag i det här, du måste ta i, det får inte bli som med skålen, då du sa 
att om jag bara får göra den hemma så”. Killen tittade under tystnad på slöjdlära-
ren. Slöjdläraren tittade tillbaka under ett par sekunder innan han lämnade killen 
och gick till en annan elev som efterfrågade hans hjälp. (Fältanteckning, 23 augus-
ti)  
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Vänta på sin tur eller att ges direkt uppmärksamhet 
 
Interaktionen uttrycks på två helt olika sätt, beroende på vad som föreföll 
stå i centrum. Den lärarfokuserade skolslöjdspraktiken var centrerad runt 
väntan. Elever väntade på att få komma in i slöjdsalen, väntade på att få 
komma igång, väntade på att få börja med sina egna arbeten, väntade på 
att få fortsatt hjälp så att arbetet kom framåt. Denna praktik framstod or-
ganiserad runt lärarens instruktioner vilket fick till följd att eleverna 
hölls kvar i sin inlärda hjälplöshet. Det betydde för den skull inte att ele-
verna var overksamma och passivt inväntade lärarens hjälp i alla lägen. 
De använde den tidsobestämda väntan till att prata med kompisar, ofta 
om annat än skolan och skolslöjden och till att utforska hyvelbänkar och 
slöjdsalen. Längre väntan innebar att eleverna återvände till sina bänkar, 
självmant eller som ett resultat av att läraren uppmärksammat deras 
slöjdinadekvata pratande. Eleverna hördes medan de väntade längre 
stunder pusta och stöna, som ett missnöje över att inte komma vidare 
med arbetet och inte tillåtas prata med varandra. När läraren svarade, 
som i förbigående med retoriska frågor, om eleverna kunde vänta en mi-
nut fick det till följd att eleverna i flera fall visade sitt missnöje genom 
att vända ryggen åt läraren. På liknande sätt reagerade eleverna om lära-
ren efter tidsbestämd väntan gick förbi dem till annan elev. 
 Den deltagarfokuserade slöjdklubbspraktiken var centrerad runt re-
spons. Ungdomarna samlades när inspiratörer fanns i verksamheten och 
tog del av det de hade att erbjuda, de började slöjda och sökte vid behov 
upp handledaren för att få svar på frågor om sina pågående arbeten. 
Omedelbar respons var vanligast förekommande. Det fick till följd att 
ungdomarna så snart svar erhållits kunde fortsätta arbetet med sina egna 
projekt. I de fall fördröjd respons erbjöds ungdomarna så började de pra-
ta med andra ungdomar i praktiken, om praktikens innehåll men lika ofta 
annat än slöjd. Att ungdomarna tilläts prata kunde också förstås som en 
del av slöjdklubbspraktikens deltagarfokus. Det innebar också att re-
sponsen kunde komma från handledare, inspiratörer eller andra ungdo-
mar.      
 
 
Bakom det som syntes fanns något dolt  
 
Bägge praktikerna framstod vara organiserade runt synliga och dolda 
måttstockar. I skolslöjdspraktiken framstod den synliga måttstocken vara 
valet mellan skrin eller utsmyckning liksom de strävansmål för skolår 5 
som stod att finna i gällande kursplan. Den synliga måttstocken handlade 
också om att visa läraren uppmärksamhet. Läraren drev på och kom till-
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baka till instruktioner, hjälpmedel eller verktyg och ställde ofta kontroll-
frågor till eleverna om ritningen eller material när eleverna fick enskild 
hjälp för att fortskrida i arbetet. Den dolda måttstocken handlade om 
slöjden och skolan som ett arbete och upprätthållandet av produktiviteten 
genom att göra något och göra det rätt. Vid de tillfällen elever ville välja 
om, från utsmyckning till skrin eller enklare lösningar för det skrin de 
arbetade med, underkändes valen och läraren ifrågasatte om eleverna på 
så sätt försökte komma enkelt undan och slippa anstränga sig. Mått-
stocken för lärarens inofficiella bedömning var elevernas tidigare slöjd-
beteende, elevernas ålder och det faktum att de numera gick i skolår 5.  
 I slöjdklubbspraktiken fanns andra synliga och dolda måttstockar. 
Den synliga måttstocken handlade om att vara annorlunda skolslöjden. 
Detta avspeglades i hur verksamheten var organiserad, med oerhört stort 
inflytande för deltagarna, vilket flera av de omtalade som att det var de 
som egentligen bestämde allt här i verksamheten. Det blev också tydligt 
på det sätt som handledaren följde efter och initierade ungdomarna att 
processa och reflektera över resultatet av det pågående arbetet eller som 
en fortsättning av det arbete som nyligen avslutats. Handledaren poäng-
terade detta i ett samtal där han framhöll att: ”Jag kan inget om pedago-
gik, men gillar att vara med ungdomar”.  Den dolda måttstocken i slöjd-
klubbspraktiken handlade om att ungdomarna genom slöjd som medel 
skulle utveckla och synliggöra sin personlighet. Utvecklingen av person-
ligheten var viktigare än att tillverka föremål.   
 
 
Olika slags mening skapades i olika slags slöjdpraktiker  
 
Meningserbjudanden för eleverna i skolslöjdspraktiken och ungdomarna 
i slöjdklubbspraktiken innehöll drag av likheter och olikheter. Till synes 
uppenbara kontextuella olikheter fanns i det att skolslöjden var en del av 
elevernas ordinarie skolarbete till skillnad mot slöjdklubben som var en 
del av ungdomarnas frivilliga kvällsaktiviteter. Men också i en sådan 
beskrivning fanns nyanser värda att lyfta fram. Det handlade bland annat 
om att vare sig eleverna eller ungdomarna hade en homogen uppfattning 
om slöjdpraktikernas mening. I skolslöjdspraktiken fanns såväl elever 
som var förtjusta i slöjden som de som tyckte slöjden var tråkig och me-
ningslös. Det senare angivet av dem som menade att de inte lärt sig nå-
gonting under terminen och inte heller kunde förklara vad de skulle ha 
sitt tillverkade föremål till. På samma sätt fanns det i slöjdklubbsprakti-
ken ungdomar som stortrivdes i praktik jämte de som inte riktigt kunde 
ange varför de var med i praktiken. Skäl angavs som att jag är här för att 
min tjej är här och jag är här för att mina föräldrar vill att jag skall vara 
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med här. Flera ungdomar framhöll också lugnet och vilan som trivsamt 
samtidigt som de var medvetna om, och satte ord på att alla inte passade 
i slöjdklubbspraktiken. Rimligen som en följd av en oförmåga eller ovil-
ja att driva egna projekt, ett ointresse för slöjd, eller en ovilja mot att ut-
veckla sitt jag genom slöjd.  
 Ungdomarna framhöll möjligheterna i slöjdklubbspraktiken som det 
främsta meningserbjudandet, särskilt avseende föremålen och inflytan-
det. Detta speglade rimligen det faktum att ungdomarna från första stund 
givits stort inflytande över innehållet och möjlighet att välja, välja om 
och välja bort vad av de eventuellt skulle arbeta. Detta handlade också 
möjligheten att skapa av unika föremål.  
 

En kille svarade en tjej som undrade om han själv tillverkat den brödkavel han höll 
på att måla: ”Nej, jag skulle i och för sig kunna göra, men jag hade inte tid, så jag 
köpte en på IKEA. Tjejen svarade: ”Vad fin den blev med de målade handtagen!” 
Killen hummade till svar. (Fältanteckning, 4 september) 

 
En tjej berättade utan att jag egentligen frågat henne och motiven för den produkt 
hon höll på med och sa: ”Man gör det själv istället för att köpa, man gör det myck-
et mer personligt”. (Fältanteckning, 23 oktober) 

  
Eleverna framhöll begränsningarna i skolslöjdspraktiken som det som 
tydligast utgjorde meningserbjudanden. Särskilt framhölls ramar, få val-
möjligheter, slöjdlärarens sätt att organisera undervisningen och det fak-
tum att föremålen oavsett inramningen var en del av skolarbetet som en 
del av skolan som institutionen. Det föreföll inte finnas annan mening i 
skolslöjden än i annat skolarbete. Undantaget detta gällde den elev som i 
skolslöjden gavs en arena att med stöd av sin enorma inre drivkraft fär-
digställa ett föremål tänkt som en julklapp till en familjemedlem.    
 Avslutningsvis framhålls att det är angeläget att fortsatt bedriva forsk-
ning om meningserbjudanden som barn och ungdomar gör i olika slags 
slöjdpraktiker. Inte minst därför att praktiker kan arrangeras på många 
olika sätt och därmed rimligen erbjuda olika slags mening till olika slags 
barn, elever och ungdomar. Oavsett det handlar om att skapa eller finna 
mening.                 
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Att fånga historieundervisning: Ett för-
slag till analysmodell 
 
Martin Stolare 
 
 
Ett tomrum i den svenska historiedidaktiska forskningen 
 
I den svenska historiedidaktiska forskningen, men också i den historiedi-
daktiska debatten överhuvudtaget, är det de senare delarna av grundsko-
lan och gymnasieskolan som tilldragit sig det största intresset. Elever i 
den svenska skolan möter emellertid historieundervisning mycket tidiga-
re än så. Redan från årskurs 1-3 sker undervisning kring historiska per-
spektiv och under grundskolans mellanår får elever att döma av läro-
böckerna läsa om vikingar, Heliga Birgitta och Gustav Vasa. Undervis-
ningen i historia i grundskolans första sex årskurser sker många gånger 
tematiskt. Historia har ingått som ett av fyra SO-ämnen, med en gemen-
sam kursplanebeskrivning vid sidan av de ämnesspecifika. I den nya 
kursplanen i historia har föreställningen om ett sammanhållet SO-ämne 
försvunnit för årskurserna 4-6. Elever skall få betyg i historia och i de 
övriga SO-ämnena från årskurs 6. Reformen ändrar i grunden, om den 
genomförs fullt ut, förutsättningarna för historieundervisningen inom 
grundskolans mellanår. Nya krav kommer att ställas på lärarnas historie-
didaktiska kompetens. Samtidigt är den svenska historiedidaktiska forsk-
ningen som antytts mycket lite utvecklad kring dessa delar av skolan 
(Olsson 2011). Här finns därmed ett angeläget tomrum i den svenska hi-
storiedidaktiska forskningen. 

Historieundervisningen inom grundskolans mellanår är temat för det 
projekt som jag initierar för närvarande. Syftet med denna artikel är att 
presentera en analytisk modell som kan stödja empiriska studier av histo-
rieundervisningen vid grundskolans mellanår. 
 
 
Anglosaxisk och tysk/dansk historiedidaktik: Två skilda traditioner 
 
I ett sådant läge, där det saknas ett starkt svenskt forskningsläge, får 
blickarna vändas utåt till den internationella forskningen för att hitta em-
pirisk, metodisk och teoretisk inspiration.  

I England började under 1960-talet kritik riktas mot det sätt varpå hi-
storieundervisningen bedrevs. Den upplevdes som gammaldags, med allt 
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för stort fokus mot den politiska historien. Historieundervisningens kriti-
ker ville istället att eleverna i större utsträckning skulle få arbeta med au-
tentiskt arkivmaterial och själva göra historiska rekonstruktioner. Därmed 
skulle historieundervisningen bli mindre traderande och memorerande till 
sin karaktär. Historieämnet framträdde i och med det mer som ett färdig-
hetsämne. Eleverna skulle ”göra historia” – ”do history”. I mitten av 
1970-talet började också den hämsko som stränga piagettolkningar utövat 
på historieundervisningen släppa. Idén om att elever inte hade möjlighet 
att förstå abstrakta historiska resonemang ifrågasattes. Undersökningar 
som gjordes av historiedidaktiker visade att detta visst var möjligt. (Hus-
bands, Kitson & Pendry 2003:7-14)  

Ett framträdande drag hos den anglosaxiska historiedidaktiken, där ar-
betet med källorna är så centralt, är att förebilden utgörs av den profes-
sionella historikern. Elever skall lära sig att förstå historia så som histori-
kern gör det. Tolkningen av vad skolämnet historia bör vara tenderar där-
för att hamna nära det vetenskapliga ämnet (Dickinson, Lee & Rogers 
1984:4f). Denna relation har dock ifrågasatts av bland andra Chris Hus-
bands (1996) men också senare av Peter Lee (2005) vilka framhållit att 
målet inte kan vara att utbilda minihistoriker. Det säger de samtidigt som 
de vidhåller det historiska tänkandets tydliga vetenskapliga förankring. 

Ett annat drag, som samverkar med påverkan från det akademiska äm-
net, är det framträdande kognitiva perspektivet (Dickinson, Lee & Rogers 
1984). Målet med undervisningen är att elever skall förmå att tänka histo-
riskt. Att memorera det som sägs i klassrummet är nämligen inte uttryck 
för det eftersträvansvärda historiska tänkandet. För detta krävs också en 
annan typ av förståelse av ämnet.  

Ytterligare ett centralt drag hos den anglosaxiska historiedidaktiken är 
idén om att den historiska kunskapen är begreppslig till sin karaktär. 
Denna byggs helt enkelt upp av förståelse kring olika historiska begrepp. 
Därför bör undervisningen vara begreppsligt orienterad. Den historiska 
kunskapen finns därmed i begreppen och i sambanden mellan dem. 
(Husbands 1996:31ff)  

Den anglosaxiska historiedidaktiska forskningen har resulterat i en teo-
retisk apparat för analys av historieundervisningens innehållsliga aspek-
ter. Den består av två huvuddelar. Å ena sidan placeras historia som pro-
dukt. Det vill säga de historiska redogörelserna över enstaka händelser 
och längre utvecklingslinjer. Dessa är organiserade kring vissa i sam-
manhanget centrala historiska begrepp. Begreppen är direkt kopplade till 
ett händelseplan och är mer eller mindre tidsmässigt och rumsligt avgrän-
sade. Denna del av den historiska kunskapen benämns utifrån karaktären 
på de aktuella historiska begreppen som first-order concepts. Det handlar 
således om historisk kunskap gällande den konkreta historiska nivån.  
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Å den andra sidan återfinns begrepp som är av mer abstrakt karaktär, 
vilka inte är länkade till en specifik historisk period eller händelse. Be-
grepp som i den bemärkelsen är transhistoriska. Det handlar då om be-
greppspar som struktur/aktör, brott/kontinuitet, orsak/verkan, men även 
om en insikt i vad källor är och hur sådana kan användas för att rekon-
struera historiska händelser och förlopp. Förmågan till historisk empati, 
att på ett avvägt sätt leva sig in i de historiska aktörerna, har också blivit 
en av detta perspektiv på historieundervisningen. Denna typ av begrepp 
och dimensioner av historieämnet har i den anglosaxiska historiedidakti-
ken kommit att benämnas för second-order concepts. Detta är begrepp 
som har en viss distans till det historiska händelseplanet (Counsell 2000; 
Lévesque 2008). Second-order concepts pekar mot en ökad metaförståel-
se av vad historia är i det att de i förlängningen uppmärksammar hur hi-
storisk kunskap produceras. Många gånger förekommer second-order 
concepts indirekt i historiska framställningar (Lee 2005).  

En viktig idé med second-order concepts är att de kan bidra till att ska-
pa progression i historieundervisningen. De anglosaxiska historiedidakti-
kerna har också skapat progressionsmodeller kring till exempel källan-
vändning och elevers förmåga att arbeta med förklaringar (Lee & She-
milt, 2003; Lee & Shemilt, 2004). Den grundläggande tanken med detta 
synsätt tycks vara att det inte är tillräckligt att eleverna lär sig mer och 
mer om den konkreta historien i form av historiska redogörelser. Skälet 
till det är att det då enbart rör sig om en kvantitativ tillväxt och inte om 
en kvalitativ fördjupning av de historiska kunskaperna. Elever skall istäl-
let lära sig att ”läsa mellan raderna” och se ”igenom” de historiska redo-
görelserna för att hitta bakomliggande mönster och strukturer. 

De två delarna av historieämnet, first- respektive second-order con-
cepts, befinner sig inte i ett motsatsförhållande till varandra (Counsell 
2000; Lee 2005). Istället pekar de mot två aspekter av historisk kunskap. 
Arbetet med first-order concepts som feodalism eller franska revolutio-
nen ger en innehållslig historisk kunskap, medan träningen i källanvänd-
ning, förmågan att analysera den historiska utvecklingen i termer av 
struktur/aktör eller orsak/verkan, som kan representera second-order con-
cept, kan föda en procedurell historisk kunskap (Lee & Ashby 2000: 
199f). Det senare är som antytts ovan en metahistorisk kunskap. 

Den anglosaxiska historiedidaktiken har varit sparsamt, om ens något, 
representerad i Sverige tidigare (Schüllerqvist 2006). Den svenska histo-
riedidaktiken är istället tydligt förankrad i den tradition som här förenklat 
betecknas den tysk/danska och det är i anslutning till denna som den 
svenska historiedidaktiken varit teoriutvecklande (Karlsson 1998; Nord-
gren 2006). 
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Jämfört med den anglosaxiska historiedidaktiken närmar sig den 
tysk/danska traditionen historieundervisningen från ett annat håll och har 
en annan bakgrund. Den tyska historiedidaktiken måste till exempel ses i 
ljuset av händelserna under 1930-talet. 

Den tysk/danska traditionen har kommit att uppmärksamma historie-
undervisningens helhet, snarare än delar, och hur de historiska redogörel-
serna och berättelserna fungerar på såväl ett individuellt som ett samhäl-
leligt plan. Detta snarare än hur den historiska kunskapen byggs upp och 
vad som konstituerar historiskt tänkande. Historien och historieundervis-
ningens identitetskapande roll har lyfts fram genom att begreppet histo-
riemedvetande utkristalliserats som historiedidaktikens kärna inom den 
tysk/danska traditionen. Historiemedvetande handlar hur de olika tidsdi-
mensionerna dåtid-nutid-framtid påverkar varandra. Alla människor bär 
på ett historiemedvetande. Historieundervisningens mål blir enligt den 
tysk/danska traditionen att stärka, fördjupa eller kvalificera detta histo-
riemedvetande. 

Den tysk/danska historiedidaktiken präglas därmed av ett metaper-
spektiv på historien och dess filosofiska och breda samhälleliga inrikt-
ning har inneburit att få undersökningar ännu gjorts på en konkret skolsi-
tuation. Den har befunnit sig längre ifrån historieundervisningen än den 
anglosaxiska historiedidaktiken. 

I Sverige har den tysk/danska traditionen dominerat helt under de se-
naste decennierna. Kursplanen i historia för grundskolan har också histo-
riemedvetande som det överordnande begreppet. Om än det i kursplanen 
också kan noteras en ansats till att föra in perspektiv hämtade från den 
anglosaxiska historiedidaktiken.1 

Vanligen görs få korsreferenser mellan traditionerna (Jmfr Karlegärd 
& Karlsson 1997; Lévesque 2008). De har utvecklats parallellt, förankra-
de i olika vetenskapliga och samhälleliga kontexter och därmed fått olika 
inriktningar. Under det senaste decenniet har dock försök gjorts att förena 
de perspektiv som de två traditionerna representerar. Den kanadensiske 
historiedidaktikern Peter Seixas har, liksom de engelska historiedidakti-
kerna Peter Lee och Denis Shemilt, uppmärksammat begreppet historie-
medvetande. (Seixas 2004; Lee 2002; Shemilt 2009). Genom att tala om 
historical consciousness försöker de lägga större vikt vid historiens me-
ningskapande funktion än vad som tidigare varit vanligt inom den anglo-
saxiska historiedidaktiken.  
 
 
                                                 
1 Uttryck för det är diskussionen kring referensram och historisk bildning, vilken kan tolkas som ett 
utpekande av first-order concepts. Medan den breddning av begreppet källkritik som görs i kursplanen 
är att betrakta som exempel på diskussion kring second-order concepts. 
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Analysmodellens utgångspunkter: Vikten av att betrakta det histo-
riska tänkandet i ett vidare sammanhang 
 
Styrkan hos den anglosaxiska historiedidaktiken är som jag uppfattar det 
att den är orienterad kring hur historisk kunskap skapas, vad det innebär 
att tänka historiskt samt hur detta historiska tänkande skall kunna utveck-
las hos elever. En svaghet är att den funktion historien och det historiska 
tänkandet kan spela inte problematiserats tillräckligt. Genom fokuset på 
historiemedvetande, på historiens identitetsorienterande betydelser, pekar 
den tysk/danska traditionen på en existentiell och medborgerlig dimen-
sion hos historieundervisningen. Detta är aspekter som inte utgör en ovä-
sentlig del av historieundervisnings praktik. Ett uttryck det tar sig är am-
bitionen att starta undervisningen i frågeställningar som upplevs som re-
levanta för elever (Levstik & Barton 2008). 

Anledning finns därför att lyfta fram dessa samhälleliga perspektiv i 
den anglosaxiska diskussionen kring historiskt tänkande. Ett begrepp som 
historiemedvetande bidrar liksom second-order concepts till anläggandet 
av ett metaperspektiv på historia.  

Den norske historiedidaktikern Erik Lund, som fungerat som en skan-
dinavisk introduktör av den anglosaxiska historiedidaktiken, har utarbetat 
en modell över hur historieämnet skall förstås kunskapsmässigt. I linje 
med den anglosaxiska traditionen talar han om två historiska kunskaps-
former. Å ena sidan finns ämnets innehållsliga aspekter som han kallar 
för ”vite at”-kunskap, å den andra placerar Lund ”vite-hvordan”-kunskap. 
Den senare kunskapen ges av Lund karaktären av att vara metodkunskap 
(Lund 2009). Lunds bild av historieämnets kunskapsformer synes frukt-
bar om än det finns anledning att utveckla den för att den skall kunna ut-
göra hörnstenar i en analysmodell. 

I skolans historieundervisning kommer olika historiska kunskapsfor-
mer till uttryck. Det rör sig om berättelser eller beskrivningar av händel-
ser och utvecklingslinjer. I den anglosaxiska traditionen fångas denna 
form av historisk kunskap in av first-order concepts och Lunds ”vite-at”-
kunskap. Det vilket kan betecknas som historisk innehållskunskap. Den 
historiska produktionsprocessen och dess betingelser uppmärksammas 
också i undervisningen. Det vill säga metodisk-teoretiska frågor, men 
även frågor om historiens identitetskapande funktion. Denna form av hi-
storisk kunskap i undervisningen kan relateras till Lunds ”vite-hvordan”-
kunskap, den anglosaxiska historiedidaktikens second-order concepts 
samt den tysk/danska traditionens begrepp historiemedvetande och histo-
riebruk. Sammantaget talas det i detta fall om att eleverna skall utveckla 
vad som här kallas historisk metakunskap (Jmfr Lee 2002). Eleverna 
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skall ha kunskaper och färdigheter kring hur historisk kunskap skapas, 
kunna förhålla sig till den och sätta den i relation till den egna samtiden. 

Begrepp som historiebruk och historiemedvetande relaterar denna 
andra historiska kunskapsform till en tredje som skulle handla om den 
betydelse som historia har i samhället. Det är en form av historisk kun-
skap som inte kan kopplas vare sig till akademin eller skolans styrdoku-
ment, men som gärna blir en del av historieundervisningens praktik. Till 
undervisningen tar nämligen elever och lärare med sig den historia de 
möter till vardags. Den de lever i. (Rosenzweig & Thelen 1998) Denna 
vardagshistoria kan gälla den egna familje- och släkthistorien, men också 
den historia man möter i böcker, filmer, dataspel eller föreningsaktivite-
ter. Det är en vardagshistoria som kan fungera meningsskapande som pe-
kar mot tillhörighet och gemenskap. Och till skillnad från den historia 
som framträder i styrdokumenten eller inom akademin bär den på tydliga 
icke-rationella drag. För vardagshistoria är många gånger känsla och in-
levelse viktigare än analys och distans (Ohman Nielsen i Lund 2009:15; 
jmfr Rüsen Lebenspraxis i Lee 2002). 

Den här skissade ansatsen är möjlig att relatera till kursplanen i histo-
ria för grundskolan. Där utpekas, som anförts, historiemedvetande som 
en central aspekt. Större vikt än tidigare läggs även vid att eleverna skall 
träna sin förmåga till historisk rekonstruktion med hjälp av historiskt 
källmaterial. Historiskt källmaterial är också tänkt att vara ett sätt för ele-
verna att leva sig in i historiska aktörers agerande. De skall visa förmåga 
till historisk empati. 

Tankar om historisk metakunskap återfinns därmed i kursplanen. Det 
gör också historisk innehållskunskap. Denna kunskapsform kan kopplas 
till begreppen referensram och historisk bildning i kursplanen. Erik Lund 
menar att historia är ett ämne där tränandet av innehållslig historisk kun-
skap kommit att dominera i så väl styrdokument som i undervisningens 
praktik (Lund 2009:26). Hur det varit i Sverige och grundskolans mellan-
år är för tidigt att uttala sig om. Men med tanke på denna del av skolans 
historiska koppling till folkskolan, och till folkskolans funktion i bygget 
av en nationell identitet, är det inte otroligt att berättelseformen präglade 
och kanske fortfarande präglar historieundervisningen under grundsko-
lans mellanår. Historisk innehållskunskap skulle således dominera under-
visningen.  

Misstanken är således att tyngdpunkten i undervisningen hamnat på 
den innehållsliga historiska kunskapen, men att skrivningar i kursplanen 
indikerar att även historisk metakunskap borde behandlas. Här anas ut-
gångspunkterna för en problematisering kring historieundervisningens 
gestaltning. Det är av intresse att undersöka i vilken utsträckning de olika 
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formerna av historisk kunskap behandlas i undervisningen och hur sam-
spelet ser ut mellan dem.  
 
 
Att fånga historieundervisningens urvalsdimensioner: Ett förslag till 
en analysmodell 
 
Den diskussion som förts hittills har haft de didaktiska frågorna vad och 
varför i blickfånget. Det finns all anledning att ha en sådan tyngdpunkt, 
den nedan presenterade modellen har dessa frågor som sin utgångspunkt. 
Samtidigt måste historieundervisningens stoffmässiga inriktning relateras 
till undervisningens former, det vill säga till hur-frågan. Då det gäller 
grundskolans mellanår har historieämnet kommit att utgöra ett av de fyra 
så kallade SO-ämnena. I vilken utsträckning som undervisningen i SO-
ämnena varit och är tematisk till sin inriktning varierar säkert (NU 2003). 
Den underliggande frågan är om undervisning i historia överhuvudtaget 
kan sägas existera inom den aktuella delen av grundskolan. I vilket fall 
gör detta den problembild som skissats ovan kring samspelet mellan olika 
former av historisk kunskap än mer komplex. Är det överhuvudtaget 
möjligt att lära sig historisk metakunskap när det arbetas tematiskt? 

 

 
Figur 1. Analysmodell för att fånga historieundervisningens urvalsdimensioner 

 
Lärare och elever har att hantera den historiska innehållskunskapens och 
den historiska metakunskapens samspel med vardagshistoria i dess olika 
uttryck. I den ovan skisserade analysmodellen, tänkt att användas för att 
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spegla urvalsdimensioner av historieundervisningen och dessas samspel, 
har försök gjorts till konkretion. I modellen har den anglosaxiska forsk-
ningens diskussion kring first- och second-order concepts relaterats till 
den tysk/danska historiedidaktiska debatten kring historiemedvetande och 
historiens identitetsskapande potential. I det senare har en öppning gjorts 
för att kunna uppmärksamma det som här benämnts för vardagshistorien 
och dess roll i historieundervisningen. 
 
 
First-order concepts 
 
Historisk innehållskunskap uttrycks i utsagor och redogörelser över det 
historiska förloppet och byggs upp av begrepp och sambanden mellan 
dem. Förståelsen kring det historiska förloppet är i det avseendet be-
greppsligt organiserad. Elever måste ha kunskap om dessa begrepp för att 
få förståelse för den historiska utvecklingen. Denna dimension av histo-
risk kunskap kan relateras direkt till det anglosaxiska first-order concepts. 
Dessa kan vara av olika slag. Här lyfts tre varianter fram. 

1. Samtida termer och begrepp. En aspekt av kunskapsbildandet i hi-
storia är att lära sig det historiska språket. Det innebär att man har kun-
skap om vad termer och begrepp kan ha för innebörd och hur denna in-
nebörd kan ha förändrats genom historien. Den engelske historiedidakti-
kern Chris Husbands har åskådliggjort denna problematik kring ett be-
grepp som kung. Detta begrepp har en betydelse idag, men hade en helt 
annan under medeltiden. Skall elever få förståelse för kungens roll på 
medeltiden så måste de kunna skilja på begreppets innebörd idag och den 
innebörd det hade då (Husbands 1996). Denna typ av begreppslig förstå-
else är kontextuell till sin karaktär. Begreppen är mer eller mindre histo-
riskt specifika, tidsmässigt förankrade.  

2. Etiketterande begrepp. Samtida termer och begrepp är formade av 
de historiska aktörerna själva. De är att betrakta som kvarlevor från den 
historiska tiden. Det skiljer dem från de begrepp som kan kallas för eti-
ketterande begrepp, vilka har en disciplinär bakgrund. Dessa begrepp är 
inte är födda i den historiska tiden, av de historiska aktörerna, utan har 
skapats i efterhand av till exempel historiker i syfte benämna särskilda 
aspekter av det historiska förloppet. Genom dessa etiketterande begrepp 
görs ett försök att organisera historien. Elevernas förståelse för historien 
underlättas därför om de har kunskap om innebörden av dessa begrepp. 
De utgör nämligen byggstenar i det som kan kallas för ett historiskt 
språk. Exempel på denna typ av begrepp är epokbegreppen men också 
begrepp som feodalism, Kalmarunionen, den germanska folkvandringen 
och så vidare.  
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3. Kolligatoriska begrepp. De kan liknas vid noder till vilka andra be-
grepp är relaterade. Kolligatoriska begrepp blir då en slags sammanfat-
tande begrepp, som stammen i ett begreppsligt träd (Lévesque 2008). Ta 
ett begrepp som Kalla kriget. Till detta begrepp kan många andra begrepp 
relateras som supermakt, USA, Sovjetunionen, östblocket, terrorbalans, 
kapprustning och nedrustning. Begreppet Kalla kriget talar också om hur 
de olika begreppen skall organiseras i relation till varandra. Nu är det inte 
givet vilka begrepp som kan betecknas som kolligatoriska i en undervis-
ningssituation. Snarare handlar det om hur begreppen används.  
 
 
Second-order concepts samt bruks- och identitetsorienterade be-
grepp 
 
Second-order concepts är inte direkt länkande till en specifik historisk 
tid, de är transnationella. De blir gärna uttryck för en historisk metakun-
skap vilket innebär att de kan bidra till en djupare förståelse kring den 
historiska utvecklingen. De som utpekas som transhistoriska begrepp i 
modellen ovan är: orsak/verkan, brott/kontinuitet, aktör/struktur, men 
även källor och historisk empati. Undervisningen kring dessa begrepp 
skall resultera i att elever börjar förstå hur historiska berättelser och re-
dogörelser är konstruerade. Men också att de själva får redskapen att göra 
egna rekonstruktioner av historien. Genom undervisning kring dessa be-
grepp och begreppspar tränar således elever sitt historiska tänkande. 

Bruks- och identitetsorienterande begrepp uppmärksammar det genea-
logiska perspektivet. Genom begrepp som historiebruk och historiemed-
vetande lyfts betydelsen av att se sambanden mellan nutid, dåtid men 
också framtid samt hur dessa påverkar tolkningen av historien. I den 
kommande undersökningen är det tänkt att studeras i vilken utsträckning 
undervisningen kretsar kring frågor av det slaget. Därmed återfinns ett 
tydligt metahistoriskt reflekterande och analytiskt drag i denna del av 
modellen. Samtidigt är ambitionen att fånga upp de delar av undervis-
ningen som kan relateras till historiens roll utanför skolan och det aka-
demiska ämnet, det som här kallats för vardagshistoria. Till skillnad från 
undervisningen kring historiemedvetande och historiebruk är den inte 
analytisk och distanserad, utan tvärtom ett uttryck för strävan att förlora 
sig själv i historien, i ett bejakande av inlevelsen i historien. Undervis-
ningen kan i dessa former ses som en medveten lek med historien. Men 
det är en lek som har en allvarlig botten då den medför att frågor kring 
identitet och existens aktualiseras. Undervisningen kopplar i detta led 
tydligt till elevernas egna erfarenheter och blir ett sätt för läraren att svara 
på den didaktiska frågan: varför. Med denna utgångspunkt är strävan att 
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diskutera vilken roll som den så kallade vardagshistorien spelar och hur 
den samspelar med de andra delarna av historieundervisningen. 
 
 
Avslutning 
 
Genom modellen tecknas en tänkt bild av samband i undervisningen. 
Med dess hjälp ljussätts och problematiseras historieundervisningens be-
greppsliga struktur och innehåll. Det vill säga: vilka är de centrala be-
greppen i undervisningen och hur arbetar lärare för att elever skall erövra 
förståelse för dem? Hur konstruerar lärare och elever gemensamt förstå-
else för begreppen?  

Analysmodellen behöver emellertid operationaliseras ytterligare för att 
fungera i det empiriska arbetet. Den behöver också relateras till den di-
daktiska hur-frågan. Men den diskussionen kan tyvärr inte behandlas 
inom ramen för denna artikel. Här har jag valt att peka på behovet av att 
vidga perspektiven inom den anglosaxiska historiedidaktiken och forsk-
ningen kring historiskt tänkande. Fortsättning följer, det finns andra möj-
ligheter att bygga upp en modell med vars hjälp historieundervisningens 
urvalsdimensioner kan analyseras. Detta är således inte alls en slutgiltig 
produkt, utan måste betraktas som ett första utkast.  
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Litteratur som spegel eller fönster? 
 
Annette Årheim 
 
Litteraturdidaktisk forskning som presenterats under de senaste åren visar 
hur många gymnasieelever i svenskundervisningen läser allt färre av de 
litterära klassiker som traditionellt utgjort skolkanon (Thavenius 1995; 
Olin-Scheller 2006; Årheim 2007). I många gymnasieklasser läser ele-
verna uteslutande korta antologiutdrag – ibland inte ens det. Inte sällan 
använder lärare filmatiserade romaner för att illustrera en epok, dess bä-
rande idéer eller ett specifikt författarskap, för att sedan på ett oreflekterat 
sätt bocka av aktiviteten som litteraturundervisning. Allt fler ungdomar 
tillägnar sig därför en fragmentarisk kunskap om det skönlitterära arvet, 
utan att själva ha konfronterats med verkens språk, tankar och föreställ-
ningsvärldar. Utvecklingen bekräftas också av många svensklärare som 
jag mött genom de senare årens fortbildningssatsningar. I den här artikeln 
diskuteras problematiken med hjälp av 37 studenters röster, vilka läst tre 
olika fortbildningskurser i litteraturvetenskap under 2009 och 2010. 
Gemensamt för kurserna är att studenterna haft i uppgift att diskutera hur 
man förvaltar det litterära kulturarvet i dagens svenskundervisning och 
det är denna diskussion som fokuseras här.1 Studierna har skett på distans 
och studenterna undervisar i gymnasieämnet svenska vid skolor med stor 
geografisk spridning i landet.  
  
 
Några orsaker bland många möjliga 
 
Varför skönlitterära texter av romanformat, i synnerhet de av äldre da-
tum, idag kommit att anses som obrukbara i undervisningen kan man 
spekulera i utifrån olika perspektiv. Att svenskämnet i sig, från att ha va-
rit ett litteraturhistoriskt bildningsämne, successivt utvecklats till ett erfa-
renhetspedagogiskt ämne har med stor sannolikhet betydelse (Malmgren 
1996; Molloy 2002; 2007; Bergöö 2005). Avtrycken som detta gjort i 
styrdokumenten i form av exempelvis individcentrering och ett ”vidgat 
textbegrepp” har med stor sannolikhet påverkat litteraturundervisningen i 
den riktning som beskrivs ovan. Inte minst förändras också förutsättning-

                                                 
1 Samtliga deltagande har i efterhand gett sitt samtycke till att diskussionerna används 
i forskningssyfte. Materialet utgörs av studenternas egna skriftliga utsagor via kurser-
nas lärplattform. 
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arna bland de elever som litteraturundervisningen måste anpassas till. 
Eleverna i dagens gymnasieskola är födda in i digitala kommunikations-
mönster, som utvecklat deras förmåga att simultant med andra vardagsak-
tiviteter navigera i en allt mer informationsspäckad verklighet via exem-
pelvis sin iphone. Blir de under lektionstid fråntagna denna möjlighet 
”får de ofta något vilt och desperat i blicken, fast det brukar lägga sig ef-
ter några minuter”, som en svensklärare uttrycker det. Människans snab-
ba förfining av tekniken är hisnande och innebär fantastiska pedagogiska 
möjligheter. Men inte bara utvecklar människan verktyg – verktygen 
formar, som visats ovan, också människan. I vår tids snabba tempo finns 
det säkert en och annan ur äldre generationer som skulle önska sig ung-
domars avslappnade attityd, simultan- och anpassningsförmåga till den 
digitala teknikens utveckling. Jag håller förvisso med Christina Olin-
Scheller (2008) när hon menar att lärare måste beredas utrymme för fort-
bildning i den unga generationens textvärldar och behöver forum för dis-
kussion och reflektion kring utvecklingen. Jag menar dock att vi inte har 
vunnit något på teknikutvecklingen om vi inom utbildningen inte samti-
digt lyckas stimulera och utveckla den unga generationens förmåga till 
djupkoncentration – den typ av koncentration som exempelvis litteratur-
läsning kräver om den ska upplevas berikande. Olin-Scheller (ibid.) me-
nar att svensklärarstudenters utbildning i allt för hög grad inriktats på 
textanalys i traditionell mening och att hänsyn inte tagits till det ”vidgade 
textbegrepp” som lärarna är satta att praktisera. Bara delvis kan jag hålla 
med. Jag menar att de möjligheter till breddning i lärarkompetensen som 
möjliggjorts inom den nuvarande lärarutbildningen har lett till att många 
svensklärarstudenter inte heller har fått adekvat utbildning för litteratur-
undervisning i dess egentliga mening. Många svensklärare som idag åter-
kommer till universitet och högskolor för att fortbilda sig visar sig ha 
ingen eller ringa förtrogenhet med litteraturvetenskapliga analysverktyg 
och begrepp.  

Som lärare är det lätt att ryckas med i entusiasmen och nyfikenheten 
inför de pedagogiska möjligheter som den digitala tekniken erbjuder. Fle-
ra svensklärare ser här möjligheter att tillgodose behoven för de allt fler 
elever som förefaller understimulerade av bokläsning.  Men det är alltså 
viktigt är att inte slänga ut barnet med badvattnet.   
 
 
Demokrati och kunskap 
 
Förutom att eleverna i dagens svenskundervisning endast får kunskaper 
om den äldre litteraturen, finns indikationer på att skolans dubbla demo-
krati- och kunskapsuppdrag skapat en viss förvirring i undervisningsprak-
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tiken (Läroplanskommittén 1998; Liljestrand 2002). Litteraturundervis-
ningen tenderar allt mer att få en normerande och demokratifostrande 
funktion. De båda uppdragen, att förse eleverna med ämneskunskap och 
fostra dem till demokratiska medborgare har ofta uppfattats som separata 
enheter eller konkurrenter (Årheim 2005). Lena Fritzén (2003) uppmärk-
sammar detta i en artikel i Utbildning & Demokrati, där hon menar att 
ämneskunskaperna ofta på ett olyckligt vis knyts till undervisningens in-
nehåll, medan den demokratiska kompetensen reduceras till elevinflytan-
de angående arbetsformerna. Att eleverna inom ramen för denna uppdel-
ning hellre väljer att lyssna på en engagerad lärare som berättar om för-
fattarnas liv och verk eller att gruppvis på egen hand ”forska” om detta 
via internet och skolbibliotek, istället för att av egen ansträngning tolka 
och ta till sig skönlitteraturen förvånar knappast (Årheim 2007).  

Idag, när Lpf94 för sista skolåret anger riktlinjerna för gymnasieunder-
visningen, har vi ett utförligare facit att luta oss mot. Jag menar att det nu 
finns anledning att hävda att demokratiseringen av skolundervisningen 
också påverkat innehållet i litteraturundervisningen på ett olyckligt sätt. 
När eleverna i allt högre grad styr såväl arbetsformer som innehåll, på-
verkas också ämneskunskaperna. Om jag tidigare målat upp en bild av 
hur eleverna tillägnar sig kunskap om litteratur, så finns det också idag ett 
överskuggande motiv med litteraturläsningen inom svenskämnet, nämli-
gen att undervisa eleverna till demokratiska medborgare genom litteratu-
ren. Litteraturläsningen används i allt större utsträckning som avstamp 
för demokratiska samtal om svåra ämnen som förväntas ligga ungdomar-
nas vardag nära: missbrukande föräldrar, våld i nära relationer, mobbing, 
våldtäkt, grupptryck, främlingsfientlighet etcetera. Dessa teman är vanligt 
förekommande i den för ungdomarna mer lättillgängliga samtidslitteratu-
ren, varför den också får företräde i klassrummet (Årheim 2007). När väl 
bokens tema ringats in i klassamtalet lämnar man dock ofta texten därhän 
för att istället diskutera elevernas egna erfarenheter och åsikter om pro-
blematiken ifråga. Att detta mönster i uppgiftskulturen är väl etablerat i 
läromedlen för grundskolan sedan ett par årtionden tillbaka har Staffan 
Thorson (1988) visat och Sten-Olof Ullström (2009) har bekräftat att den 
idag lever vidare i läromedel för gymnasieskolan. Ullström menar att 
”frågeformuleringarna alltför ofta leder bort från ’litteraturen som littera-
tur’, genom att uppmuntra till naiv-realistiska läsarter eller till pragma-
tiskt didaktiska förhållningssätt till texten” (2009:137). För många 
svensklärare idag är detta den gängse formen för ”litteratursamtal”, vilket 
jag återkommer till längre fram. Många av dem vittnar dock om att sam-
talen sällan utmynnar i något som upplevs meningsfullt. Samtalen går 
”trögt” och eleverna tycker det är ”tråkigt”.  
 



 

158 

 

 
Svensklärares erfarenheter och metakunskap 
 
Man kan alltså se en utveckling i litteraturundervisningen som är proble-
matisk, eftersom ungdomars föreställningar om jaget och omvärlden ris-
kerar att bli ahistoriska. Detta, menar jag, blir en arm grogrund för demo-
kratiska medborgare. Ofta förklaras utvecklingen mot det minskade klas-
sikerläsandet av svensklärare med att elever idag inte förmår identifiera 
sig med karaktärer och miljöer som gestaltas i verk tillkomna före den 
postmoderna eran. Många svensklärare menar samstämmigt att för att få 
elever att alls läsa skönlitteratur, så tvingas de avhända sig de didaktiskt 
grundade litteraturvalen och istället låta eleverna välja fritt i litteraturut-
budet utifrån individuella intressen. ”Huvudsaken är att eleverna läser 
något”, försvarar man sig ofta. Några egentliga mål med en sådan verk-
samhet är svåra att utkristallisera, förutom de rent uppenbara att upprätt-
hålla läsfärdigheten. Och om individens bekräftelse, identifikation och 
igenkänning i sig är målet med litteraturläsningen – ja, då framstår möjli-
gen omvägen genom den äldre litteraturen som onödigt snårig.  

Ett resultat av den uppgivna attityd som svensklärarna signalerar är 
alltså att samtidens aggressivt marknadsförda populärrealistiska litteratur, 
snarare än det litterära kulturarvet, blir pensum i svenskämnet. I När rea-
lismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares 
tolkningsstrategier (2007), undersöker jag gymnasieungdomars intresse 
för samtidslitteratur med sanningsanspråk. Där visar sig hur ungdomars 
autenticitetstörst gör skönlitteraturens relevans avhängig journalistikens 
konstruktion av vår samtidsproblematik – budskapen om samhällstill-
ståndet som möter eleverna via kvällstidningarnas löpsedlar på väg hem 
från skolan. I realiteten är det alltså snarare konfrontations- och konflikt-
sökande journalister än eleverna själva som bestämmer vilken litteratur 
som blir aktuell i klassrummen. 

 
 

Det lustfyllda lärandet 
 
Vad svensklärare i grundskolans senare år och i gymnasieskolan idag fö-
refaller upptagna med i lektionsuppläggen är att eleverna måste ”ha ro-
ligt” för att undervisningen ska bli meningsfull. Detta krav tar mycket av 
lärarnas energi i besittning. Och stressen som följer av ett litteratursamtal 
som av eleverna utvärderas som tråkigt, kan ha en bedövande verkan på 
lärarens kreativitet. Det är enklare att förkasta en skönlitterär text som 
inte fungerat i klassen, än att modifiera de pedagogiska ansatser som den 
enskilda texten kräver för att fungera i det syfte den var tänkt. Jag menar 
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att föreställningen om ”det lustfyllda lärandet” till stora delar är en ro-
mantisering av kunskapande. Ny kunskap, den typ av kunskap som litte-
raturen kan bidra med, kan initialt vara direkt smärtsam för individen, då 
de föreställningar och fördomar som ens omvärldsbild vilar på visar sig 
ogrundade. Och när det gäller äldre, och lite mer svårtillgängliga texter, 
så visar det sig ofta att själva läsakten, att plöja en 1800-talsroman med 
oändligt utförliga miljö- och karaktärsskildringar – ja, det upplevs av 
många elever idag som direkt plågsamt (Årheim 2007). Det ”roliga” eller 
”lustfyllda” för eleverna infinner sig ofta först när de disciplinerat sig ge-
nom bokens pärmar sida för sida och upplever sig ha sett det förment 
välkända i ett nytt ljus (Šklovskij 1992). 

I dessa föreställningar om att kunskapande till varje pris ska vara ”ro-
ligt” och att ge eleverna allt större makt över undervisningens innehåll 
och form ligger en hållning till läraryrket, där man agerar som ledsagare 
eller handledare åt eleverna. Många av lärarna visar en tydlig avsaknad 
av, ibland direkt ovilja till, ledarskap i klassrummet. Det är dock, menar 
jag, en väsentlig skillnad mellan att som lärare agera auktoritärt och att 
av omgivningen uppfattas som en auktoritet inom sitt kunskapsområde. 
Den senare rollen är något som ofta efterfrågas bland dagens elever. 

 
  

De ”lässvaga” får avgöra vad och hur   
 
Många ungdomar förefaller idag understimulerade av litteraturläsning 
och i synnerhet om litteraturen är av äldre datum. Läsning och tolkning 
tar tid och låter sig inte göras simultant med den idag nödvändiga och 
ständiga uppkopplingen till och kommunikationen med såväl vänner som 
okända. Konsekvensen har blivit att de elever som av sin lärare i svepan-
de ordalag benämns ”lässvaga” får sätta agendan för vilken litteratur som 
blir aktuell i undervisningen och hur man ska tillgodogöra sig den. Ambi-
tionen är givetvis att få med sig varje elev i undervisningen men de stra-
tegier som används kan också underminera ämnets relevans för många 
elever. Att sitta i ett klassrum på en hård stol och titta på film eller lyssna 
på högläsning uppfattas av många elever varken som roligt eller me-
ningsfullt; på sin höjd är det ”ett bra sätt att fördriva en svensklektion på” 
(Olin-Scheller 2008:69). 

Svensklärarna i denna studie menar att de letar med ljus och lykta efter 
korta skönlitterära texter att använda i undervisningen – ”för säkerhets 
skull.” Tiden medger sällan, menar de, separata upplägg utifrån en ur-
skiljning mellan de elever som har faktiska problem med läsning och läs-
förståelse och de som är mer allmänt läsovilliga. Den handfull elever i 
varje klass som är genuint intresserade av skönlitteraturläsning, omnämns 
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tyvärr sällan i didaktiska reflektioner. Och många svensklärare känner sig 
inte trygga med att ens låta eleverna läsa korta noveller på egen hand. 
Strategierna för att nå ut med texterna är olika. Att lärare högläser skön-
litterära texter i grundskolans senare år och även i gymnasieundervis-
ningen förefaller allt vanligare. Andra svensklärare väljer att högläsa hal-
va texten för att sedan låta eleverna läsa resten själva. Några egentliga 
didaktiska överväganden som lett till detta är svårt att finna – återigen är 
det vanligaste argumentet ”för säkerhets skull”. Man vill säkra, så långt 
det går, att alla elever tar till sig novellens innehåll, så att de kan svara på 
instuderingsfrågor eller hänga med i ett efterföljande klassamtal. 

Man kan konstatera att det finns en mycket svag tilltro till elevers läs- 
och tolkningsförmåga bland svensklärare idag. Det är lätt att förstå den 
vanmakt, frustration och känsla av otillräcklighet som många av dem ger 
uttryck för. ”Om jag ska vara ärligt så hoppade jag på fortbildningståget 
mest för att få andrum och tid att diskutera med likasinnade. Började tro 
att det är jag som är en usel lärare och när självförtroendet börjar svikta 
smittar det liksom av sig i klassrummet på något konstigt sätt”, förklarar 
en svensklärare. Tidsbristen och känslan av isolering förefaller, om vi får 
tro henne, vara den största anledningen till att man förhåller sig defensiv 
snarare än offensiv till problematiken. För när har en så kallad ”lässvag” 
individ blivit en ”stark läsare” genom att så långt möjligt slippa läsa?  
 
 
Ren och opåverkad tolkning 
 
Till den defensiva hållningen i litteraturundervisningen hör, bland 
svensklärarna, en ovilja att på något sätt påverka elevernas tolkningar av 
den skönlitteratur man satt dem att läsa. I många fall presenteras och kon-
textualiseras därför inte litteraturen alls före läsningen. Målet förefaller 
vara individens ”rena” tolkning av texten och desto fler disparata tolk-
ningar man lyckats vaska fram i litteratursamtalen eller bland svaren på 
instuderingsfrågorna, desto mer ”lyckad” utvärderas aktiviteten. ”Det var 
fantastiskt att kunna visa eleverna att vi kan tolka så väldigt olika”, ut-
trycker en nöjd svensklärare sig. Fokus hamnar således på olikheter och 
väldigt sällan diskuteras tolkningarnas giltighet. Där förefaller också fin-
nas en viss oklarhet i hur många av dessa lärare använder begreppet ”tol-
ka”, då de frågor man ställer till eleverna till största delen förhåller sig på 
textens ytplan – det gäller att kunna beskriva karaktärerna, miljön och 
kunna återge handlingen. Till en tolkningsnivå kommer samtalen sällan 
fram, varför bearbetningen av det lästa snarare avslöjar elevernas bristan-
de läsförståelse än kreativa tolkningsförmågor. När de kontrollerande 
frågorna är färdigbehandlade övergår många lärare, helt i enighet med 
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läroböckernas uppgiftskultur, till frågor om eleverna tycker att karaktä-
rerna handlar rätt eller fel och hur eleverna själva skulle ha agerat om de 
varit i karaktärernas situation (Thorson 1988; Ullström 2009). Vanligt är 
att som final ställa den uppfordrande frågan: ”Vad tror du hände sedan?”  

Här uppenbarar sig en paradox i svensklärarnas litteratursyn. En stän-
digt återkommande diskussionsfråga när svensklärare får tid och möjlig-
het att reflektera över sin profession är varför vi alls måste framhärda 
med litteraturundervisning idag. Det finns ett fåtal som tar litteraturun-
dervisningen med en klackspark och som menar att ”det finns så många 
andra sätt att förmedla berättelser idag som ligger ungdomarna närmre än 
böcker”. Men en övervägande majoritet är överens om att litteraturläs-
ningen spelar roll. Den vidgar elevens erfarenhetssfär, bidrar till deras 
personlighetsutveckling på olika plan och fungerar som ett fönster mot 
världen. Men samtidigt som lärarna alltså önskar att litteraturläsningen 
ska fungera som fönster mot omvärlden, så stoppar de istället en spegel i 
elevernas händer. En möjlig förklaring till svensklärarnas agerande och 
föreställningar om litteraturundervisning, förutom de rent organisatoris-
ka, kan vara att deras utbildning till stora delar är marinerad i de extremt 
läsarorienterade tolknings- och receptionsteorier, där man menar att läs-
ning är en fullt ut subjektiv process, eller som Stanley Fish uttrycker det i 
den idag smått legendariska Is There a Text in This Class: ”interpreters 
do not decode poems; they make them (1980: 327). Själva ”marinaden” 
eller teorier som tycks ge läsaren oinskränkt makt över textens mening, 
får dock svensklärarstudenter oftast ta del av i förenklande versioner. In-
ternationellt hörs svidande kritik över konsekvenserna. I Authorizing 
Readers. Resistance and Respect in the Teaching of Literature skriver 
Peter J. Rabinowitz att en sådan litteratursyn hos lärare “makes it diffi-
cult, even impossible, for readers, especially young and inexperienced 
readers, to be educated, molded, or discomfited by the text that they read 
– for as soon as they assume the role of both writer and reader, they meet 
no one but themselves” (1998:26). Just detta att förvänta sig att eleverna 
ska agera både författare och läsare, är vad svensklärarna gör genom de 
frågor som konstrueras för att bearbeta läsningen av skönlitterära texter. 
Och Rabinowitz, menar jag, illustrerar orsak och verkan mellan lärarnas 
uppmuntran att använda litteraturen som spegel och elevernas upplevelse 
av ”tråkig” litteraturläsning. För hur roligt, spännande och meningsfullt 
kan det vara för unga människor att ta den mödosamma vägen genom 
litteraturen endast för att möta sin egen spegelbild? 
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Litteraturundervisningens framtid 
   
Resultaten ovan kan förefalla dystra för litteraturundervisningens framtid 
i skolan. Och inom ämnet litteraturvetenskap vid landets universitet och 
högskolor får det i sin tur konsekvenser i undervisningen, då studenternas 
förkunskaper blir allt mer begränsade. De traditionella litteraturveten-
skapliga kurserna tycks också förlora i attraktionskraft bland ungdomar 
och för ämnets överlevnad utvecklas allt fler kurser med populärkulturell 
prägel för att locka dem tillbaka. 

Samtidigt kan man emellertid se en trend där humanistiska ”strimmor” 
och kurser med skönlitteratur som bas får allt större och vidare betydelse 
inom olika professionsutbildningar, där den teoretiska litteraturen tradi-
tionellt har dominerat kurslitteraturen (Petersson & Årheim 2010). Inom 
utbildningar till yrken där mänskliga möten står i centrum, exempelvis 
läkar-, ekonom-, socionom- och polisutbildning, upplevs ofta idag ett 
kunskapsgap mellan teori och yrkespraktik. Skönlitteraturläsning förvän-
tas fylla gapet och i kursplanerna uttalas, liksom bland svensklärarna 
ovan, en stark hoppfullhet om litteraturens möjligheter till personlighets-
utveckling i vid mening och att utveckla läsarens empatiska kompetens i 
synnerhet. Att ett sådant antagande är vanskligt att på vetenskaplig grund 
föra i bevis tycks inte vara något hinder i sammanhanget (Årheim 2009). 
De humanistiska strimmorna inom professionsutbildningar har interna-
tionella rötter inom discipliner som filosofi, estetik, medicin och didaktik 
(Nussbaum 1995, 1997; Carroll 1999; Pettersson 2002; Felski 2008; 
Montgomery 2006; Rosenblatt 1995; Torell 2002). Inom landet förefaller 
också de av Leif Alsheimer (2004) initierade ”bildningskurserna” för bli-
vande affärsjurister ha inspirerat.  Det finns stora luckor i studenternas 
kulturella kompetens, menar han; den kultur som studenternas omvärlds-
förståelse idag vilar på är ”färdigtuggad och friktionsfri” (2004:22). 
Luckorna i den kulturella kompetensen förväntas enligt kursplanerna i 
flera professionsutbildningar, liksom i ”bildningskurserna”, fyllas med 
hjälp av litterära klassiker. 

Återkommande i retoriken, både i skolans och i professionsutbildning-
arnas kursplaner, är talet om en personlig dimension som behöver ut-
vecklas, om de mål man föresatt sig med en utbildning ska kunna uppnås. 
Personlighetsutveckling är emellertid ett vagt och vittomspännande mål 
som ofta uttrycks i metaforer. Olika begrepp används i litteraturdidaktik 
och estetik för att beskriva förbindelsen mellan berättelsens och läsarens 
värld. Man talar bland annat om inlevelse (Nussbaum), identifikation 
(Felski) och literary transfer (Torell). Begreppen hänger nära samman 
och handlar om att man som läsare på en glidande skala associerar till 
sina egenupplevda erfarenheter eller till den sociala verkligheten, på det 
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sätt som vi mötte i svensklärarnas uppgiftskultur ovan. Martha C. Nuss-
baum (1997) menar att inlevelse och identifikation lägger en grund till en 
speciell sorts kunskap som läsaren får genom att placera sig i en annans 
skor. Kritiska röster som menar att detta är en romantisk litteratursyn 
hörs dock allt oftare idag. Anders Burman (2010) menar att Nussbaum 
lämnar för många frågor obesvarade och att ”det är något världsfrånvänt 
och naivt i hennes beskrivning av världen i allmänhet och barns och ung-
domars levnadssituation i synnerhet”. Suzanne Keen (2007) ifrågasätter 
om den empatiska läsningen kan förväntas omsättas i konkret handling. 
Merete Mazzarella (2008) menar att begreppet empati används slarvigt 
idag. Vad innebär egentligen empatisk kompetens? ”Kan man verkligen 
känna vad en annan känner? Kan en ung människa känna vad en gammal 
känner? Kan en fullt frisk människa känna vad det innebär att få en döds-
dom? Är det inte snarast erfarenhetsimperialism att påstå att man kan? 
Är det inte mera respektfullt att konstatera att man omöjligt kan förstå 
fullt ut?”, undrar Mazzarella (2008 min kurs.). Anders Pettersson (2000) 
skriver istället om personliga läsarter i termer av analogitänkande, vilket 
möjligen innebär en högre grad av distans, abstraktionsförmåga och ge-
neralisering i associerandet. Ibland betonas istället kognitiva dimensioner 
av personliga läsarter. Noël Carroll (1999) ser exempelvis fiktionen som 
ett moraliskt laboratorium. Han betonar dock, liksom så många andra, att 
inte all litteratur har dimensioner av denna art. 

I flera av de professionsutbildningar där man sedan några år har haft 
skönlitteratur som kurslitteratur har man emellertid över tid, precis på 
samma sätt som i gymnasieskolan, tvingats ersätta de skönlitterära klas-
sikerna med bästsäljande samtidslitteratur (Petersson & Årheim 2010). 
Även här är det studenternas bristande förmåga till inlevelse i de litterära 
klassikerna som påstås vara ett hinder för personliga perspektiv i läsning-
en. De undervisande lärarna på universitet och högskolor, som i de flesta 
fall är läsande förebilder inom den egna professionen, menar sig helt en-
kelt inte ha tid, att över några få veckor, både nå de övergripande kursmå-
len och fylla luckorna i studenternas kulturella kompetens. Därmed kan 
man konstatera att det litterära kulturarvet riskerar att förbli oläst och 
otolkat för det stora flertalet – utom en krympande skara studenter som 
väljer att läsa litteraturvetenskap och spridda entusiaster utanför institu-
tionerna.  

Framtidens utveckling tycks hänga på hur man hanterar problemet i 
grund- och gymnasieskolan och i vilken mån svensklärare lyckas göra det 
skönlitterära kulturarvet angeläget för kommande generationer. När vi nu 
står inför reformering av både gymnasieskolan och lärarutbildningen, där 
behovet av djupare ämneskunskaper och forskningsanknytning är tydligt 
uttryckt, finns dock möjlighet att fylla på i svensklärarnas verktygslådor. 
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Inte minst är det viktigt att idag få utrymme att diskutera motiven för lit-
teraturundervisning – både den litteraturhistoriska orienteringen, samtids-
litteraturen och fiktionstexter i andra medier. En stor andel av dagens 
svensklärarstudenter kan inte själva erinra sig att de någonsin fick några 
sådana motiv av sina svensklärare under gymnasietiden (Petersson 2009). 
Lyckas vi inte fylla den luckan får vi, som jag visat ovan, ett svenskämne 
vars litteraturundervisning töms på innehåll, mål och mening. Att vara 
lärare i ett sådant ämne torde inte vara särskilt attraktivt för någon. 
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Under temat ”Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid” samlades 
i Linköping den 26 – 27 maj 2010 ett 90-tal forskare, forskarstude-
rande och lärare för att delta i den femte nationella rikskonferensen 
i ämnesdidaktik. I denna volym har tolv av konferensens olika pre-
sentationer samlats. De representerar väl den bredd som den äm-
nesdidaktiska forskningen i Sverige idag har, med exempel allt från 
utbildningen av brandmän och granskning av samhällskunskapens 
läroböcker till undervisning i naturvetenskap och svenska. 

Forum för ämnesdidaktik har till syfte att samla, stödja och inspirera 
ämnesdidaktiken vid Linköpings universitet. Det är fakultets-, insti-
tutions- och ämnesövergripande och arrangerar bland annat semi-
narier med ämnesdidaktisk relevans.




