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Förord 

I detta nummer har forskare och lärare från Stockholms universitet, Lärar-
högskolan och Idrottshögskolan belyst hur ett kunskapsområde gestaltas 
beroende på hur man förstår ämne, undervisning och lärande. Relationen 
mellan skolämne och universitetsdisciplin är mångfacetterad. De flesta 
skolämnena skapades ur universitetsdiscipliner och blev till en slags mini-
miversion av dessa? Men går det överhuvudtaget att idag göra minimiver-
sioner av alla de discipliner som utvecklats via forskning? Har skolan kört 
fast i traditioner som inte längre kan förnyas? Behöver vi tänka om, tänka i 
andra banor? Behöver kunskapsområden i skolan utvecklas till något nytt? 
Är skolämnena i kris? 

Skolämnen

Varje elev ska få de nödvändiga kunskapsmässiga grunderna i skolan – men 
vad är nödvändiga grunder? Handlar naturvetenskap om de riktiga förkla-
ringarna, den vetenskapliga strukturen, skicklighet i problemlösning eller 
förståelse av vardagen? Douglas A. Roberts (och i Sverige Leif Östman) har 
diskuterat detta i termer av ett ämnes olika emfaser. Ska vi läsa skönlitterära 
texter som exempel på grammatisk, retorisk och genremässig konstruktion, 
som exempel på kanoniska texter, som en avbild av – eller föreställning om 
– verkligheten eller som en möjlighet att förstå oss själva? (Se vidare Gu-
nilla Molloys kommande avhandling Läraren, litteraturen, eleven).

Många elever tycks i skolan lära sig att bli ointresserade av naturveten-
skapliga ämnen och matematik, samtidigt som dessa områden (rätt eller 
fel) utpekas som väsentliga för nationens (ja alla nationers!) överlevnad. 
Alltfler elever väljer av studietaktiska skäl bort språk som franska, tyska, 
spanska och italienska, samtidigt som språkkunskaper blir allt viktigare i 
ett mångkulturellt Europa och i en internationaliserad värld. Flera ämnen i 
skolan – som svenska, samhällskunskap, geografi och idrott – består av ett 
hopkok av sinsemellan mycket olika universitetsdiscipliner. Dessa ämnen 
tenderar att framstå som fragmentariska men också som slutna i sig själva.

Vad som betraktas som ett “ämne“ är historiskt betingat. Äldre kunska-
per kombineras med nya perspektiv, men ingenstans finns det egentligen 
någon väl genomtänkta argumentation varför just den skolkunskap som 
idag återfinns i läroplaner, läroböcker och andra utbildningsmedia utgör 
exempel på de mest adekvata kunskaperna i vårt samhälle. Låt oss göra 
ett tankeexperiment. I ett postmodernt land som saknar skola får en grupp 
specialister i uppgift att skapa ett utbildningssystem. Gruppen arbetar idogt 
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och presenterar så sitt förslag. Efter ett mödosamt tankearbete har gruppen 
kommit fram till att en postmodern skola bör bygga på 1800-talets kun-
skapssyn. Sentida kunskapsområden som biokemi, kemisk fysik, filmve-
tenskap, antropologi och socialpsykologi eller särskilda teoretiska byggen 
som relativitetsteori, strängteori, kaosteori, psykoanalys, social stratifiering 
och samhälleliga institutioner bör, menar man, inte förekomma i den nya 
skolan. Jag tror att många av oss skulle häpna. Det vore som om matematik 
fortfarande skulle vara detsamma geometri, språk detsamma som gramma-
tik, religion detsamma som bibliska berättelser och historia detsamma som 
kungalängder. Men just så tycks skolan idag (i stora drag) vara uppbyggd: 
kring ämnestraditioner som återspeglar universitetsämnenas indelning på 
1800-talet. Många av de kunskapsområden som sedan dess har utvecklats 
“i mellanrummen“ och som har blivit till nya discipliner finns inte i skolans 
värld.

Skolämnen (möjligen geografi undantaget) har utvecklats ur universitets-
discipliner. När skolan i slutet av 1800-talet formerade sina “ämnen“ var 
det ofta framträdande forskare och konstnärer som engagerade sig i att 
skriva läroböcker och berättelser eller måla skolplanscher. Drygt hundra 
år senare har en ny scenbild framträtt: forskare och skollärare har skiljts 
åt allt mer, läroböcker skrivs huvudsakligen av lärare även om många av 
dessa samarbetar med forskare. Kraven på allmänbildning och medborgar-
bildning i skolans värld är demokratiskt uppsatta mål. Idag går nästan alla 
barn/ungdomar 12 år i skolan. Tidigare fanns en sjuårig obligatorisk skola 
med påbyggnader (efter strängt urval) i form av flickskolor respektive re-
alskolor och gymnasier (vilka under lång tid enbart var till för “gossar“). 
Vidare var lärlingsutbildningen skild från den teoretiska utbildningen. Idag 
har allt detta förenats och “alla“ ska gå i “samma“ skola. Det är tämligen 
självklart att disciplinproblem och inlärningssvårigheter därmed framträder 
i ny relief. Problemen i dagens skola bemöts sedan med olika förslag till 
“lösningar“: några pekar bakåt mot den gamla skolans ämneskunskaper och 
goda disciplin (men bortser från den historiska inramningen). Andra hävdar 
att själva skolan i grunden måste utvecklas och diversifieras och att själva 
“lärandet“ måste ges en ny inramning i form av nya lärmiljöer. Det förefal-
ler som om det är ur en förståelse av lärandets och undervisningens förut-
sättningar –spänningsfältet mellan lärande som en pågående och öppen ak-
tivitet och undervisning som en strukturerande och kontrollerande aktivitet 
– som ämnesdidaktiken kan utvecklas på ett intressant och fruktbart sätt. 
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Ämnesdidaktik

Ämnesdidaktik kan ses som en mötesplats för reflektion över kunskapens 
villkor på universitetet såväl som i skolan, över ämnets traditioner men 
också över lärandets förutsättningar och villkor. Just “mötesplats“ är vik-
tigt att betona. Ingen fullödig ämnesdidaktik kan utvecklas ur enögdhet. 
Variation är en förutsättning för utveckling. Öppenhet för variation medför 
också att vi måste kunna (om än hypotetiskt) sätta parentes kring nedärvda 
föreställningar, det som Sven-Erik Liedman har kallat “frusna ideologier“. 
Ämnets rationalitet kanske inte heller sammanfaller med lärandets rationa-
litet. Ett skolämne står inte självklart nära elevens värld. Ibland är avståndet 
så stort att ämne och elev inte “hakar i“ vandra. Vi frågar oss kanske då hur 
vi ska få ämnet levande och när-varande istället för från-varande. Svaren 
på dessa frågor står inte att finna i själva, ämnet, men de måste relateras till 
ämnet (dess kunskapsområde, begrepp och metoder) för att bli didaktiskt 
relevanta.

I arbetet med ämnen i undervisning (på olika nivåer) behöver både frå-
gan om ämnet och lärandet teoretiseras och integreras. Varje elev lär sig ett 
ämne på sitt vis, och varje lärare undervisar på sitt vis – men inom ramen 
för en samhälleligt given struktur. I didaktisk litteratur brukar de här as-
pekterna inringas med hjälp av frågor som Varför? Vad? Hur? När? Var? 
Av vem? För vem? Med vem? Ämnet finns inte abstrakt, det “finns“ när det 
är bearbetat av den lärande individen och införlivat med hans eller hennes 
tänkande. 

Didaktiska modeller och reflektioner kan skapa starka känslor. Så har 
Arne Söderqvist i ett medlemsutskick till Svenska matematikersamfundet 
(okt 2001) beskrivit didaktiken som en “konturlös vetenskap“ som gått 
vilse p.g.a. sitt jämlikhetsideal. Greppet är klassiskt retoriskt: Söderqvist 
inleder med att måla upp en ståndpunkt som han sedan angriper (i det här 
fallet likställs didaktik med socialdemokratisk jämlikhetssträvan). Söder-
qvists didaktik-demon är en egen uppfinning. Dan Laksov har (i Nämnaren, 
nr 2, 2001) diskuterat ämnesdidaktiken, och då framhållit dess betydelse 
samtidigt som han kritiserar ämnesdidaktiken för att ha för lite “ämne“. Vad 
detta betyder är inte alldeles självklart. Om det betyder att ämnesteoretiker 
inte behöver bry sig om didaktiska aspekter är Laksov fel ute, menar jag. 
Men om det betyder att ämnesdidaktiken måste integreras med ämnets kun-
skapsområde låter det mycket rimligt, ja rentutav som en truism.

Vi kanske också bör precisera vad vi lägger in i “ämnesdidaktiken“. Äm-
nesdidaktiken i skolans värld handlar delvis om något annat än i universi-
tets- och högskolevärlden. Skolan är obligatorisk. Där går mängder med 
barn och ungdomar som inte är särkilt intresserade av matematik, historia, 
naturvetenskapliga ämnen osv. De kanske har andra intressen, eller läs- och 
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skrivsvårigheter, eller funktionshinder av något slag, eller bristande kun-
skaper i svenska språket, eller… Listan kan göras lång. Men alla dessa 
barn och ungdomar, oberoende av sina förutsättningar och intressen, skall i 
skolan lära sig elementära saker i en mängd olika ämnesområden. Till hög-
skolan söker ungdomar av intresse och har antagligen en högre motivation, 
åtminstone i början. Men även högskolan drabbas idag av “misslyckande“, 
en följd av att massutbildningen nu nått högskolan (även om denna fortfa-
rande har frivillighetens prägel). Studenter benämns som “avhoppare“ eller 
“kuggade“ istället för “elever som inte nått upp till kunskapskraven“. Hur 
mycket matematik behöver man kunna för att klara sig som medborgare? 
Som humanist? Eller som arkitekt? Det finns kanske mer än ett svar på 
dessa frågor?

I detta nummer

Lars Bergström diskuterar i sin artikel fysikens utmaningar i skolundervis-
ningen, där han också pekar på ett sätt att arbeta med fysik som skiljer sig 
från den traditionella fysikundervisningens arbetssätt. Per-Olof Wickman 
m.fl. behandlar i sin artikel naturvetenskaperna i skolan och på universite-
tet. De pekar på att såväl skolans som universitetets egen undervisning har 
utvecklat förhållningssätt som skiljer sig från forskningens sätt att arbeta 
med fysik.

Lisa Björklund m.fl. framhåller matematikens enhetlighet, oberoende av 
utbildningsnivå. Andra skribenter pekar istället på de olika traditioner som 
trängs i “deras“  skolämnen: som idrott (Meckbach & Söderström), sam-
hällskunskap (Bronäs & Selander) och svenska (Hellberg). Det nya teknik-
ämnet (Skoogh) utvecklas som ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt 
orienterat skolämne (närmast att likna vid design). Det tyngs inte av etable-
rade universitets- eller skoltraditioner, men måste hela tiden fundera över 
gränsdragningen gentemot såväl matematisk/teknisk vetenskap som mot 
trivialisering av typen hur man byter glödlampor och lagar cykelslangar. 
Sammantaget ger detta nummer en mångfaldig inblick i de ämnesdidaktiska 
frågeställningarna och möjligheterna. Det är vår förhoppning att universitet 
och specialhögskolor med professionsutbildning också fortsättningsvis ska 
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Ny fysik för en ny skola?

Den föränderliga värld vi lever i avspeglas inte särskilt väl i skolämne-
nas innehåll och undervisningsformer. I vissa ämnen, som samhällsveten-
skap och nutidshistoria, innebär visserligen de nya förutsättningarna att 
läroböcker snabbt måste revideras – de ger snabbt ett föråldrat intryck när 
gårdagens sanningar inte längre gäller. Men inom naturvetenskaperna, där 
förändringarna är minst lika snabba, är tidskonstanten för läromedlens och 
kursplanernas förändring mycket längre. Den nuvarande upplevda bris-
ten på intresse för naturvetenskap och teknik bland dagens ungdomar kan 
mycket väl ha detta som en viktig del av förklaringen. Det tycks finnas ett 
snabbt uppvaknat intresse för dessa frågor bland lärare och forskare vid 
våra universitet och högskolor – inte minst genererat av en hotande brist på 
studenter i dessa ämnen, men säkra svar saknas. 

I den skandinaviska debatten har Svein Sjøberg varit tongivande, inte 
minst genom sin bok Naturvetenskap som allmänbildning [1] som snabbt 
blivit ett standardverk inom den naturvetenskapliga didaktiken. Jag kom-
mer i denna artikel att ge min egen syn på dessa problem – som i vissa, 
men långt ifrån alla delar överensstämmer med Sjøbergs – och antyda hur 
jag tror de kan lösas. Det är viktigt att inse att det inte existerar någon 
“snabbfix“, utan att vi har att göra med en kombination av underströmmar i 
samhället, undervisningstraditioner och ämnesinnehåll. Min utgångspunkt 
är fysikens situation, men mycket bör vara mer allmänt tillämpbart på all 
naturvetenskap och teknik. Den största tonvikten kommer att läggas vid 
problemen i gymnasieskolan, men jag kommer också att snudda vid både 
grundskola och högskola. (Det kan vara av intresse att veta att jag är med-
författare till ett lärobokspaket för gymnasiet [2], som för närvarande är 
under grundlig revision. Jag är därför också fullt medveten om svårigheten 
att implementera visionära idéer i en realistisk skolsituation …)

Kris för naturvetenskap och teknik?
Vid Stockholms universitet gav jag under läsåret 2001/02 en kurs i kvant-
mekanik. Det är en relativt avancerad kurs med krävande matematik och 
svåra räkneproblem [3]. Kursen hade 16 deltagande studenter – ett normalt 
antal, möjligen aningen mindre än vi hade hoppats på. Samma läsår ger jag 

Lars Bergström
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en översiktlig kurs Fysik för poeter, med egenutvecklat undervisningsmate-
rial, men med en amerikansk kurs som förebild [4]. Den kräver endast all-
män högskolebehörighet som grund (inga matematikkunskaper). Även här 
ligger tonvikten på modern fysik som kvantmekanik och kosmologi, men 
nästan uteslutande med koncentration på begreppen och konsekvenserna – 
inte på den matematiska överbyggnaden. Denna kurs har över 150 anmälda 
studenter! Så påståendet att fysikämnet är i kris är verkligen beroende på 
hur man ser på dess roll. Uppenbarligen finns en oerhörd nyfikenhet och 
fascination som sträcker sig långt utanför de traditionella ämnesmässiga 
barriärerna. Kursen Fysik för poeter attraherar studenter med de mest skilda 
förkunskaper och bakgrunder (ett antal poeter och konstnärer brukar för 
övrigt också delta). 

Här har vi tydligen en stor skara människor som inte har valt naturveten-
skap eller teknik i gymnasiet, men som ändå törstar efter den kunskapsskatt 
som numera allt oftare hittar en roll i konst, litteratur och massmedia – svar-
ta hål, big bang, kvantfysik, kvarkar, relativitetsteori, kaosteori. Varför har 
dessa människor inte fått något av denna kunskapstörst stillad i skolan? 
Osökt kommer man att tänka på C.P. Snows diskussion av mysteriet med de 
två kulturerna [5]. Varför bör en naturvetare vara insatt i världslitteraturens 
mästerverk, medan en humanist t.o.m. kan kokettera med att inte kunna 
ens ett minimum av matematik och fysik? Kanske det finns ett gigantiskt 
misstag inbyggt i fysikundervisningen? Vi lär oss om konst och litteratur 
utan att förväntas bli konstnärer och författare. Men är inte gymnasiets 
fysikkurser upplagda så att varje elev förväntas bli en fysiker? Detta är en 
olycklig sammanblandning av fysiken som kunskapsområde och fysiken 
som hantverk. Det måste finnas en väg genom skolan för de elever som 
är inriktade på att bli goda utövande fysiker. Men de flesta är inte alls int-
resserade av att bli det. Den dramatiska ökningen av andelen elever hos en 
årskull som genomgår gymnasial och högskoleutbildning medför i själva 
verket att andelen som kan förväntas yrkesmässigt ägna sig åt fysik blir allt 
mindre. 

Som ett annat exempel på ett lyckat försök att göra en ny grupp av män-
niskor informerade, och intresserade, av några av den moderna fysikens 
centralområden kan nämnas de kvällar med föreläsningar, demonstrationer 
och egna experiment som vi på Fysikum, Stockholms universitet anordnade 
i samband med att M. Frayns pjäs Köpenhamn sattes upp på Dramaten. 
Gensvaret var mycket stort och projektet har följts med intresse även in-
ternationellt (det dokumenterades i Physics Education [6]). Det stora in-
tresset för öppna föreläsningar och andra populärvetenskapliga evenemang 
bekräftar också bilden: intresset för fysik har sällan varit så stort i samhället 
som nu. Maj-Gull Axelsson, som själv blev intresserad av fysik efter en så-
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dan öppen föreläsning – något som för övrigt har satt spår i flera av hennes 
böcker, inte minst Aprilhäxan [7] – har påpekat att det finns en klar trend 
i världslitteraturen att intressera sig för aspekter av den moderna fysiken. 
Och trots allt detta verkar det som om fysiken som skolämne blir allt min-
dre populärt. Det är denna paradox vi måste försöka förstå och lösa.

Vad är fysik? Varför läsa fysik?
Som forskare känner jag ett starkt engagemang för fysiken som ämne. Fy-
siken upptar det mesta av min yrkesaktiva tid, och att tränga in i fysikens 
värld ger en känsla av förståelse av naturen och de krafter som verkar, som 
ger en tillfredsställelse som kan liknas vid en stor konst- eller musikupple-
velse. Definitivt innehåller delar av fysiken, som partikelfysik, kvantmeka-
nik och kosmologi, element som tar en nära existentiella frågor om livet på 
en liten planet i galaxens utkant, och de villkor som råder och vår framtid.

Samtidigt har jag, bl.a. genom att en gång ha utbildat mig till civilingen-
jör, fått kännedom om fysiken som grund för de flesta ingenjörsegenskaper 
och den “nytta“ samhället har av personer som behärskar dess ekvationer 
och samband. Denna sida av fysiken är betydligt mer problematisk, efter-
som tillämpningar av fysiken kan vara “goda“ eller “dåliga“ helt beroende 
av vem som bedömer dem. 

I Sverige var detta mycket tydligt under kärnkraftsdebatten under 1980-
talet, då flera fysikinstitutioner tudelades av synen på kärnkraftsutbyggna-
den. Att två, lika högst kvalificerade “experter“ från ett och samma ämne, 
t.o.m. från samma institution, med samma tvärsäkerhet kunde uttrycka två 
diametralt skilda åsikter, var något som snabbt tärde på fysikens förtroen-
dekapital. Fysikens viktiga uppgift att ge en objektiv beskrivning av vad 
energi är och hur den kan omvandlas mellan olika former (en ännu idag lika 
viktig funktion) kom bort bland utlåtanden viktade med subjektiva politis-
ka, personliga och sociala faktorer. (Det är naturligtvis inte fel att enskilda 
forskare ger sig in i en sådan debatt, tvärtom. Däremot var det olyckligt 
att de politiska och känslomässiga argumenten inte skildes från de veten-
skapliga. Ofta möts man av företeelsen att journalister tror att en duktig ve-
tenskapsman ska kunna komma med intelligenta utsagor långt utanför sitt 
eget specialområde. Att detta inte alls behöver vara fallet behöver man bara 
gå till de diskussioner av typen “snillen spekulerar“ som Nobelpristagare 
deltar i för att inse.) 

Ännu idag finns säkert ett bagage av att förknippas med kärnkraft, olika 
former av miljöförstörande verksamhet och avancerad vapenutveckling 
(kärnvapen, laserstyrda missiler, “stjärnornas krig“ m.m.) som framkallar 
negativa attityder hos en ungdomsgeneration som till stora delar sympati-
serar med strävanden mot fred, småskalighet och resurssnålhet. 
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Å andra sidan: Ingenting är viktigare än att använda de verktyg som 
fysiken erbjuder att utveckla nya energikällor, att rena avgaser, att ta fram 
mindre resurskrävande teknik, och att mäta tillståndet hos miljön på jorden, 
i atmosfären och i rymden. Idag använder de flesta ungdomar mobiltele-
foner, utan att vare sig veta eller vilja veta hur de fungerar. Samma gäller 
förstås TV, datorer och playstations. Innehållet i dessa är ofta så högtekno-
logiskt att mycket få personer i själva verket har ens rudimentär insikt om 
det.

Här kan vi spåra en viktig skillnad mot gårdagens samhälle: När en tele-
fonledning gick till varje abonnent och när en stor del av arbetskraften var 
sysselsatt med att bygga, reparera eller koppla dessa ledningar och telefon-
apparater fanns ett mer direkt behov av att lära sig hur en växel fungerar, 
hur signaler fortplantas genom metalltrådar m.m. Detta var relativt enkla 
processer som en familj kunde tala om vid middagsbordet och på så sätt 
fanns en sorts kollektiv medvetenhet om enkla fysikaliska samband. Om 
det idag krävs mångårig ingenjörsutbildning för att ens förstå terminologin 
bakom mobiltelefonerna, hur många vågar ens försöka? Ändå är det ju av 
största nationellt intresse i Sverige (och förstås även i Finland) att ett stort 
antal ungdomar tar detta steg, så att vi kan fortsätta med vår högteknolo-
giska export. 

En sammanfattning: fysiken som ett naturvetenskapligt kärnämne och 
som bärare av en naturvetenskaplig idétradition är mer intressant än nå-
gonsin bland en bred “bildad allmänhet“. Men de mer hantverksmässiga 
delarna av fysiken (inkl den inte alldeles enkla matematik som krävs för att 
formulera och använda fysiken) har svårt att fånga intresse annat än hos ett 
krympande fåtal. En möjlig strategi och en väg ur detta dilemma uppenba-
rar sig då: Gör skolans fysik så intressant som möjligt genom att fokusera 
på de viktiga koncepten och de spännande moderna landvinningarna. Tona 
ner den “klassiska“ fysiken (mekanik, ellära) och låt inlärningen av fysi-
kens metoder ske genom ämnen som lättare kan anknytas till modern och 
även vardagsnära fysik. Vågrörelselära är ett exempel på ett sådant område 
– genom att länkas å ena sidan till optiken kan många fenomen relevanta 
för elevens vardag diskuteras och förklaras (ögat, glasögon, kikare, laser, 
himlens och regnbågens färger m.m). Samtidigt går det att rikta in sig på 
den intressanta dualiteten mellan vågor och partiklar och snudda vid vikti-
ga moderna områden som kvantoptik, miljöfysik och nanofysik – områden 
som säkerligen komma att behöva ett inflöde av intresserade och skickliga 
unga studenter. 

Allt detta kan te sig naturligt och låter sig lätt sägas, men jag är medveten 
om att det kommer att ta tid och kraft att genomföra. Det är ett djärvt språng 
för en lärare att kasta sig in i en delvis okänd värld där allt inte längre är 
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uppbyggt på ett logiskt och grundligt sätt med definitioner – experiment 
– hypoteser – lagar och samband. Och vad gör jag som lärare med min 
mångåriga erfarenhet med briljanta förklaringar av alla aspekter av det lu-
tande planet och hur man parallellkopplar resistorer? Förlorar inte fysiken 
något av sin själ till förmån för ett “flummigt“ och ytligt korvstoppande. En 
fysik anpassad för MTV-generationen? Nej, det går bara inte…

Det är onekligen en delikat balansgång som kan behövas. Om fysiken 
inte upplevs som spännande och meningsfull kommer många att välja bort 
ämnet. Den potential av humankapital som ungdomarna utgör kommer att 
gå naturvetenskaperna förbi. Å andra sidan, om fysiken görs till ett allmän-
bildande “pluggämne“ kanske dels inte dess fundamentala natur som rigo-
röst och matematikbaserat ämne inses, och elever som väljer fördjupade 
kurser kan känna sig oförstående och missledda. Här borde modern ämnes-
didaktik kunna hjälpa. Det är fullt möjligt att nivågruppera olika moment i 
fysikkurserna, likaså kan man tänka sig alternativa infallsvinklar på ämnet, 
exempelvis en mer konceptuell gren och en mer matematisk. 

Att de idémässigt intressanta delarna av fysik och annan naturvetenskap 
bör ses som en viktig del av vår kultur och därmed ges ökad plats i andra 
gymnasieprogram än de naturvetenskapliga och tekniska är också rimligt. 
Genom ökad ämnesintegration bör även vissa delar av kemi-, biologi- och 
matematikkurserna kunna innehålla moment av fysik, med den extra moti-
vation och förståelse som borde följa. Detta förutsätter naturligtvis delvis 
nya arbetsformer, men med lärarlag bör det inte vara en omöjlig uppgift. 
Huvudidén är alltså att tillåta såväl breddning som fördjupning som grund 
för de högre betygsstegen, och valet kan göras individuellt, under lärarens 
handledning. 

Det i Sverige nya området utbildningsvetenskap som på senare år fått 
betydande resurser, bl.a. genom tillkomsten av Vetenskapsrådets utbild-
ningsvetenskapliga kommitté, bör också kunna bidra till att en omprövning 
av innehåll och undervisningsmetoder i de naturvetenskapliga ämnena ges 
en vetenskaplig grund. Glädjande nog har ansökningarna som rör NO-di-
daktik varit många (även om områdets slummer i Sverige visar sig i en 
tröghet i att formulera projekt med internationellt gångbar slagkraft). Den 
traditionella lärarledda föreläsningen är ju rätt allmänt erkänd som en mind- 
re lyckad undervisningsform, och det gäller speciellt för begreppsmässigt 
knepiga ämnen som fysik och matematik. 

För fysikens del har problemlösning i grupp, samt datorbaserade metoder 
för insamling och bearbetning av mätdata, visats öka inlärningsförmågan 
högst väsentligt, som den till exempel definieras genom standardiserade 
tester [8] av begreppsmässig förståelse [9].

I Sverige har bl.a. studier av J. Bernhard [10] bekräftat resultatet av in-
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ternationella undersökningar som påvisar intressanta kognitiva effekter av 
mikrodatorbaserade laborationer, där mekaniska förlopp i detalj kan tidsa-
nalyseras och grafiskt studeras på helt nya sätt än i den traditionella un-
dervisningen. Men det återstår betydande insatser att göra både vad gäller 
modernisering av undervisningsmetoder och ämnesinnehåll innan man kan 
säga att fysikskutan är på rätt kurs igen.

Vad måste en fysiker kunna?
Den allt mer växande kunskapsmängden inom de naturvetenskapliga områ-
dena medför ett svårt sovringsproblem för kursinnehållet. Det är helt orim-
ligt att inom de givna tidsramarna (som i och för sig borde kunna vara mer 
flexibla) kunna gå igenom, och lära sig använda, ens en bråkdel av den 
fysik som utvecklats under det senaste århundradet. Men det är naturligtvis 
inte heller nödvändigt eller önskvärt. Mer viktigt är att lära sig det naturve-
tenskapliga sättet att tänka och att använda de arbetsmetoder som i princip 
kan tillämpas på problem av oerhört stor spännvidd, alltifrån mekaniska 
och elektrodynamiska processer, till proteinsyntes, väderförutsägelser och 
finansiell analys. (Det är intressant att notera att när den fundamentala fy-
siken i USA drabbades av en närmast traumatisk chock när det gigantiska 
projektet kring protonkollideraren SSC i Texas plötsligt lades ner på grund 
av grava budgetproblem, så gick flera hundra av de friställda fysikforskarna 
en lysande framtid till mötes på Wall Street som finansanalytiker. Upp-en-
barligen hade de med sin naturvetenskapliga skolning ett förhållningssätt 
till den ofta skenbart kaotiska aktie- och finansmarknaden som gav nya 
infallsvinklar på gamla problem.)

Men förmågan att bedöma vilka problem som är lösbara i den naturve-
tenskapliga betydelsen är ingenting som kommer gratis. Bara genom att 
lösa ett antal fysikproblem i realistiska situationer (alltså gärna “kontext-
rika problem“) kan den förmågan övas upp. Men eftersom det är “algorit-
merna“, och metoderna, som är det väsentliga går det att hitta betydligt mer 
intressanta tillämpningar än de som traditionellt ingår i skolans fysikkurser. 
Att med laser mäta och analysera halten av olika luftföroreningar bör för de 
flesta elever vara betydligt intressantare än att mäta läge och hastighet hos 
en kloss som glider utför ett plan. Men metodiken: att förstå förloppet, att 
utföra noggranna mätningar, att undersöka möjliga felkällor, att ställa upp 
en matematisk modell, att representera resultatet grafiskt och att dra slutsat-
ser av försöket, är nära nog identisk i de två fallen. Men det är inte lätt för en 
enskild lärare ute på en skola att klara av att utföra den typen av förnyelse. 
Här behövs säkerligen ett nära samarbete med något näraliggande univer-
sitet eller högskola. Men ännu så länge är sådant direkt samarbete ovanligt. 
Skolans fysik utgör en värld, högskolans fysik en annan.
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 Fallet med den växande massan
Ett intressant exempel på skolfysikens ställning som ett från universitets-
fysiken rätt så fristående kunskapsfält, och som samtidigt visar svårigheten 
att introducera avancerade delområden i fysiken i skolan, är behandlingen 
av relativitetsteori. Under de första årtiondena på 1900-talet var många 
tidskrifter, även de vetenskapliga, fyllda med diskussioner om olika tolk-
ningsproblem och förmenta “paradoxer“ inom relativitetsteorin. (Man kan 
påminna sig om att Kungliga Vetenskapsakademin länge förvägrade Ein-
stein ett Nobelpris, och när det väl kom efter starka internationella påtryck-
ningar så utelämnades relativitetsteorin explicit som grund för belöningen.) 
Så småningom bleknade dessa diskussioner bort och teorin blev både ac-
cepterad och avdramatiserad inom den professionella fysikerkåren. (Inom 
andra vetenskapsgrenar, t ex den teoretiska filosofin, tog accepterande be-
tydligt längre tid. Ännu idag får varje fysikprofessor vid våra universitet 
med jämna mellanrum artiklar och böcker, ofta men inte alltid publicerade 
på eget förlag, som på olika sätt gör upp räkningen med den “absurda“ eller 
“ologiska“ relativitetsteorin.) 

Det är intressant i sig att läroplanerna för gymnasiets fysikkurser sedan 
många år tillbaka ger utrymme för detta fascinerande, men avancerade om-
råde som relativitetsteorin utgör. (Sedan är det en annan sak att i de flesta 
kursplaneringar ämnet hamnar sent på våren i sista årskursen och ofta inte 
alls hinns med.) 

Teorin formuleras ofta nu på ett sådant sätt, genom införandet av s.k. in-
varianta storheter respektive kovarianta samband, att den logiska strukturen 
är mycket tydligare än i teorins ungdom. En av de viktigaste invarianterna 
i den relativistiska mekaniken är massan hos ett objekt, uppmätt i ett refe-
renssystem där objektet är i vila. Det är något som alla observatörer i alla 
referenssystem kan vara överens om, och kan därför användas för att bygga 
upp mer avancerade begrepp som rörelsemängd, energi m.m. Med denna 
naturliga och entydiga definition av massan blir den förstås oberoende av 
andra mekaniska storheter som hastighet och acceleration. Under de senas-
te fyra till fem decennierna har denna formulering av massdefinitionen varit 
allenarådande bland yrkesmässigt verksamma fysiker över hela världen. 

I slutet av 1980-talet gjorde dock den framstående ryske fysikern Lev 
Okun den intressanta iakttagelsen att i skolfysiken, både i dåvarande Sov-
jetunionen och i USA, fanns en helt annan formulering – en som också 
hade Einstein som upphovsman men som sedermera förkastades av denne 
som stridande mot teorins egentliga grundidéer [11]. Enligt relativitetsteo-
rin (idag testad med en noggrannhet bättre än en del på miljonen) kan inget 
materiellt objekt uppnå ljusets hastighet – det är en gränshastighet som inte 
kan överskridas. I relativitetsteorin framgår detta av relationen mellan total 
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energi och hastighet – denna energi blir oändligt stor (divergent) när farten 
närmar sig ljusets. Ett till synes elegant pedagogiskt grepp att “förstå“ detta 
beteende är att tolka energiökningen så att massan hos objektet beror på 
hastigheten på ett sådant sätt att massan ökar mot oändligheten när has-
tigheten närmar sig ljusets. Framför allt blir definitionen av relativistisk 
rörelsemängd då också bekväm, rörelsemängd är som vanligt produkten 
av massa och hastighet – nu bara med det relativistiska uttrycket för massa 
insatt. Problemet är förstås att massans roll som invariant storhet då går 
förlorad (det är anledningen till att Einstein senare gick ifrån den formule-
ringen). Även för en normalbegåvad fysikelev kan den hastighetsberoende 
massan ge felaktiga associationer. Om massa är ett mått på mängden mate-
ria, alltså exempelvis antalet atomer i en klump materia, kommer då detta 
antal att växa när hastigheten ökar? (Naturligtvis är det inte så.) Dessutom 
visar sig den hastighetsberoende massan ha andra, mer tekniska komplika-
tioner (exempelvis måste man laborera med olika hastighetsberoenden om 
hastigheten är vinkelrät mot respektive parallell med kraften).

Men, som sagt, den hastighetsberoende massan hade levt kvar i skol-
böckerna decennier efter att den hade försvunnit från den vetenskapliga 
litteraturen. När Okun publicerade sin artikel uppstod en häftig debatt, men 
snart skrevs de flesta läroböcker om enligt det moderna synsättet. (En sam-
manfattning av debatten för och emot den hastighetsberoende massan pre-
senterad som en dialog mellan en forskare och en lärare publicerades för 
några år sedan i den svenska tidskriften Elementa [12]. Numera har även 
de flesta svenska läroböcker anammat den moderna formuleringen.) Man 
undrar vilka andra saker som lärs ut till skolelever som sedan länge kastats 
på sophögen av dagens forskare…

Vetenskapens hus  
Vad ska man dra för slutsatser av det faktum att skolfysiken och universi-
tetsfysiken lever så åtskilda från varandra? För det första behöver det natur-
ligtvis inte vara en så stor nackdel som man först kan tycka. En formulering 
av fysiken som är stringent och strikt korrekt, som högskolefysiken både är 
och till viss del kanske måste vara, blir med största sannolikhet en mycket 
uttråkande formulering på skolans nivå. Pedagogiska genvägar till att förstå 
essensen av vetenskapliga förklaringar utan att gräva ner sig i matematisk 
formalism är oftast oerhört värdefulla. 

Men det är också uppenbart att fallet med den relativistiska massan ut-
gör ett symptom på ett problem som rör bristande kontaktytor mellan skola 
och universitet. Den historiska förklaringen till detta är inte helt enkel att 
reda ut, men troligen beror det både på bristande intresse från forskarnas 
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sida att ta ett ansvar för vad som lärs ut på lägre nivåer än högskolestudier, 
och brist på kunskaper (och fortbildning) hos lärarkåren. Dessa problem 
kommer troligen bli allt större eftersom rekryteringssituationen för lärare 
bl.a. inom fysikämnet för tillfället är närmast katastrofal. Under en följd 
av år har ämneskunskaperna hos den naturvetenskapliga lärarkåren mins-
kat snarare än ökat, och andelen obehöriga lärare växer hela tiden. Vi kan 
alltså knappast hoppas på att det på varje skola kommer att finnas mer än 
högst någon enstaka person med exempelvis licentiat- eller doktorsexamen 
i fysik. Samtidigt växer som vi har sett kravet på flexibilitet och förnyelse 
av kursinnehåll till följd av den snabba samhällsförändringen. Detta är till 
synes en olöslig ekvation.

 En möjlig lösning kan ligga i att låta universiteten och de regionala 
högskolorna ta ansvar för ämnesutvecklingen i skolorna. För fysiken finns 
sedan några år tillbaka ett nationellt resurscentrum i Lund [13] (motsva-
rande för kemi ligger vid Stockholms universitet). Dessa resurscentra är 
framför allt tänkta som stöd åt lärarna i form av frågebank, länksamlingar, 
fortbildningskurser m.m. 

I Stockholm finns Vetenskapslaboratoriet för skolelever [14], som från 
början endast hade fysik som verksamhetsområde, men som nu har flyttat 
till större lokaler (“Vetenskapens hus“) och har breddats mot flera naturve-
tenskapliga ämnen. Vetenskapens hus riktar sig mer direkt mot elever, både 
på gymnasie- och grundskolenivå, även om det sker i dialog med lärarna 
och med element av lärarfortbildning. Idén bakom Vetenskapens Hus, som 
togs fram av L. Bergström, E. Johansson och H. Rubinstein i mitten av 
1990-talet, är just att det ska vara ett fönster mot den levande naturveten-
skapen, den som utvecklas just nu av forskarna vid KTH och Stockholms 
universitet. De klasser som kommer dit får dels delta i mer avancerade och 
stimulerande experiment än vad enskilda skolor normalt kan klara av, dels 
får de tillfälle att träffa unga studenter och doktorander som förklarar olika 
naturvetenskapliga fenomen, och som även berättar om vad de själva stu-
derar och forskar om. Dessa “vetenskapsambassadörer“ åker ibland också 
ut till de olika skolorna och för en dialog om hur deras respektive ämne ut-
vecklas just nu, vad som är viktigt att kunna, vilka böcker som är bra att läsa 
om man är intresserad, m.m. Denna verksamhet har blivit mycket populär, 
och genom att visa “förebilder“, som t.ex. unga kvinnliga fysiker börjar vi 
se positiva effekter på rekryteringen till högre studier. 

Ett annat projekt baserat vid Fysikum, som kan vara värt att nämna är 
den fadderverksamhet som leds av P.O. Hulth med elever från mindre stu-
dievana miljöer, bl.a. från invandrartäta klasser i Tensta och Rinkeby. Även 
denna verksamhet är mycket framgångsrik och under stark expansion.

Som ett slutligt exempel på ett nyvaknat, men starkt, intresse från den 
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akademiska världen för hur naturvetenskap undervisas i skolan, framför allt 
i förskola och lågstadium, är det av Kungl.Vetenskapsakademin initierade 
NTA-projektet. Detta, som har en amerikansk förebild, är ett ambitiöst för-
sök att dels införa laborativa moment i den tidigaste skolundervisningen, 
dels att skapa ett naturvetenskapligt förhållningssätt till enkla vardagsfe-
nomen. Även om det återstår att utvärdera de pedagogiska effekterna av 
projektet är det principiellt intressant som en ny bro mellan två världar som 
länge varit alltför åtskilda.

Läran om allting: Universums uppkomst och utveckling
För att återvända mer specifikt till fysiken som kunskapsområde, så är det 
kanske mest utmärkande för fysiken som naturvetenskap att den klarlägger 
gränserna för alla skeenden i kosmos, våra mänskliga aktiviteter inräknat. 
Den definierar alltså ett ramverk för den naturvetenskapliga världsbilden 
och den arena där alla processer utspelas. Efter som de stora kosmiska frå-
gorna är något som de flesta folkslag, och enskilda människor, funderar 
kring under vissa perioder, finns här ett anslag som kan brygga över såväl 
etniska som könsbetingade gränser (enligt Sjøbergs undersökningar är ast-
ronomi ett av få ämnesområden i fysiken som intresserar lika många flickor 
som pojkar – i Sverige har Mona Engberg i Borlänge framgångsrikt utveck-
lat en fysikkurs med denna utgångspunkt). 

Samtidigt utgör den vetenskapliga kosmologin ett paradexempel på hur 
den vetenskapliga metoden fungerar: många hypoteser har ställts upp, men 
observationer och experiment har successivt snävat in möjligheterna så 
att endast någon enstaka modell kvarstår som “standardmodell“. För när-
varande tycks det som om teorin för Big Bang är den enda konsistenta 
kosmologiska modellen. Men den innehåller förutsägelser som i princip 
kan falsifieras, t.ex. om stjärnor, meteoriter eller andra objekt i universum 
skulle visa sig vara äldre än de c:a 15 miljarder år som enligt modellen gått 
sedan universum “föddes“. 

Ett intressant del av klassrumsdiskussioner kring Big Bang är de gränsy-
tor mot å ena sidan religion som ofelbart kommer upp (“Varför och hur ska-
pades universum?“ Är frågan ens meningsfull?) och å andra sidan mot New 
Age och andra företeelser som med rätta kan klassas som kvasivetenskap.

Det är troligen inte alla fysiklärare som vågar ta upp dessa diskussioner, 
men om fysiken ska uppfattas som ett levande ämne är det viktigt att inte 
rygga för kontroversiella frågor. (Energidebatten är ett annat område som 
undviks som het gröt i många fysiksalar.) Det bör vara viktigt för värde-
grunds- och medborgarfrågorna att människor som kallar sig bildade kan 
skilja på vetenskap och ovetenskap, och det gör man bara genom att något 
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så när grundligt sätta sig in i något vetenskapsområde – gärna ett där kontro-
verser har genererats och lösts upp i enlighet med den vetenskapliga meto-
den. Öppna frågor som stimulerar eleverna att själva väga sina argument, 
och ibland ta rollen av “djävulens advokat“ bör kunna transformera den 
tråkigaste fysiksal. Om skolan framgångsrikt löser en sådan uppgift bör vi 
kunna acceptera med jämnmod att alla kanske inte kan använda Coulombs 
lag för enkla punktladdningar.

I dagens kursplaner och läromedel för gymnasieskolan [15] finns vis-
serligen uttalat för fysikens A-kurs att efter avslutad kurs eleven ska “ha 
översiktlig kunskap om universums struktur och materiens uppbyggnad i 
mindre beståndsdelar samt de fundamentala krafter som binder samman 
planetsystem, atomer och atomkärnor“, och i B- kursen “en orientering om 
universums utveckling“. I praktiken har det visat sig att astrofysik och kos-
mologi, liksom flera andra delar av den moderna fysiken, schemaläggs så 
sent i kurserna att de ofta inte hinns med. 

Vad är rimligt?
Låt mig avsluta med att framkasta ett förslag till förändring i undervisning-
en av fysik som inte har någon empirisk forskning ännu att stödja sig på 
men som möjligen skulle kunna göra undervisningen både mer intressant 
och mer relevant i vardagen.

I dagens datoriserade värld är många specifika faktakunskaper helt onö-
diga att memorera. Det gäller i allt större grad även mer avancerade proces-
ser. Inom matematiken har förstås räknedosorna, och i högre undervisning 
de formelbehandlande programmen, gjort mycket av den gamla matematik-
undervisningen obehövligt. Men det är då viktigare än någonsin att kunna 
bedöma rimligheten av det svar som datorn producerar. 

Även inom fysiken används numera specialutvecklade program för i 
stort sett varje tillämpning. Det betyder att fysiken, liksom för övrigt var-
dagselektroniken, förvandlas till en “svart låda“. Det är inte nödvändigt att 
veta mycket om hur programmen fungerar, men det är viktigare än någon-
sin att kunna bedöma relevansen hos det som matas in och rimligheten av 
vad som kommer ut. 

Detta, att genom överslagsberäkningar och olika rimlighetskontroller 
kunna validera ett erhållet resultat har inom fysiken ansetts mycket svårt, 
och något som kräver mycket goda ämneskunskaper och stor erfarenhet. 
Kanske det är så, men å andra sidan är det också klart att just den förmågan 
tränas väldigt lite i dagens naturvetenskapliga undervisning. Det är inte alls 
omöjligt att genom att sätta sådana kvalitativa metoder i fokus på ett helt 
annat sätt så kan en både mer allmän och mer robust naturvetenskaplig, 
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“nyttig“ bildning åstadkommas. En omedelbar positiv effekt kan vara att 
vardagsproblem, som ofta innehåller komplikationer som gör dem ohanterliga 
för kvantitativ behandling, går att angripa. 

Ett av skolfysikens dilemman är onekligen att det som kan räknas ut ofta 
är trivialt och ointressant, medan det som är intressant är ohanterligt med 
skolfysikens metoder. Kanske kan fokusering på kvalitativa metoder, med 
hjälp av didaktisk forskning och utveckling, vara en av de komponenter 
som kan ge en “ny fysik för en ny skola“. 
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Naturvetenskaperna i skolan  
och på universitetet

Bakgrund
Kunskaper i naturvetenskap spelar en avgörande roll i dagens samhälle. 
Kunskaperna behövs inte bara för att ägna sig åt naturvetenskaplig forsk-
ning, utan också inom en rad olika yrken, och för att kunna delta i sam-
hällslivet i stort, t.ex. för att förstå vad experter säger, för att leva ett liv i 
hälsa eller för att ta ställning i en demokrati. Naturvetenskapliga kunskaper 
och naturvetenskapliga sätt att skaffa sig kunskap är också en möjlig väg 
för människor att berika sina liv och att finna mening i tillvaron. Dessa 
betydelser av naturvetenskaplig kunskap brukar sammanfattas som “civic 
scientific literacy“ eller “naturvetenskaplig allmänbildning“ (Miller, Pardo, 
& Niwa, 1997; Sjöberg, 2000). 

Även om undersökningar i en rad länder har visat att människor ofta är 
intresserade av att veta mer om naturvetenskap och att de anser att sådana 
kunskaper är betydelsefulla för en rad områden i deras liv (Miller et al., 
1997), så upplever ändå många människor naturvetenskap i skolan och på 
universitetet som svårbegriplig eller till och med främmande (Skolverket & 
Högskoleverket, 1995; 1997; 1998; Wester, 1997; Sjöberg, 2000). De har 
svårt att koppla ihop vad de lär sig i sin utbildning med andra områden (An-
dersson, Emanuelsson, & Zetterqvist, 1993; Säljö, 1995). Många har också 
argumenterat att en orsak till att undervisningen upplevs som främmande är 
att den ger en förvrängd bild av hur vetenskapen faktiskt bedrivs av levande 
forskare (Säljö, 1995; Osborne, 1996; Sutton, 1996). Detta ter sig som en 
något egendomlig situation eftersom lärarna som undervisar skoleleverna 
har fått sina erfarenheter av de naturvetenskapliga ämnena till största delen 
genom undervisning vid naturvetenskapliga institutioner vid högskola och 
universitet. Vid de senare institutionerna är de flesta lärarna också forskare 
inom olika naturvetenskapliga discipliner. 

För att förstå varför skolämnena ofta är så fjärran från andra samman-
hang där naturvetenskap används, som i forskning, yrkesliv eller vardags-
liv, behövs bättre kunskaper om hur innehållet i ett skolämne formas. Frå-

Per-Olof Wickman, Veronica Flodin, Iann Lundegård, 
Ingrid Carlgren och Britt-Marie Sjöberg



22 

gan är således ett läroplansteoretiskt problem (Englund, 1997; Östman, 
2000). Bl.a. har läroböcker i naturvetenskapliga ämnen analyserats med 
liknande utgångspunkter (Roberts, 1982; Östman, 1996) och innehållet i 
den naturvetenskapliga undervisningen har beskrivits ur ett maktperspektiv 
(Fensham, 1998).

Ett komplementärt sätt att förstå hur en läroplan tar form är att betrakta 
den som ett resultat av lärandeprocesser, där kunskaper överförs mellan 
olika sammanhang. I detta kapitel diskuterar vi vad ett sådant synsätt inne-
bär. I ett sådant synsätt tas inte traditionen för given eller betraktas som 
en bakomliggande förutsättning, utan ses som något som ständigt är under 
förhandling i undervisningen. En viktig fråga blir att jämföra den kunskap 
och de sätt att lära sig som delas mellan forskare på universitetet, med det 
undervisningsinnehåll som delas mellan forskare och studenter på univer-
sitetet och vidare mellan lärare och elever i skolan (och i förlängningen av 
eleverna utanför skolan). En sådan beskrivning av relationen mellan skol-
ämne och universitetsämnen skulle kunna ge en bättre förståelse av de pro-
cesser som är inblandade i konstruktionen av ett skolämne och i förståelsen 
av hur innehållet i kursplaner och läroplaner blir undervisningspraktik.

Avsikten i detta kapitel är således inte att diskutera hur relationen mellan 
skolämnen och universitetsämnen bör se ut. Istället är syftet att diskutera 
hur man skulle kunna studera de särskilda förutsättningar som lärande har i 
de olika sammanhangen. Sådana insikter skulle öka möjligheterna att skapa 
en undervisning där man bättre förstår och tar hänsyn till den mening inne-
hållet ges i olika sammanhang. Dessutom har dessa frågor också mer gene-
rellt intresse. Frågan om transfer, dvs. hur lärande i ett visst sammanhang 
överförs i nya sammanhang, är långt ifrån ett löst pedagogiskt problem. 
Vårt kunnande är ofta fast förankrat i ett visst sammanhangs logik och reg-
ler (Säljö, 2000). All institutionaliserad undervisning innebär en viss de-
kontextualisering eller snarare rekontextualisering av kunskap. Vår ansats 
innebär också en möjlighet att didaktiskt angripa ett problem som studerats 
av filosofer, historiker, sociologer etc., nämligen demarkationsproblemet, 
dvs. hur vetenskaplig kunskap förhåller sig till annan kunskap (jfr. Lynch, 
1993).

Vad är ett sammanhang?
Hur har man då hittills förstått relationen mellan lärande och sammanhang 
inom det naturvetenskapligt didaktiska fältet? Forskning om lärande – sär-
skilt av naturvetenskap – har dominerats av en konstruktivistisk kunskaps-
syn både internationellt och i Sverige (Tobin, Tippins, & Gallard, 1994; 
Sjöberg, 2000). Denna forskningsinriktning är en brokig företeelse, men 
inom naturvetenskap söker den främst sina historiska rötter i en reaktion 
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mot en behavioristisk och empiristisk kunskapssyn samt i ett behov att vid-
ga Piagets modeller för lärande (Osborne, 1996). I konstruktivismen spelar 
lärandets sammanhang en stor roll. I likhet med Piaget betonar man bety-
delsen av den lärandes tidigare kunskaper. Den lärandes tidigare kunskaper 
är det viktigaste sammanhanget för att skapa meningsfull undervisning. 
Hur meningsfullt det nya kunskapsstoffet är bestäms av redan befintliga 
begreppsstrukturer. För konstruktivister ses ofta tidigare kunskaper som ett 
hinder för vidare inlärning. Gamla och nya begreppsstrukturer konkurrerar 
om förståelsen av samma fenomen (Ausubel, 1968).

Till skillnad från många av Piagets direkta efterföljare – som främst in-
tresserade sig för Piagets stadieteorier – betonar de flesta konstruktivister 
att de tidigare kunskaperna har en innehållsdimension, och att en persons 
möjligheter att lära sig ett visst naturvetenskapligt innehåll är beroende av 
de specifika kunskaper som finns just i relation till detta innehåll. Kon-
struktivismen betonar det unika i varje människas erfarenheter (Bliss, 1993; 
Fosnot, 1996). 

Konstruktivismen har traditionellt haft ett starkt kognitivistiskt och be-
greppsmässigt fokus. I princip kan två huvudinriktningar urskiljas (Erick-
son, 2000). Den ena har inriktat sig mot att se lärande synonymt med att 
organisera begreppsmässiga hierarkier. Att skapa sammanhang mellan en 
mer vardagsmässig kunskap och den akademiska kunskapen blir då att om-
organisera den vardagsmässiga hierarkin till den akademiska disciplinens 
hierarki av begrepp och språkliga utsagor (Mintzes, Wandersee, & Novak, 
1998). 

Den andra inriktningen, som idag dominerar forskningsmässigt, behand-
lar människors “alternative conceptions“, “conceptual frameworks“ eller 
“misconceptions“ i naturvetenskap, dvs. studier av människors förståelse 
av naturvetenskapliga fenomen. Denna forskning har varit inriktad framfö-
rallt mot att förstå “conceptual change“. Forskning med denna orientering 
har huvudsakligen skett genom intervjuer i Piagets anda, inriktade mot att 
beskriva människors förvetenskapliga, alternativa begreppsstrukturer eller 
missuppfattningar (beroende på hur man värderat strukturerna). Ofta har 
utgångspunkten för intervjuerna varit naturvetenskapliga begrepp som fo-
tosyntes, krafter eller energi (Driver, Squires, Rushworth, & Wood-Robin-
son, 1994).

Inom den svenska forskningen har den här typen av studier i många fall 
gjorts inom ramen för en fenomenografisk forskningstradition (Marton & 
Booth, 2000), vars inriktning är mot studier av variationer i sätt att uppfatta 
och erfara fenomen. Även om många av dessa arbeten (Renström, 1988; 
Tullberg, 1998) haft en mer eller mindre konstruktivistiskt präglad förstå-
elseram, bygger den fenomenografiska ansatsen egentligen på att uppfatt-
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ningar inte finns som kognitiva strukturer inne i människors huvuden utan 
snarare uttrycker en relation mellan subjektet och världen.

Modellerna för begreppslig förändring har typiskt utgått från Piagets 
(1970) tänkande om assimilation och ackommodation, blandade med 
Kuhns (1970) tankar om normal vetenskap och vetenskapliga revolutioner, 
men omsatta till en kognitivistisk ram för kunskapsförändringar hos ett sub-
jekt. Inom denna ram ses ofta sammanhang som vetenskapliga teorier om 
världen. Människors lärande sker ungefär som när en forskare prövar sina 
hypoteser. Nya erfarenheter infogas (assimileras) i tidigare begreppsstruk-
turer eller tvingar till konstruktion av helt nya sådana (ackommodation). 
Lärande av sammanhang i naturvetenskap handlar då om att byta ut tidigare 
sammanhang (dvs. begreppsstrukturer) mot nya (Solomon, 1993).

Inom den konstruktivistiska traditionen finns inga egentliga empiriska 
studier av hur den begreppsliga förändringen (dvs. förståelsen av nya sam-
manhang) sker hos den lärande. Detta är inte så egendomligt med tanke på 
att lärandeprocessen är förlagd till mentala strukturer. Detta gör det egentli-
gen bara möjligt att pröva om en förändring har skett som resultat av olika 
lärandesituationer, dvs. att testa kunskaperna före och efter. Tolkningen av 
orsak-verkan blir här lätt utsatt för kritik (Schoultz, 2000), eftersom kon-
troller är närmast omöjliga. En besvikelse inom konstruktivismen har varit 
resistensen i människors sätt att resonera i vardagen, trots systematiska för-
sök att utmana deras föreställningar. Detta har gjort att många konstrukti-
vister har vänt sig utåt efter nya idéer som kan reformera konstruktivismen. 
Bland annat har man utvecklat tanken att flera olika strukturer om samma 
fenomen kan finnas parallellt, men användas i olika sammanhang (Cara-
vita & Halldén, 1994). Solomon (1992) har t.ex. föreslagit att vi kan ha ett 
energibegrepp när vi talar i vardagliga sammanhang och ett annat i skol-
sammanhang. Hur sådana strukturer för olika sammanhang om liknande 
fenomen kan bli användbara och kan användas ömsesidigt är dock inte un-
dersökt. 

Konstruktivismen har spelat en avgörande roll för att lyfta fram sam-
manhangets och innehållets betydelse för lärandet. Konstruktivistisk forsk-
ning har också gjort att elevernas tankar förts in som ett väsentligt under-
visningsinnehåll och har stimulerat till mer elevaktiva arbetssätt. Man har 
börjat ställa frågor om hur naturvetenskap kan få mening för redan kun-
niga människor snarare än hur man kan ge okunniga människor riktig in-
formation. Ett alldeles uppenbart resultat av denna forskning är att för att 
undervisning ska bli begriplig måste den ta hänsyn till elevernas tidigare 
erfarenheter och att det innehållsmässiga sammanhanget har betydelse för 
vad eleven kan lära sig. Men även om flera longitudinella studier har gjorts 
i en konstruktivistisk anda (Helldén, 2001) saknas egentliga studier av hur 
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ett innehåll som någon lärt sig i ett visst sammanhang används i nya sam-
manhang. Däremot finns det talrika studier av hur de olika begreppsmäs-
siga strukturer som används i olika sammanhang som forskning, yrkesliv, 
undervisning och vardag skiljer sig (se t.ex Stocklmayer & Treagust, 1996; 
Hogan & Maglienti, 2001).

Inom didaktisk forskning finns ett antal olika orienteringar, som intres-
serar sig för hur olika erfarenheter och sammanhang måste samspela för att 
ett lärande av ett visst innehåll ska ske. Många har ett ursprung oberoende 
av konstruktivismen, men på grund av konstruktivismens dominerande 
ställning, så har deras förespråkare inom naturvetenskaplig didaktik med 
nödvändighet tvingats relatera sina synsätt till konstruktivismen. Ibland har 
alternativa ståndpunkter fogats in som en utveckling av konstruktivismen, 
men inte sällan har de ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna 
försvårat en förening. Vi gör här en genomgång av några viktiga utveck-
lingstendenser i dagens forskning med relevans för våra frågeställningar.

Allmänt kan man idag se ett ökat intresse för de sociala sammanhangens 
betydelse för undervisningen. Ofta har detta intresse ett ursprung i Vygot-
skijs (1978; 1986) forskning. Till skillnad från Piaget, som främst intresse-
rade sig för att beskriva kognitiva strukturer och förstå hur dessa samverkar 
med omgivningen, intresserade sig Vygotskij för hur språket och kulturen 
formar människors tänkande. Den primära socialisationen, som sker till-
sammans med vänner och familj, ger upphov till sätt att tänka och förhålla 
sig, som sedan en sekundär socialisering i undervisningsväsendet måste ta 
ställning till (Solomon, 1993). Genom att betrakta lärande ur ett socialisa-
tionsperspektiv blir det möjligt att inte bara studera begreppsförståelse utan 
också de värden och regler för att tala och handla som finns i olika verksam-
heter. Dessa regler och värden, som sällan tydliggörs i den naturvetenskap-
liga undervisningen, har kallats följemeningar (Östman, 1996; Roberts & 
Östman, 1998), och deras betydelse för lärande av naturvetenskap är ännu 
tämligen outforskad.

Forskning med denna orientering beskriver i regel sig själv som socio-
kulturell eller socialkonstruktivistisk. Socialkonstruktivister tolkar Vygot-
skij inom en kognitiv ram, vilket innebär ett intresse för hur människors 
kulturella bakgrund påverkar deras naturvetenskapliga föreställningar och 
möjligheter att lära sig naturvetenskap (Cobb, 1996). Typiskt har dock so-
ciokulturell forskning en diskursiv ansats med fokus på människors hand-
lingar (Wertsch, 1998) snarare än deras kognitiva strukturer (se nedan), 
även om gränserna är flytande (Cobern, 1998; se Jakobsson, 2001 för ex-
empel). Sociokulturell forskning oberoende av ansats har intresserat sig för 
hur den primära socialisationen, uttryckt i genus, socialgrupp och etnici-
tet, påverkar människors möjligheter att lära sig naturvetenskap och hur en 
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människas kulturella bakgrund kan underlätta eller skapa konflikter i mö-
tet med naturvetenskapen (Bruner, 1996; Aikenhead, 1996; Cobern, 1998; 
Säljö, 2000). De har också studerat hur samhällets och naturvetenskapens 
diskurser reproduceras av lärare i klassrummet (Cross, 1997).

Sociokulturell forskning med en mer diskursiv orientering formulerar 
inte lärande i termer av interaktioner mellan mentala begreppsstrukturer 
och världen, utan i diskursiva termer av sociala interaktioner och handling-
ar som får mening genom den verksamhet med vissa syften som de utspelar 
sig i (Bruner, 1990; Lave, 1996; Resnick, Pontecorvo, & Säljö, 1997). Med 
handling avser man då också det som sägs. Detta gör att själva lärandepro-
cessen blir möjlig att iaktta och beskriva. Studier med dessa utgångspunkter 
handlar ofta om att studera hur olika verktyg (språkliga liksom artefak-
ter) medierar människors handlingar eller hur regler för kommunikation 
bestämmer människors möjligheter att komma till tals (Lemke, 1990; Säljö 
& Bergqvist, 1997; Schoultz, 2000). 

 Praktiskt har sociokulturell forskning haft betydelse genom att lärande 
inte bara blir ett möte mellan en begreppsstruktur och en omgivning, utan 
interaktioner inom och mellan kommunikativa system i form av mänsk-
liga verksamheter. De har visat betydelsen av situationen och sociala regler 
för vad som är meningsfullt, regler som bara kan läras genom att möta 
andra människor som är deltagare i den verksamhet vars begrepp, regler 
och värden man ska lära sig. Detta har åter lyft fram läraren (och även 
klasskamraterna), men nu som samtalspartner och som representant för ett 
naturvetenskapligt sätt att närma sig världen. Man har ifrågasatt en “upp-
täckarpedadogik“ där eleven själv är lämnad till att utveckla sina egna be-
greppsstrukturer. Sociokulturell forskning har också problematiserat inter-
vjuer och utvärderingar av lärande genom att betona lärandets bundenhet 
till en viss verksamhet eller situation (se ovan).  

Sociokulturell forskning med en diskursiv ansats brottas dock teoretiskt 
med hur något nytt kan skapas i läroprocessen, eftersom vi bara kan socia-
liseras till befintliga praktiker och eftersom varje lärandesituation är unik. 
Man saknar egentligen en teori för hur subjektet fungerar som “förvanska-
re“ och “omvandlare“ av erfarenheter mellan olika sammanhang. Betoning 
av de sociala komponenterna gör också att man lätt förbiser den roll som 
den fysiska verkligheten spelar för lärandet (Osborne, 1996; Halldén, 1999; 
Wickman & Östman, 2001).

Sammanfattningsvis kan sägas att den didaktiska forskning som gjorts 
inom naturvetenskaplig didaktik mest har uppmärksammat, hur människor 
med en vardagsmässig förståelse kan begripliggöra ett naturvetenskapligt 
innehåll. Däremot saknas egentligen studier av hur innehållet förändras 
när människor använder vad de lärt sig tidigare i nya sammanhang. Detta 
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skapar ett behov av att också studera den innehållsliga relationen mellan 
de olika sammanhang där naturvetenskaplig kunskap kommer till använd-
ning. Få studier är gjorda av hur naturvetenskapens innehåll anpassas till 
skilda behov och krav när den filtreras genom undervisning på olika nivåer. 
En intressant parallell utgör Latours studier av naturvetenskaplig forskning 
och teknologi i handling och hur institutionellt producerade kunskaper blir 
tillgängliga i samhället genom upptäckter och uppfinningar. 

Ett projekt med två delar
Utifrån denna bakgrund beskriver vi ett nystartat projekt där två kontakt-
ytor studeras där kunskapen ges olika sammanhang: (1) den mellan forsk-
ning och undervisningen av studenter på universitetet och (2) den mellan 
undervisningen av studenter på universitetet och undervisningen på gym-
nasiet. I en framtida förlängning av projektet är det möjligt att utöka stu-
dierna till hur kunskapen omvandlas till andra yrkesverksamheter och till 
vardagskompetens.

Delprojekt 1 inriktas huvudsakligen mot att förstå hur ett allmänt använt 
begrepp som “gen“ används och förklaras i olika sammanhang, i forskning 
och i undervisning på universitetet. Delprojekt 2 inriktas huvudsakligen 
mot hur själva sätten att förklara förändras och kan användas i olika sam-
manhang, i undervisningen på universitetet och i naturkunskap på gymna-
siet. Det gemensamma intresset för hur man använder förklaringar i olika 
sammanhang gör att resultat så småningom, när projekten utvecklas, kan 
utnyttjas ömsesidigt.

Relationen mellan forskning och undervisning vid universitetet

Det första delprojektets övergripande syfte är att studera skillnader och 
likheter mellan biologisk forskning och undervisning. Hur ser kunskaps-
traditionerna ut? Hur kan vi genomskåda ämnets kunskapsstrukturer så 
att vi kan undervisa i förhållande till dem? Finns det en kunskapsstruktur 
som varje student behöver ta sig igenom? Är lärandets kunskapsstrukturer 
desamma som ämnets kunskapsstrukturer? Vad betyder förflyttningen av 
innehåll från forskningssammanhang till undervisningssammanhang? Hur 
används kunskaper och hur struktureras de? Genom att jämföra de kun-
skapsstrukturer som är verksamma i forskningen med de som byggs upp 
i undervisningen är avsikten att bidra till utvecklingen av biologiämnets 
didaktik.

En vanlig bild av naturvetenskaplig universitetsutbildning är att den bör-
jar så att säga från början, för att sedan bygga på med allt mer avancerad 
kunskap. Ibland används metaforen, att naturvetenskaplig utbildning är ett 
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tegelstensbyggande. Den ena kunskapsdelen läggs till den andra. I dagens 
samhälle med en enorm kunskapsproduktion är utbildningars struktur med 
avseende på innehåll mycket väsentlig. Många kurser lider av “curriculum 
overload“. Det som kursledaren har tänkt sig att varje student ska lära sig, 
är helt enkelt för mycket i förhållande till den tid som studenten har till 
förfogande. Men varför ser utbildningarna ofta ut så? Forskningsverksam-
heten som sådan, framväxandet av den naturvetenskapliga kunskapen, sker 
ju mer utifrån ett ifrågasättande i en vetenskaplig process. 

Undervisningspraktiken håller dock på att förändras. Naturvetenskapliga 
utbildningar för blivande lärare svänger idag alltmer över till att uppmärk-
samma den naturvetenskapliga praktiken, i betydelsen hur man tillämpar 
naturvetenskap, hur man formulerar naturvetenskapliga frågor, använder 
naturvetenskapliga redskap, drar slutsatser etc. I stället för att fokusera på 
att studenten tillägnar sig information, så fokuserar man alltmer på att stu-
denten förstår och kan använda vetenskaplig kunskap, förstår underliggan-
de idéer och grundläggande processer. Istället för att fokusera på att studen-
ten kan upprepa tillägnad kunskap så fokuserar man på att studenten kan 
diskutera och bedöma vetenskapliga frågor. Exempel på dessa skiften kan 
man se i den nya lärarutbildningen i Sverige, men även i målsättningar-na 
för lärarutbildningarna i naturvetenskap i t.ex. USA (National Science Edu-
cation Standards, 1995). Den blivande läraren ska reflektera över och förstå 
den vetenskapliga processen och betona ifrågasättandet som ett sätt att nå 
kunskap och förståelse om omvärlden. Vetenskap är mer ett tillvägagångs-
sätt än en samling fakta. Den blivande läraren funderar över vetenskapens 
struktur och bildandet av vetenskaplig kunskap kombinerat med reflektion 
om lärande och elevens förståelse av naturvetenskapliga fenomen. Ytterli-
gare exempel på att undervisningspraktiken förändras, är framväxandet av 
problembaserat lärande (PBL). I Sverige och internationellt används PBL 
på allt fler universitet som metod för undervisning i biologi. Förändringen 
innebär att man lämnar det traditionella “tegelstensbyggandet“, eftersom 
PBL betonar helheter, sammanhang och övergripande förståelse bland an-
nat. Naturvetenskapen är dock mycket tydligt hierarkiskt uppbyggd. Ato-
men bygger upp molekylen, som bygger upp cellen, som bygger upp orga-
net osv. Det är lätt att hitta skäl till varför man behöver lära sig vissa saker. 

Det finns också en variation i de naturvetenskapliga forskningsverk-
samheterna. Biologi är ett akademiskt ämne, men har väldigt olika förut-
sättningar beroende på vilken del av biologin som beforskas. I den mer 
cellulära biologin används metoder i stor utsträckning från kemin, medan 
ekologin i vissa delar närmar sig samhällsvetenskaperna. I den cellulära 
biologin kan man ofta studera väldigt avgränsade fenomen och man kan få 
entydiga resultat. I ekologin studerar man ofta oerhört komplexa fenomen 
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som kräver tolkning av resultat. Evolutionsteorin borde genomsyra all bio-
logisk verksamhet, men är i stort sett frånvarande från den mer cellulära 
forskningen. Men på något sätt förenas ändå biologins olika ämnen i att 
studera liv ur olika aspekter. Den biologiska vetenskapen skiljer sig från till 
exempel fysiken, genom att studera komplexa, till synes ändamålsenliga 
system, som har en historia. Ernst Mayr menar bland annat att biologin 
kräver andra förklaringsmodeller, att enbart orsaksförklaringar inte räcker 
(Mayr, 1997). Devisen “helheten är mer än delarna“ är väl inpräntad i varje 
biolog. Men samtidigt som en biolog har ett slags holistiskt perspektiv på 
biologiska fenomen så har man också ett slags reduktionistiskt synsätt på 
relationen mellan fenomen. Organet förklaras av cellen som förklaras av 
molekylen osv. Kunskapshierarkierna står kanske i motsatsförhållanden till 
biologiska förklaringars behov av övergripande principer.

Hur man metodiskt och teoretiskt kan studera relationen mellan den bio-
logiska forskningspraktiken och undervisning i biologi, är en del av det 
avhandlingsarbete jag försöker utveckla.

Men ett sätt att närma sig problemen, kan vara att först rama in ämnet 
molekylärbiologi som universitetsämne och att därefter titta närmare på 
gen-begreppet. Det är ett begrepp som används dagligen av aktiva forskare 
inom ett flertal biovetenskaper. Vi undervisar om dess innebörd i grundut-
bildningen och det är med största sannolikhet ett begrepp som kommer att 
få en alltmer framträdande plats i skolans biologiundervisning. I ett för-
längt perspektiv har vi också en vardaglig uppfattning av termen i sam-
band med genmodifierade grödor m.m. Men vad har termen för innebörder 
i vetenskapliga sammanhang? Hur är relationen mellan olika vetenskapliga 
innebörder samt mellan undervisningssammanhang? Hur förklarar/förstår 
man begreppet gen? Vilka kunskapsstrukturer och kunskapstraditioner är 
kopplade till begreppet?  

Vi avser också att jämföra behandlingen av genbegreppet i traditionell 
universitetsundervisning med mer problembaserad undervisning i biologi, 
dvs. jämföra den hierarkiska strukturen, “tegelstensbyggandet“ med PBL. 
Vad förstår man att en gen är, i de olika undervisningssituationerna? Hante-
ras begreppet olika? Är det några skillnader i förståelse hos studenten? Är 
det egentligen några skillnader i undervisningspraktik? Eller är de ämnes-
mässiga förutsättningarna för att använda PBL inom olika delar av biolo-
gin, olika?

Genbegreppet används för att följa upp relationer mellan forskning och 
undervisning, hur kunskap används och placeras in i olika sammanhang 
och vilka strukturer och traditioner som ligger till grund för förklaring och 
förståelse av kunskap.
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Relationen mellan undervisning vid universitetet och 
undervisning på gymnasiet

Inom det andra delprojektet studeras för det första hur studenter på grund-
nivå i biologi och kemi vid universitetet lär sig vad som är giltig kunskap 
och giltiga förklaringar. Avsikten är att analysera studenternas samtal med 
varandra och med lärarna under laborationer och fältarbete för att se hur 
studenternas sätt att förklara naturen formas i mötet med universitetslärar-
na. Dessa sätt att förklara ställs i relation till resultaten i Delprojekt 1, för att 
förstå hur sättet att förhålla sig till naturen ändras när sätt att förklara över-
tas av studenterna i grundutbildningen på universitetet. Dessutom studeras 
vad gymnasielärare i naturkunskap – med en bakgrund i biologi och kemi 
på universitetet – betraktar som giltiga förklaringar i naturkunskapsunder-
visningen. Avsikten är att göra klassrumsstudier av hur lärarna förklarar i 
handling. Studierna av gymnasielärarna ställs i relation till hur sätt att för-
klara övertagits av studenterna på universitetet.

Materialet för universitetsstudien består av ca 50 timmars ljudinspel-
ningar och videoinspelningar av studenter och lärare i arbete och i samtal på 
laboratoriet eller i fält. Inspelningarna är utspridda över de två första åren 
av naturvetarprogrammet på Uppsala universitet och omfattar både kemi- 
och biologimoment. Inspelningarna representerar inte ett urval av samma 
studenter vid olika tillfällen, utan ett slumpartat urval av studenter vid la-
borationer som representerar olika innehåll och arbetssätt (allt från arbete i 
fält, till dissektioner, provrörslabbar och simuleringar framför datorn).

För analysen sker genomlyssningar av hela materialet för att finna si-
tuationer där studenterna ger förklaringar till sina handlingar gentemot 
naturen eller av skeenden i naturen. Av särskilt intresse för att förstå hur 
överföringsprocessen ser ut är de situationer där studenternas och lärarnas 
förklaringar möter varandra.

Som analysverktyg för att beskriva hur studenternas sätt att förklara för-
ändras och förhåller sig till lärarnas sätt att förklara används en ansats som 
utvecklats just för att beskriva hur lärandet sker i samtal och handling som 
del av en verksamhet (Wickman & Östman, under tryckning) och som tidi-
gare använts för att analysera olika aspekter av lärande i handling under la-
borationer (Wickman och Östman, 2001a; 2001b; 2002; under tryckning). 

Den metodiska ansatsen gör det möjligt att beskriva hur innehållet i för-
klaringarna förändras när studenter och lärare talar med varandra; vilka saker 
de tar för givna och vad de behöver klargöra ytterligare. Det går dessutom att 
beskriva hur studenter och lärare bestämmer att det är en viss förklaring som 
gäller. Av särskilt intresse blir att se vilka aspekter av förklaringarnas innehåll 
och sätten att hävda en viss förklaring som betonas i den verksamhet som 
universitetsundervisningen utgör. De aspekter som betonas i undervisnings-
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situationerna kan sedan relateras till de aspekter som betonas i forskningen 
(delprojekt 1) och i gymnasieundervisningen. Det blir då möjligt att förstå på 
vilket sätt som undervisning har möjlighet att skapa en bild av hur forskning 
faktiskt bedrivs samt att bidra med sätt att förstå naturen som är av använd-
ning i andra verksamheter utanför skolan och på universitetet.

För att finna relevanta aspekter att beskriva förklaringarna använder vi 
dels klassifikationssystem som har använts för naturvetenskap, dels en re-
ferensram som gör det möjligt att säga hur förklaringar görs begripliga och 
användbara i nya sammanhang.

Klassifikationssystemen för förklaringar har utvecklats inom diskussio-
ner kring hur vetenskapliga och vardagliga förklaringar skiljer sig (Ayala, 
1977; Elster, 1988; Driver, Leach, Millar, & Scott, 1996; Cromer, 1993). 
Från denna debatt uppmärksammas särskilt relationerna kausalitet-teleolo-
gi, fakta-värden, materialism-vitalism och reduktionism-holism, där termen 
till vänster i regel anses vara knuten starkare till naturvetenskap.

Referensramen som behandlar hur människor i mötet med varandra be-
stämmer sig för att en viss förklaring är giltig hämtas från Habermas (1996) 
teorier för kommunikativt handlande. I en kommunikativ handling måste 
vissa giltighetsanspråk förutsättas kunna bli infriade. Dessa handlar om “att 
uttrycka sig förståeligt, att ge (lyssnaren) något att förstå, att därvid göra sig 
förstådd, och att uppnå en inbördes förståelse“. Här är av särskilt intresse 
att undersöka hur dessa giltighetsanspråk används för att lägga fast förkla-
ringar. En anpassning av Habermas giltighetsanspråk är att undersöka om 
förklaringen läggs fast genom att hänvisa till 
1) ordens användning och språkbruk, 
2) till de empiriska resultaten, 
3) till en persons trovärdighet eller
4) till en fortsatt användning i kommande verksamheter (Howe, 2000).

Genom att belysa dessa olika aspekter går det att visa om de olika förkla-
ringarna uppfattas som 
1) en relation mellan ord och språkliga satser (t.ex. logiska och gramma-

tiska förklaringar),
 2) en relation till naturfenomen (till exempel hänvisning till observationer 

eller experiment),
 3) en relation mellan en kunnig människa och världen (t.ex. hänvisning till 

en auktoritet), och 
4) till vad kunskapen ska användas till (kunna förstå miljöfrågor etc.). 
Det är rimligt att anta att dessa olika aspekter hänvisas till i olika hög grad 
i forskning och i olika slags undervisning, beroende på deltagarnas olika 
bakgrunder och möjlighet att förstå varandra. Hur aspekterna betonas på-
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verkar vilken mening som är möjlig och vilken roll förklaringar fortsätt-
ningsvis kan ha i olika verksamheter.

Både beträffande innehållet i förklaringarna och i sätten att lägga fast 
förklaringar är det väsentligt att vårt sätt att närma oss problemet dock inte 
a priori bestämt vilka sätt att förklara som är giltiga, utan att vår metod till-
låter oss att analysera vad agenterna själva vill åstadkomma och vad som 
faktiskt händer i undervisningen. Även en beredskap måste finnas för en 
nära koppling mellan olika sätt att förklara och innehållet i förklaringarna. 

En liknande ansats används i studierna av hur gymnasielärarna förklarar. 
Intresset för naturkunskapsämnet bottnar i att detta ämne är avsett att ge just 
allmänbildning i naturvetenskap och att inte producera nya naturvetare.

 

Coda
Det har ofta hävdats att en anledning till att naturvetenskaplig undervisning 
ofta framstår som isolerad från olika sammanhang, är att undervisningen  
vilarså fast  på akademiska sammanhang och ger kunskaper bara för män-
niskor som ska bli forskare. De lärare som finns i skolan har fått sig tillde-
lade dessa sammanhang i sin undervisning i ämnena på universitetet, och 
vidarebefordrar dem till sina elever i skolan. Mycket tyder dock på att det 
är en förenklad bild. Undervisningen – både i skolan och på universitetet – 
tycks ha utvecklat sina egna sammanhang och sätt att se på naturvetenskap. 
De ger egentligen ingen god bild ens av hur kunskaperna kan användas av 
forskare. Detta var något som uppmärksammades redan av Dewey (1991), 
liksom av den reformrörelse för undervisningen som fanns i Sverige vid 
förra sekelskiftet (Kaiserfeld, 1999). Krisen för naturvetenskapsämnena har 
återigen aktualiserat denna debatt hundra år senare. Hur blir naturvetenskap 
användbar i nya sammanhang? 
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Skolmatematik och universitetsmatematik ur 
ett didaktiskt perspektiv 

Vi, författarna till denna artikel, tolkar matematik som ett brett begrepp. 
Inom matematiken ryms många olika delområden och perspektiv. Nästan 
allt vi människor sysslar med i vardag och yrkesliv kräver matematiska 
kunskaper av olika slag. Vi uppskattar tid, orienterar oss på nya platser, tol-
kar tabeller och diagram i tidningar, hanterar storheter som t.ex. volym när 
vi lagar mat o.s.v. Att matematik är betydligt mer än ”att räkna” stämmer 
överens med kursplaner i matematik för grundskola och gymnasial utbild-
ning samt med den uppfattning om ämnet som matematiker har. Som vi ser 
det, finns det alltså bara en matematik och inte en skolmatematik och en 
universitetsmatematik, även om traditionen inom de olika verksamheterna 
har sett och ser olika ut. Utöver historiska och kulturella skillnader finns 
ofta stora olikheter i människors uppfattning av vad matematik är. Vanliga 
associationer till begreppet matematik är ”siffror”, ”räkna” och ”procent”.

I den här artikeln ska vi beskriva något av historien bakom undervis-
ningstraditioner i skol- och universitetsmatematiken. Vi börjar dock med 
det som är gemensamt, nämligen vetenskapen matematik. I artikeln visar vi 
också på några av de röda trådar som förbinder barns tidiga matematikkun-
nande med matematiken genom hela skolsystemet till och med universite-
tet och vi fokuserar då särskilt begreppsförståelse och färdigheter. Avslut-
ningsvis beskriver vi olika perspektiv i matematiken och hur några av dessa 
kan samsas i en och samma modell.

Historik

Vetenskapen matematik

Matematiken i betydelsen räkning och enkel geometri är mycket gammal. 
Man kan förmoda att människan tidigt i sin utvecklingshistoria hade ett 
behov av att kunna räkna (djur, barn mm) och mäta (längd, area, tid mm), 
vilket också arkeologiska fynd tyder på. Men matematik som intellektuell 
sysselsättning utan absoluta krav på praktisk nytta är också av gammalt da-
tum. Fynd från Babylonien som är 4-5000 år gamla visar t ex att man kände 
till det vi idag kallar Pythagoras sats och att man sysslade med rätvinkliga 
trianglar med heltalssidor, vilket inte har några direkta praktiska tillämp-
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ningar. Det är dock först under den grekiska antiken som man kan börja 
tala om en matematisk vetenskap i den meningen att man började fråga 
efter bevis. Frågan ”Varför?” om ett matematiskt påstående ställdes först av 
grekiska tänkare omkring 600 f. Kr.

Den första systematiska framställningen av ett matematiskt stoff finns i 
Euklides Elementa från ca 300 f. Kr. Euklides, som var verksam i Alexan-
dria, sammanställde inte allt, men en del av sin tids matematiska vetande i 
13 kapitel eller böcker och lade därvid grunden för ett sätt att skriva veten-
skaplig text som har blivit mer eller mindre standard och förhärskande. Ele-
menta, som innehåller både geometri och talteori, användes som lärobok 
ända in på 1900-talet och trots att den har många logiska brister så anses 
den vara ett under av stringens och klarhet.

Euklides börjar sin framställning av geometrin med ett antal definitioner 
och grundläggande förutsättningar, kallade postulat och axiom. Han (och 
de flesta matematiker och filosofer fram till 1800-talet) uppfattade förmod-
ligen dessa som självklara påståenden om världen och verkligheten, påstå-
enden som inte behöver eller kan bevisas. Nuförtiden har man en annan syn 
på vad axiom är, som kan beskrivas som att axiomen är ett slags spelregler 
som man fastlägger från början och sedan följer. Man kan använda vilka 
spelregler man vill så länge de inte är motsägelsefulla. Huruvida man får en 
intressant teori eller ej är emellertid en annan sak. Med hjälp av axiomen 
och postulaten bevisar Euklides alla sina satser (det finns som sagt en hel 
del logiska brister och luckor i Elementa, men detta är principen). Hans 
metod att skriva matematik kan således kort beskrivas som definition-sats-
bevis, vilken har dominerat matematiklitteraturen sedan dess. Med visst 
fog kan man säga att detta schema har spritt sig till flera andra vetenskaper. 
Fysiken började bli ”matematiserad” redan under 16- och 1700-talen och 
det finns gott om försök till sådan matematisering av både humanistiska och 
samhällsvetenskapliga discipliner.

All vetenskaplig matematisk litteratur skrivs på detta sätt. Matematikens 
symbolspråk är kompakt, koncist och mycket precist. Definitioner och på-
ståenden måste vara glasklara. Det som skiljer matematiken från andra ve-
tenskaper är att dess kunskapsmassa ständigt byggs på kumulativt. Teorier 
blir inte falsifierade och förpassade till skräphögen eller historiens kurio-
sakabinett, utan står kvar tiderna igenom likt antika byggnadsverk. Antika 
matematiska arbeten kan i princip ha samma fräschör, värde och intresse 
som en helt ny artikel och vara av betydelse för den moderna forskningen. 
En viktig aspekt på den matematiska vetenskapen är att den i princip inte 
kan uttala sig om verkligheten. Om den någon gång skulle verka göra det 
så är det i själva verket fråga om att man har gjort sig en matematisk modell 
för något fenomen. Ett banalt exempel kan få illustrera detta. Att 1 + 1 = 2 
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är bekant för de flesta och ofta stämmer det som en modell för verklighe-
ten: har man en krona och får ytterligare en så har man två kronor. Men har 
man en sandhög och lägger till en, så har man fortfarande en hög, även om 
den är större. Alltså måste man i räknandet av sandhögar använda en an-
nan aritmetik som modell för verkligheten (en aritmetik som ur matematisk 
synpunkt är skäligen ointressant, men inte falsk). Det går med andra ord 
inte att vederlägga 1 + 1 = 2 genom att hänvisa till räknandet av sandhögar. 
Vetenskaper som fysik och nationalekonomi lägger ner mycken möda på 
att hitta, formulera och testa matematiska modeller för olika fenomen och 
förlopp. 

Av tradition brukar matematik föras samman med naturvetenskaperna 
vid universiteten, men i vetenskapsteoretisk mening är matematik inte en 
naturvetenskap, även om den naturligtvis ofta hämtar inspiration därifrån. 
Vart matematiken egentligen ska föras är inte lätt att säga, kanske borde den 
tillsammans med de närbesläktade och likaledes grundläggande områdena 
filosofi, logik, datalogi m.fl. föras till ett alldeles eget fält. Matematiker 
hämtar som sagt ofta inspiration och idéer från naturvetenskapen, men de 
drivs i sin forskning också framåt av matematikens egna inre värderingar, 
som ofta är av estetisk natur. Man talar om vackra resultat och bevis, men 
vari denna skönhet består är svårt att beskriva. Enkelhet, klarhet och preci-
sion kan bidra till känslan av att ett bevis är vackert, liksom även känslan 
av det oväntade, att man har kombinerat kända satser på ett nytt, oväntat, 
kanske förvånande och framför allt fruktbart sätt. 

Sverige har som bekant en lång, mycket fin tradition på det naturveten-
skapliga fältet. Vi behöver bara erinra oss namn som Linné, Polhem, 
Scheele och Berzelius. Den svenska matematiken kommer dock igång för-
hållandevis sent, i någon nämnvärd omfattning först under senare delen av 
1800-talet (det är intressant att jämföra detta med utvecklingen i Norge, 
som har en framstående matematisk tradition som sträcker sig till början av 
1800-talet och under hela seklet förmodligen var den ledande matematikna-
tionen i Norden). För en grundlig genomgång av den svenska matematikens 
historia se Gårding, 1994. Genom Gösta Mittag-Leffler (1846-1927) får 
Sverige sin förste matematiker av större format och internationell ryktbar-
het. Mittag-Leffler är den som skapar den svenska matematiken och ger den 
dess huvudinriktning mot analys och särskilt teorin för differentialekvatio-
ner (svensk matematik täcker nuförtiden större delen av ämnet, men analys 
måste trots allt sägas vara huvudinriktningen).

Skolämnet matematik

I alla tider har matematik betraktats som ett viktigt ämne. I forna samhällen 
var matematik en kunskap som användes praktiskt. Men med Platon för 
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cirka 2300 år sedan fick ämnet också en annan inriktning. Han ansåg att 
det fanns två räknekonster, en för den stora mängden och en för filosoferna. 
Filosofernas räknekonst var både i sanning och noggrannhet oändligt över-
lägsen den praktiskt användbara räknekonsten (Lindskog, 1985). Platon be-
tonade ämnets värde som skolning i ett filosofiskt tänkande. Matematik fick 
betydelse för att träna intellektet.

I Sveriges första skolordning från 1571, sägs ingenting om undervisning 
i räkning/matematik. Räkning som ämne i den allmänna folkundervis-
ningen visade sig först som ett utredningsförslag till prästerståndet i slutet 
av 1600-talet. Men statsmakterna fäste aldrig något avseende vid försla-
get och det blev aldrig stadsfäst. Inför den svenska folkskolans införan-
de, 1842, diskuterades ämnet matematik, men inställningen till skolämnet 
matematik var splittrad. Aquilonius (1942) skriver att ledamöterna inom 
bondeståndet ansåg ämnet som onödigt. De var angelägna om att begränsa 
utbildningens omfång, eftersom bönderna skulle stå för det mesta av kost-
naderna. Landsbygdens fattiga som i första hand berördes av folkskolan 
var inte representerade i riksdagen. Kravet på riktigt utförda tjänster tycks 
för adeln och ridderskapet ha talat för räkning i skolan. Ämnet kom med i 
folkskolestadgan under beteckningen ”de fyra räknesätten i hela tal”. Syftet 
var huvudsakligen att kunna klara det dagliga livets krav. 

Den första folkskolestadgan innehöll ingen undervisningsplan. Friheten 
att utforma undervisningen var stor för skoldistrikt och lärare. Det visade 
sig att många barn inte fick undervisning i räkning och skrivning (Holmvall, 
1923). För att råda bot på folkskolans brister utgavs ett kungligt cirkulär 
1864 som bland annat betonade att barnen tidigt skulle övas i skrivning och 
räkning. Än större betydelse fick de normalplaner som Kungl Maj:t senare 
fastställde. Dessa normalplaner betonade räkningens praktiska betydelse. 
Redan i den första normalplanen, daterad 1878, behandlades nästkomman-
de stadiums kunskapskrav. Syftet med småskolans kurs i räkning var näm-
ligen att förbereda eleverna för folkskolans räkneövningar. I normalplanen 
1878 anges geometri som ett särskilt ämne vid sidan av räkning och i flera 
år var det endast pojkarna som fick möta detta ämne.

Håstad (1978) beskriver utvecklingen av matematikämnet till och med lä-
roplanen för grundskolan 1969. Han menar att matematikundervisningen varit 
ganska statisk fram till 1960. Nyttoaspekten har varit det dominerande målet 
och räknefärdigheten har hela tiden varit det viktigaste delmålet. Tilllämp-
ningarna har alltid uppfattats som viktiga, men enligt Håstad har de aldrig lyft 
sig över ”skolbokstalsnivån”. Förändringar inom matematikundervisningen 
har skett dels genom läroplansrevisioner dels genom terminologianvisningar. 
I och med Lgr 69 infördes begrepp från den elementära mängdläran i syfte 
att förenkla stoffet och göra det mer överskådligt. Mängdläran var en av de 
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nya företeelser som ingick i ”den nya matematiken”. En annan företeelse 
som blev aktuell var de självinstruerande (”programmerade”) läromedlen.

Magne (1973) framhåller att den främsta orsaken till utformningen av 
matematikkursplanen i Lgr 69 var att man tyckte att resultaten av 1950- och 
1960-talens matematikundervisning till mycket liten del motsvarade sam-
hällets och elevernas rättmätiga krav och förväntningar.

1980 års läroplan innebar en kursändring för matematikens del. Den 
an-ger nödvändiga och önskvärda kunskaper för varje stadium. Läroplans-
texten betonar grundläggande färdigheter, problemlösning och användbara 
kunskaper mycket starkt. Tidigare betonades främst vikten av att bygga upp 
matematikkunskaper som grund för vidare studier, men i Lgr 80 anges klart 
att matematikundervisningen främst syftar till att ge var och en användbara 
kunskaper och färdigheter, så att man ska kunna ta till vara sina rättigheter 
och fullgöra sina skyldigheter som samhällsmedborgare. I och med Lgr 80 
försvann en del av centralstyrningen och planeringen av undervisningen 
blev mer ett lokalt ansvar.

Torper (1982) har studerat timplaneförändringar i bland annat matema-
tik. Under perioden 1919-1980 har den totala skolpliktstiden ökat med 
cirka 60 procent. Matematiken har och har haft ungefär lika stor andel av 
skolpliktstiden, cirka 15 procent.

I alla kursplaner för räkning och matematik har betydelsen av praktisk 
färdighet i räkning betonats. Håstad (1978) anger två huvudskäl till varför 
man ska lära sig matematik. Det ena och det som varit det dominerande är 
nyttoskälet. Matematik är användbart vid fortsatt utbildning och i yrkes- och 
i vardagslivet. Så till exempel betraktas ofta räknefärdighet som verktyg som 
behövs vid problemlösning av olika slag. Det andra skälet är att ämnet är 
personlighetsutvecklande. Det finns också ett tredje skäl, nämligen att ma-
tematikstudier gör människan delaktig i den kulturvärld, som matematiken 
representerar. Carleson (1968) menar att matematikundervisningen främst har 
ett allmänkulturellt syfte, som kan jämställas med målet för andra skolämnen. 
Undervisningen ska ge en introduktion till matematiken. För det andra ska 
undervisningen ge sådana färdigheter, som behövs för att förstå andra ämnen. 
Wigforss (1957) menar att tankens skolning är en av huvuduppgifterna för 
matematikundervisningen. Freudenthal (1973) tar upp frågan om inte ett 
mål för matematiken är att tjänstgöra som urvalsinstrument. Är man duktig 
i matematik är det ett tecken på allmän duglighet.

Men matematikundervisningen ska enligt Lgr 80 också utveckla elever-
nas logiska tänkande. I Lgr 80 har den numeriska räkningen tonats ned. I 
stället betonas vikten av att eleverna får förankra begrepp och förstå dessa 
i praktiska situationer. Elevernas nyfikenhet, fantasi och kreativa förmåga 
ska mer tas tillvara i undervisningen. 
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Många forskare liksom läroplansförfattare betonar matematiken som ett 
färdighetsämne. Hultman m.fl. (1976) definierar ämnet på följande sätt:

• Ett färdighetsämne, som kräver mycket tid för övning i aritmetik
• Ett tillämpningsämne
• Ett orienteringsämne som vidgar elevernas kulturbakgrund och är 

värdefull för deras personlighetsutveckling
• Ett kommunikationsämne, där man talar och skriver matematik
• Ett probleminriktat ämne. Ett hjälpmedel för att undersöka, upptäcka, 

förstå och handla.
Den grupp, som regeringen för ett tjugotal år sedan tillsatte för att göra en 
översyn av matematikämnet definierar skolmatematiken som 

”En vetenskap, ett hantverk och konst, ett språk för kommunikation, 
ett hjälpmedel men också en del av vår kultur (Ds U, 1986:5, s.9)”.

Gruppen menar att det är förståelsen och logiken som är det viktigaste, inte 
att skriva snygga siffror och ställa upp enligt givna anvisningar.

Matematik är liksom modersmålet ett färdighetsämne menar Husén & 
Dahllöf (1960), därför att det är tillämpbart på många områden. Samma 
inställning finns i Lgr 80:

”Tala, läsa, skriva och räkna utgör grunden för det mesta av det arbete 
som utförs i skolan och i vuxenlivet. Förmågan att bilda begrepp, 
tänka och tillägna sig kunskaper liksom tilliten och den inre trygghe-
ten hos ett barn är i hög grad beroende av barnets förmåga att använda 
de olika medlen för att kommunicera med andra. De grundläggande 
färdigheterna har avgörande betydelse för övriga studier, för yrkes-
verksamhet, för återkommande utbildning och inte minst för att ge 
människor möjligheter att hävda sina rättigheter i samhället. Att elev-
er tränar och systematiskt får utveckla de grundläggande kommuni-
kationsfärdigheterna, tala, läsa, skriva och räkna, måste därför vara 
centralt i skolarbetet.” (Lgr 80, s.15-16).

Den nu gällande läroplanen, Lpo 94, är starkt präglad av den förändrade 
formen av styrning av skolan, från regelstyrning till decentraliserat ansvar 
med tillhörande mål- och resultatstyrning. Ingenting sägs om hur man ska 
arbeta för att eleverna ska nå uppställda mål och val av metoder m.m. läm-
nas därmed till lokala beslut (Skolverket, 1997).

För matematik finns i läroplanen ett mål formulerat:
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola
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 • behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa       
det i vardagslivet (Utbildningsdepartementet, 1998).

Men även andra mål i läroplanen är applicerbara på matematik, t.ex.:
Skolan skall sträva efter att varje elev
• lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper 

som redskap för att 
– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
– reflektera över erfarenheter och 
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden... (a.a.).

I läroplanen för den gymnasiala utbildningen finns liknande mål som berör 
matematik.

I kursplanerna i matematik har flera förändringar skett om man jämför 
med Lgr 80. Dessa förändringar motiveras av utvecklingen i samhället samt 
av tekniska framsteg.

Bruket av standardalgoritmer för de fyra räknesätten har t.ex. minskat 
ytterligare, samtidigt som behoven av kunnande i att tolka och kritiskt gran-
ska matematik i användning och behandling av data och information blivit 
större. Matematik som hjälpmedel för att beskriva situationer och förlopp, 
för att kommunicera och lösa problem har förändrats genom tillgången till 
miniräknare och datorer. Behovet av kvalitativt goda kunskaper i matema-
tik har ökat väsentligt (Skolverket, 1997).

Universitetsämnet matematik

Förmodligen skrevs Elementa bl.a. med syftet att vara en lärobok, så i den 
meningen är matematik även som undervisningsämne i vid mening uråld-
rigt. Men man ska komma ihåg att matematik inte alltid nödvändigtvis un-
dervisades som ett sammanhållet ämne, utan ämnet var uppdelat i aritmetik, 
geometri, analys o.s.v, där exempelvis analys ofta bakades samman med fy-
sik. Överhuvudtaget är förstås våra tiders mer eller mindre stränga boskill-
nad mellan de olika (natur)vetenskaperna av förhållandevis sent datum. 
Fram till 1800-talet bestod enligt Gårding (1994) matematikundervisning-
en vid de svenska universiteten av aritmetik, algebra och geometri, oftast 
förmedlad av ”klassiker och teologer”. Men genom sin ålder och stringens 
hade den säkert ett högt anseende (och åtminstone en viss praktisk nytta), 
även om astronomin betraktades som den förnämsta av de exakta vetenska-
perna.

Föreläsningskataloger från Stockholms högskola i slutet av 1800-talet finns 
bevarade (se t.ex. http://www.matematik.su.se/Historia) och undervisningen 
på grundläggande nivå handlade då om inledande differential- och integral-
kalkyl. På högre nivåer föreläste professorerna över ämnen som även med 
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nutida mått mätt är avancerade, som exempelvis elliptiska funktioner. Under 
1800-talet skrevs ett antal läroböcker i matematisk analys och då de ofta var 
på franska brukade de heta Cours d’analyse. Dessa användes i undervisningen 
även vid svenska universitet fram till 1950-talet och de första svenska läro-
böckerna skrevs i början av 60-talet. Många generationer matematikstudenter 
har tenterat på ”Hylta-Calle”, som analysläroböckerna (skrivna i Lund) av C. 
Hyltén-Cavallius och L. Sandgren gärna kallades. Nyheten med dessa är att 
de skrevs som läroböcker och inte bara som framställningar av den grund-
läggande analysen, till skillnad från den tidigare använda litteraturen som 
hade en mer diffus och blandad målgrupp. Hyltén-Cavallius och Sandgrens 
böcker innebar en mindre revolution på det matematikpedagogiska området 
inom universiteten, men de används inte längre utan har ersatts av andra, som 
är mer anpassade till dagens förhållanden. Dock kan man tydligt se Hylta-
Calles ande sväva över de svenska läroböcker som skrivits på senare år (en 
förklaring till detta är säkert att flera av nutidens läroboksförfattare själva 
har utsatts för Hylta-Calle som studenter en gång i tiden). I samband med 
expansionen av högskolan under 1960-talet blev matematiken ett enormt stort 
ämne, eftersom det ansågs nyttigt och var grundläggande för studier i fysik, 
kemi och andra ämnen. När linjesystemet infördes började ämnet krympa 
och nu lockar det tyvärr färre studenter än man skulle önska. Man kan nog, 
utan att vara alltför kontroversiell, säga att matematik (liksom filosofi) är 
nyttigt inte bara för sin egen skull och som förberedelse för studier i andra 
ämnen, utan även som tankeskärpare och som träning i att argumentera och 
dra slutsatser.

Läroböcker kommer och går genom historien, men man kan med fog 
säga att det har utbildats en internationell kanon beträffande innehållet i de 
grundläggande matematikkurserna vid universiteten: de ska  innehålla grun-
derna av en- och flervariabelanalysen, linjär algebra samt en orientering om 
talteori och algebra. Visst förekommer det variationer, men detta brukar 
vara det normala. Tyngdpunkten vid svenska högskolor ligger utan tvekan 
på analysen. En förklaring till detta är som sades ovan att den matematiska 
forskningen sedan Mittag-Leffler är analytiskt inriktad, och en annan är 
att analysen är ett viktigt redskap för ingenjörsvetenskaperna, inom vilka 
Sverige ju under lång tid varit en mycket framstående nation. Att tyngd-
punkten ligger inom analysen ser man för övrigt även på det stoff som ingår 
i gymnasieskolans kurser i ämnet.
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Kunskap i matematik

Begreppsförståelse och färdighet

I läroplanerna för grundskolan och för den gymnasiala utbildningen be-
skrivs fyra kunskapsformer: fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Vi 
väljer att här fokusera två av dessa, förståelse och färdighet.

Vi ska säga något om förståelse i matematik. Låt oss ta rationella tal, dvs. 
vanliga bråk som exempel. Man kan uppfatta och förstå t.ex. 2/3 på flera 
olika sätt. Det kan vara en viss del av något, t.ex. en pizza. Det kan också 
vara ett visst tal, vars decimalbråksutveckling börjar 0,666. Det kan även 
betyda två stycken av något, nämligen två tredjedelar. En vanlig tolkning är 
att uppfatta 2/3  som ett förhållande. Ordet rationellt tal kommer från lati-
nets ratio, som betyder just förhållande. I matematikens abstrakta definition 
av det rationella talet 2/3 är det betydelsen förhållande man har tagit fasta 
på. Bråken införs som par av hela tal, som (2,3), och för att få fram att 2/3 
och 4/6 uttrycker samma förhållande, säger man att vissa par, t.ex. (2,3) och 
(4,6) är ekvivalenta.

För en matematiker som sysslar med talsystemets uppbyggnad är då 2/3 
”ekvivalensklassen under en viss ekvivalensrelation av talparet (2,3)”, men 
det gör förmodligen inga andra än andra matematiker särskilt mycket gla-
dare. 

Att ha en grundläggande förståelse för bråk är nödvändigt när man bör-
jar utföra räkneoperationer med dem. Så små barn som förskolebarn kan 
förstå en vardaglig betydelse av bråk som del av helhet. De kan inse hur 
mycket t.ex. ”en tredjedel” är av ett äpple. Något svårare är det för många 
att förstå bråk som del av antal. Ett exempel på detta är att förstå att ”en 
tredjedel” av 12 personer är 4 stycken. En annan grundläggande aspekt är 
förståelsen av att t.ex. ”en tredjedel” är lika mycket som ”två sjättedelar”. 
Om man förstår att 1/2 och 2/3 kan uppfattas som 3/6 respektive 4/6, så 
blir det självklart att 1/2 + 2/3 = 7/6. Orden täljare och nämnare känns nog 
märkliga och gammaldags för många men en förklaring på vad de egent-
ligen betyder kan faktiskt bidra till förståelsen av vad ett bråk är. Täljare 
kommer av ett gammalt ord tälia, som i sin tur kommer av tal och betyder 
räkna upp eller förtälja, berätta. Nämnare kommer helt enkelt av nämna. 
Täljaren berättar alltså hur många delar av ett visst slag man har och näm-
naren berättar, ”nämner”, vilka delar det rör sig om (fjärdedelar o.s.v). Om 
man har förstått vad ett bråk är, så behöver man inte lära sig formlerna för 
addition, multiplikation o.s.v. som regler, det blir praktiskt taget självklart 
hur man ska addera o.s.v. Bråkaddition är alltså inte detsamma som en viss 
formel eller en viss algoritm för hur man ska göra. En elev som först lär 
sig bråkaddition som en formel och sedan måste använda den i 100 nästan 
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identiska uppgifter får dels en felaktig uppfattning om matematiken, dels 
kommer hon/han troligen att tycka att matematik är dödligt tråkigt resten 
av livet. Bråkaddition får heller inte bli detsamma som en serie knapptryck-
ningar på en miniräknare. En av skolmatematikens viktigaste uppgifter är 
att ge eleverna möjlighet att utveckla en god taluppfattning.

Ovanstående gäller naturligtvis inte bara elever i skolan. En hel del stu-
denter uppfattar också matematiken som en samling regler som det gäller 
att plugga in till tentan. Vissa regler kan vara bra att lära sig utantill, trots att 
det vore lätt att härleda dem eller slå upp dem i en tabell. Ibland går det ju 
snabbare att lösa ett problem om man kan någon regel eller något samband 
utantill och en del regler är viktiga för att man ska förstå andra samband. I 
vissa fall är det dessutom svårt att skilja en regel från en metod och metoder 
måste man oftast behärska och i viss mening kunna utantill. Ett exempel 
på detta är en metod att beräkna integraler som kallas partialintegration. 
Det skulle ta för lång tid om man varje gång man behövde metoden vore 
tvungen att härleda formeln på nytt. Om man kan formeln utantill så är det 
förmodligen också lättare att känna igen de situationer där den behövs. Vad 
man ska lära sig utantill i form av metoder och regler är således inte lätt att 
säga. Metodkunskap och färdighet ligger nära varandra. 

Areabegreppet

Som ett exempel på ett begrepp som kan vara intressant både didaktiskt och 
matematiskt ska vi belysa begreppet area. Det kan diskuteras ur ”förstå-
else-synpunkt” eftersom det kan förstås på olika plan. I den grundläggande 
undervisningen både i skolan och i högskolan måste man utgå från en intui-
tiv uppfattning av arean som storleken av ett område eller innehållet i det. 
Matematikerns förhållande till areabegreppet är lite mer komplicerat, som 
vi ska se längre fram. 

Ett sätt att börja arbeta med area är att först samtala och undersöka be-
greppet för att därigenom komma fram till en gemensam beskrivning. Där-
efter kan eleverna få jämföra olika områdens areor (Fritzén m.fl, 1992).
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Dessa båda områdens areor kan t.ex. jämföras genom att man klipper ut och 
sönder den ena figuren och täcker den andra. Därigenom kan eleven ta reda 
på vilket områdes area som är störst.

Eleverna kan få experimentera med olika områden och försöka uppskat-
ta deras area med de metoder de kan hitta på själva (a.a). Att undersöka hur 
många rutor från ett rutat papper som man kan pussla in i det är ett sätt (som 
påminner om matematikens sätt att hantera area).

Även när det gäller att arbeta med arean av kända geometriska figurer, 
som rektanglar, kan det vara bra att eleverna inledningsvis får täcka ytan 
med rutor som motsvarar en lämplig enhet, t.ex. cm2-rutor. Snart upptäcker 
säkert de flesta elever att arean av en rektangel kan beräknas som längden 
multiplicerat med bredden. Att eleverna själva ges möjlighet att ”uppfinna” 
matematiska samband är en viktig didaktisk idé. För eleven kan upplevel-
sen när han/hon med hjälp av bl.a. kreativitet skapar matematik vara vä-
sensskild från upplevelsen av en undervisning där han/hon alltid får veta av 
läraren ”hur det är” eller ”hur man gör”.

Efter beräkningar av rektanglars area följer sedan beräkning av arean av 
en triangel lätt och därefter är man redo att beräkna arean av polygonområ-
den genom att dela in dem i triangelområden:

När man har kommit så långt så kan man fråga sig om man kan beräkna 
arean av andra områden än polygonområden. Hur är det med t.ex. cirkeln? 
(Strängt taget borde man skriva cirkelskivans area, själva cirkeln är ju 
egentligen bara randen.) Att dess area är en konstant (som kallas pi) multip-
licerat med radien i kvadrat är bekant för nästan alla, men varför är det så? 
Här kommer vi in på djupa och svåra frågor som man arbetar vidare med 
i gymnasieskolans matematikkurser. Det är intressant att när man kommit 
hit så går man tillbaka till det ”primitiva” sättet att bestämma area, nämli-
gen genom att undersöka hur många enhetskvadrater man kan pussla in i 
det. För att få en bättre uppfattning kan man klippa enhetskvadraten i 100 
mindre kvadrater och pussla in även dem o.s.v. Med en gnutta tur kan man 
bevisa att de värden man successivt får på detta sätt genom att välja mindre 
och mindre kvadrater närmar sig något visst tal. Detta tal säger man i så 
fall är områdets area. I själva verket är detta grunden till integralkalkylen 
som man studerar både i den gymnasiala utbildningen och på universitet 
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och som bl.a. ger metoder för att beräkna area. (När man har kommit till 
detta stadium visar det sig att integraler är användbara i en ett flertal andra 
sammanhang också, t.ex. i mekaniken där integral kan betyda fysikaliskt 
arbete. Detta är ett av matematikens främsta kännetecken: den tillhandahål-
ler metoder som kan användas i många olika sammanhang.)

Redan under antiken kunde man beräkna arean av olika kroklinjiga om-
råden. I Elementa bevisas formeln för cirkelns area och Arkimedes beräk-
nade arean av andra mer komplicerade områden. Den första systematiska 
teorin för beräkning av area kom dock först i slutet av 1600-talet.

Hur är det då med matematikens vetenskapliga förhållande till areabe-
greppet? För det första nöjer sig inte matematiken med det intuitiva begrep-
pet area som ett områdes storlek eftersom ”storlek” inte är ett väldefinierat 
begrepp. Begreppet area måste alltså definieras på något annat sätt. Ett sätt 
att göra det är att man börjar med att definiera arean av en kvadrat som sidan 
multiplicerat med sig själv. Arean av en triangel visar sig i så fall bli basen 
multiplicerat med höjden dividerat med 2. Ett polygonområde kan delas in i 
triangelområden (ett påstående som i och för sig kräver ett bevis) och arean 
av området definieras som summan av areorna av trianglarna (man måste 
sedan bevisa att arean är oberoende av hur man delar in i trianglar). Detta 
stämmer med att en kvadrat kan tänkas vara sammansatt av två trianglar. I 
nästa steg – arean av kroklinjiga områden – måste man konstatera att arean 
av ett sådant för tillfället inte är definierad. 

Att definiera arean av ett kroklinjigt område är inte ett trivialt problem 
och vi kan inte redogöra för några detaljer, men idén är att man försöker 
approximera med mindre och mindre kvadrater. Man säger att ett område 
är mätbart om man kan approximera noggrant (i en viss teknisk mening) 
och defininerar till sist arean som det tal som approximationerna närmar 
sig när man gör kvadraterna mindre och mindre. Det visar sig nu - kanske 
förvånande - att det finns områden som inte har någon area (vilket inte är 
detsamma som att arean är 0). Här visar sig matematikens icke-intuitiva 
sida, som är en av de sidor som gör matematiken så kraftfull. Att ett område 
har en ”storlek” är något vi kanske uppfattar som självklart, men så enkelt 
är det således inte. Vi sammanfattar: I matematiken måste man
• först definiera vad man menar med area
• därefter undersöka om ett givet område har en area enligt definitionen
• till sist (försöka) beräkna arean.
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Matematikens olika perspektiv
Matematikens innehåll kan delas in på olika sätt beroende på vilket per-
spektiv som används. 

Det internationella projektet PISA (Programme for International Student 
Assessment) har till uppgift att studera femtonåringars läsförmåga samt 
matematiskt och naturvetenskapligt kunnande. I PISA har man använt olika 
perspektiv på matematiken. Ett perspektiv som används är att använda sig 
av ett antal övergripande teman:
• chans
• tillväxt och förändring
• kvantitativt resonerande
• rum och form
• osäkerhet
• avhängighet och samband (Brekke & Gjone, 2001)
Dessa övergripande teman motsvaras inte av de mer traditionella kunskaps-
områdena som geometri, statistik, algebra och aritmetik. Exempelvis temat 
tillväxt och förändring ”handlar om att förstå den fundamentala betydelsen 
av tillväxt och förändring, som exempelvis linjär och exponentiell. Många 
olika områden inom den traditionella matematiken är involverade i uppgif-
ter av denna typ som samband mellan storheter, funktioner och tillväxt, och 
statistik samt algebra.” (Skolverket, 2001, sid 59)

I PISA beskrivs matematisk kompetens och uppgifterna har delats in i 
olika kompetensklasser:

”Uppgifter som hamnar i den lägsta klassen, klass 1, utmärks av att de 
endast kräver lösningar som innebär att reproducera fakta, lösa rutinpro-
blem och att kunna tillämpa standardalgoritmer.

Nästa klass, 2 , utmärks av att kunna se och använda samband mellan 
olika områden inom matematiken och att kunna integrera information för 
att lösa enklare problem. Denna kompetensklass återspeglar också elever-
nas förmåga att välja och utveckla strategier och att använda flera metoder 
och att tillämpa olika steg i den matematiska processen.

Den högsta klassen, klass 3, gäller ”matematikens och den matematiska 
förmågans hjärta”. Här måste eleverna kunna matematisera situationer, och 
kunna upptäcka och extrahera den matematik som finns i situationen. För-
utom att kunna lösa uppgiften måste eleverna kunna analysera, tolka och 
utveckla mer originella modeller och strategier. De måste kunna använda 
matematisk argumentation som också kan inkludera bevis och generalise-
ringar. Denna kompetensklass inrymmer kritiskt tänkande, analys och re-
flektion. Eleverna ska kunna kommunicera sina matematiska tankar och 
idéer och även förstå andras matematiska kommunikation.” (a.a)

Den amerikanska organisationen NCTM (National Council for Teachers 
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in Mathematics) har följande huvudrubriker i verket Principles and Stan-
dards for School Mathematics:
• Number and Operations
• Algebra
• Geometry
• Measurement
• Data Analysis &Probability
• Problem Solving
• Reasoning & Proof
• Communication
• Connections
• Representation (NCTM, 2000)
Fler exempel än dessa ska vi inte gå in på här. Av det hittills beskrivna 
framgår dock att det går att ha många olika indelningsgrunder och perspek-
tiv på matematiken. Som vi ser det framträder två huvudperspektiv i alla 
olika indelningar och beskrivningar vi läst. Det ena är ett mer övergripande 
perspektiv. Det handlar då om sådant som är aktuellt i nästan all matematisk 
aktivitet. Exempel på detta är problemlösning och förmåga att se samband. 
Det andra är ett mer områdesinriktat perspektiv. Här ingår sådant som kan 
ses som delområden i matematiken, som olika matematiska ”kurser”, t.ex. 
geometri, sannolikhet o.s.v.

I grundskolans kursplan i matematik framträder dessa båda perspektiv 
tydligt genom att där finns två grupper av mål att sträva mot. Den första 
gruppen av mål är övergripande, t.ex.:

Skolan ska i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven
• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resone-

mang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt för-
klara och argumentera för sitt tänkande,
• utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med 

hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i 
förhållande till den ursprungliga problemsituationen. (Skolverket, 
2000b)

Den andra gruppen av mål är områdesinriktade, t.ex.:
Strävan ska också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfatt- 

ning samt sin förmåga att förstå och använda
• grundläggande geometriska begrepp och metoder, egenskaper, rela-

tioner och satser. (a.a)

I kursplanen finns också mål att uppnå. Dessa är områdesinriktade till sin 
karaktär, t.ex.:
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Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret.
Eleven skall
• kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, 

massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor. (a.a)

I kursplanen för den gymnasiala utbildningen har samtliga mål att sträva 
mot en övergripande karaktär, t.ex.:

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna
• utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera 

den med matematiska begrepp och symboler samt välja metod och 
hjälpmedel för att lösa problemet,
• utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt 

redovisa sina tankegångar muntligt och skriftligt, (Skolverket, 2000c)
 
I planen för varje matematikkurs finns mål att uppnå och de flesta av dessa 
är av områdesinriktad karaktär, t.ex.:

Kurs A
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
• ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tilläm-

pa dem i vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen
• vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resone-

mang att hon eller han förstår och kan använda begreppen och tanke-
gångarna vid problemlösning. (a.a)

Betygskriterierna för såväl grund- som gymnasieskola har övergripande ka-
raktär, t.ex. Kurs A:

Kriterier för betyget Godkänd
• Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvä-

gagångssätt för att formulera och lösa problem i ett steg.
• Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skrift-

ligt.

Kriterier för betyget Väl godkänd
• Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller 

och tillvägagångssätt för att formulera och lösa olika typer av pro-
blem.
• Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt 

som skriftligt. (a.a)
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De två övergripande dokument som styr högskolans verksamhet är Hög-
skolelagen och Högskoleförordningen. Det finns inga läroplaner analoga 
med skolans utvecklade på nationell nivå. Varje lärosäte utvecklar sina egna 
utbildningsplaner. De övergripande dokumenten är mycket allmänt hållna. 
De dokument som verkligen styr undervisning och kursinnehåll är kurs-
planer, som finns för alla kurser. Uppläggningen av undervisningen följer i 
stort sett den logiska uppbyggnaden av ämnet, även om man inte kan följa 
denna strikt, utan måste lämna luckor och emellanåt gå både framåt och 
bakåt. 

Ett exempel på målbeskrivning för en universitetskurs i matematik häm-
tas ur kursplanen för Matematik grundkurs 20 p vid Stockholms universitet. 
(Kursplanen innehåller dessutom förkunskapskrav, en beskrivning av inne-
hållet i kursen o.s.v.) Där lyder texten under rubriken mål:

Utbildningen skall ge
• stor förtrogenhet med grundläggande algebra och funktionslära
• förtrogenhet med grundläggande begrepp inom en- och flervariabela-

nalys, vektorgeometri samt två- och tredimensionell linjär algebra
• orientering om hur matematiska metoder kan tillämpas på naturveten-

skapliga och samhällsvetenskapliga problem.
• en grund för fortsatta studier i matematik.

Dessa mål är främst att räkna som områdesinriktade. Det övergripande per-
spektivet är dock något som är högst aktuellt under alla kursers genomför-
ande. Ett exempel är förståelsen för att regler i matematik inte är godtyck-
liga överenskommelser utan något som följer ur grundläggande premisser.
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En helhetsbild

Även om det går att anlägga olika perspektiv på matematikens struktur och 
innehåll vill vi betona att allt ändå bildar en helhet. Vi har därför gjort ett 
försök att med en bild (se nästa sida) visa hur våra båda huvudperspektiv 
samverkar till matematikens väsen. Idén är hämtad från Analysschema i 
matematik (Skolverket, 2000a). Om det vore möjligt hade vi velat använda 
oss av en tredimensionell modell i stället och vi visar denna schematiskt 
nedan. Med hjälp av denna syns det tydligt att bildens fyra ytterområden 
alla hör samman.
 

Bilden på nästa sida avser alltså att visa att allt bildar en helhet i matema-
tiken. Det finns inga områden mellan vilka det är vattentäta skott. I bildens 
kärna för vi in det övergripande perspektivet och i ytterkanten är det områ-
desinriktade perspektivet inplacerat. Begreppen i såväl kärna som ytterkant 
går att återfinna i grundskolans, gymnasieskolans och/eller universitetskur-
sers kursplaner och praktik. I området mellan kärna och ytterkant finns ex-
empel på arbetsområden som kan förekomma i undervisningen i de olika 
skolformerna. Mellan kärnan och ytterområdena finns dubbelpilar. Syftet 
med dessa är att beskriva hur det övergripande perspektivet hela tiden sam-
verkar med det områdesinriktade och vice versa. Vi kan, å ena sidan, se det 
som står i den inre cirkel som utgångspunkter för vårt arbete inom matema-
tikens olika områden. Då går pilen inifrån och ut. Å andra sidan kan vi se 
att när vi arbetar inom ett matematiskt område strävar efter att nå matema-
tikens kärna, den inre cirkeln. Pilen går då utifrån och in. När det gäller de 
yttre områdena är vissa områden aktuella i all matematik. Dessa är tal- och 
rumsuppfattning och de är därför placerade i ett särskilt ”band”. Bilden är 
inte på något sätt heltäckande utan är mer att se som en idékonstruktion 
med exempel på arbetsområden och begrepp.
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Den oformulerade didaktiken

Idrott och hälsa som skolämne
Kroppsövningsämnet har, sedan ämnet infördes i den svenska folkskolan 
1864, bytt namn totalt fem gånger. Skolämnet kom att etableras först un-
der tidigt 1900-tal. I danslitteratur omnämns tidsepoken som rörelsernas 
tid, med rörelseflöde och naturlig skönhet som centrala begrepp. Till detta 
kopplades hälsa och naturlighet, ledord för den nya moderna människan. 
Dansforskaren Cecilia Ohlsson konstaterar att i modernitetens spår följde 
inte bara ny teknologi, nya maskinparker och ny arkitektur, utan även nya 
kroppstekniker som t.ex. nya sätt att gå, sitta och springa.1  Nyckelbegrepp 
som under olika tidsepoker har använts och delvis fortfarande används för 
skolämnet är begrepp som fostran, hållning, allsidig kroppsutveckling, lek 
och självbehärskning, fritt skapande, hälsa och välbefinnande samt strävan 
att utveckla en “positiv självbild“ med idrottens hjälp.

Inom skolämnet kan man dock se en viss förskjutning, från det tidiga 
1900-talets fokusering på de rent kroppsliga förutsättningarna för hälsa och 
välbefinnande, till slutet av 1900-talets syn på ämnets möjligheter att främ-
ja den psykiska och sociala hälsan. Målet “själslig och kroppslig hälsa“ må 
ha stått sig sedan Per Henrik Ling grundade den svenska gymnastiken, men 
formen för hur dessa mål ska nås är mer oklar idag.

Vår artikel kommer att handla om kroppsövningsämnets didaktik och de 
val och icke-val som formar ämnets innehåll, en beslutsprocess som tycks 
ske med eller utan stöd i de styrdokument som finns. Hur främjas de över-
gripande målen bäst och hur kan vi utvärdera om målen nås? Kan dessa mål 
mätas i antalet glada elever som upplever rörelseglädje, i fysiska testresul-
tat, i goda idrottsprestationer, i antalet medlemmar i idrottsföreningar eller 
i antalet personer som äger tält eller annan friluftslivsutrustning? Frågan 
kan kännas en aning tillspetsad, men blir en slags realitet då resultatet och 
kvaliteten av ett visst kunskapsinhämtande ska bedömas och relateras till 
andra ämnen och till givet tidsutrymme.

 

Ämnet för fysisk fostran
Ämnets kunskapskultur har i olika styrdokumenten beskrivits i termer av 
att ämnets uppgift har varit att delge eleverna en fysisk fostran, en hälso-
fostran, en social fostran och en estetisk fostran. En stark grundpelare i 
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synen på ämnet har varit den medicinskt vetenskapliga diskursen. Denna 
diskurs har innefattat såväl hälsohygieniska aspekter som sociala reform-
strävanden.“En sund själ i en sund kropp“ har varit en dominerande tes 
för synen på kroppsövningsämnet.2  I denna syn har även legat en bestämd 
uppfattning om vilken typ av träning som flickor respektive pojkar skulle 
undervisas i. Puberteten blev en form av “könsvägskäl“ där behoven för 
den manliga presterande kroppen och den kvinnliga, mer estetiska, krop-
pen innebar att undervisningen skulle gå olika vägar. Pojkkroppen behövde 
stärkas genom styrke- och prestationsövningar och den växande flickkrop-
pen behövde utveckla rytm, rörelsekänsla och det estetiska sinnet.3  

När idrotten med dess olika grenar fick full genomslagskraft i skolgym-
nastiken i början av 1970-talet innebar detta att den fysiska fostran gick 
över till en träning i olika idrottsgrenar, vilket har dominerat innehållet på 
idrottstimmarna sedan dess. Den sociala fostran som en gång i tiden hade 
som mål att lära eleverna att regler under inga villkor fick överträdas, har 
nu förändrats till en diskussion om varför regler överträds och hur man ska 
hantera detta som individ och grupp. Den estetiska fostran verkar däremot 
ha upphört i samband med samundervisningens införande. Borta är styrdo-
kumentens rekommendationer om att lära elever att röra sig vackert och 
ändamålsenligt. Styrdokumentens tro på att estetisk fostran kunde ge indivi-
den en större öppenhet, frigjordhet och större självkänsla fanns i samtliga 
texter om de praktiskt estetiska ämnena under 1960-talet. Friluftsverksam-
het i skog och mark ansågs också bidra till den estetiska fostran. Vi tolkar 
det som att författarna inte bara åsyftade betraktarens estetik, utan även i 
den estetiska fostran värnade om utövandets estetik som en del i utveck-
lingen av den unga medborgaren (vilken ofta omnämns i texterna som han 
eller honom).

Redan Per Henrik Ling talade om den estetiska dimensionen av kropps-
rörelser. Idrottshistorikern Jens Ljunggren diskuterar i sin avhandling Krop-
pens bildning4  gymnastikens kroppsestetiska ideal. Han menar att redan 
före Lings tid sågs den fysiska fostran som ett första steg till människans 
fullkomning av inneboende mål. Vid GCI institutionen arbetade Lings ef-
terföljare vidare med inriktningen att kroppen skulle danas till estetisk per-
fektion. Industrialismens utbredning med dess specialisering av arbetsupp-
gifter skulle kunna påverka (fördärva) den manliga kroppens harmoniska 
form och därför menade man att gymnastiken, med dess utvalda rörelser, 
behövdes för att korrigera kroppen efter den ideala förebilden. Det kropps-
estetiska idealet fanns som en stark förebild långt in på 1900-talet. Den 
vackra kroppen skulle gestaltas i en allsidigt tränad kropp och den estetiska 
gymnastiken skulle kunna förmedla känslor och stämningar. Men den es-
tetiska gymnastiken fick aldrig full genomslagskraft i den av män utövade 
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gymnastiken. Det var inte förrän de två kvinnliga gymnastikpedagogerna 
Elli Björkstén och Elin Falk tog sig an kvinno- och barngymnastik i början av 
1900-talet, som rytm och estetik började diskuteras igen. De båda kvinnor-
nas skäl till att utveckla en mer estetisk gymnastik var att linggymnastiken 
bröt mot kroppens eget rörelsesätt och rörelsernas naturliga rytm.

Estetiken inom idrottsämnet kom sedan under lång tid att med automatik 
kopplas ihop med kvinnlig fristående gymnastik. När idrottsutbudet och 
samundervisningen, som vi nämnt tidigare, “tog över“ innehållet inom 
kroppsövningsämnet försvann de speciella anvisningarna om lämpliga öv-
ningar för att utveckla flickornas estetiska sinne. Upphörde det estetiska 
inslaget i kroppsövningsämnet i och med detta? Vad har hänt med behovet 
av den estetiska fostran i skolämnet?

Vårt motiv till att lyfta fram den estetiska dimensionen i en artikel om 
idrottsämnets oformulerade didaktik är i detta sammanhang tvåfaldigt, dels 
finns ett rent ämnesmässigt intresse i att studera hur estetiken har hante-
rats inom idrottsämnet, dels finns strömningar i samhället som lyfter fram 
estetiken på ett delvis nytt sätt (arbetslivets estetik, teaterns estetik, mil-
jöns estetik). Inför arbetet med den nya lärarutbildningen har betydelsen 
av estetisk kunskap också lyfts fram på ett nytt sätt. Det kommer bland 
annat till uttryck i Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande. Kommittén 
ger den estetiska kunskapen en definition som: “den kunskap man får ge-
nom sinnena“.5  En kunskap som kan uppfattas som motpol till den kunskap 
som förvärvas genom tanke och förnuft (den rationella kunskapen). Vidare 
skriver man om det estetiska förhållningssättet att det karakteriseras av ett 
egenvärde, att det vi förnimmer är viktigt för sin egen skull, dvs. att det 
berikar vårt inre och det ger oss känslomässiga upplevelser. Estetisk verk-
samhet är exempel på icke verbal kommunikation, vilken kan bidra till vår 
sammantagna förmåga till kommunikation och interaktion och detta är ett 
angeläget kunskapsområde för lärarutbildning, menar kommittén. Viktigt 
i bemärkelsen att kunskapsområdet skall ge förutsättningar för lärarupp-
draget; utbildningen av våra nya medborgare. Estetiken verkar ha ett (nytt) 
uppdrag att fylla. Det verkar finnas en riktningsgivare som anger att i sko-
lans verksamhet ska känslor och erfarenheter börjar lyftas fram som ett sätt 
att få kun-skaper om sig själv och sin omgivning. Här blir begreppet bild-
ning användbart för att beskriva en kunskap som kommer att beröra värden 
och normer; det kvalitativa förhållandet mellan människa och värld.6 

Ett praktiskt-estetiskt ämne
Ämnet idrott och hälsa skiljer sig från de flesta andra skolämne i det att 
kropp och kroppsrörelse står i fokus. Under lång tid har också ämnet förts 
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samman med övriga så kallade övningsämnena (de praktisk-estetiska) som 
bild, musik, slöjd och hemkunskap. Gemensamt för dessa ämnen har varit 
själva utövandet och den kunskap som utövandet i sig har bibringat eleven. 
Lite slarvigt skulle man kunna uttrycka det i termer av att “görandet“ har 
fått stå för själva kunskapsbildningen. Vad finns det då för bärande tankefi-
gur inom de praktiskt-estetiska ämnena? En viktig grund har varit (och är) 
att eleven med sina sinnen,och sin kropp, ska få tillfälle att pröva och öva 
upp sin förmåga till skapande, att ta emot och förmedla intryck och uttryck. 
Det har också genom åren funnits en utvecklad tanke om att undervisning i 
dessa ämnen kan bidra till att grundlägga bestående och värdefulla fritids-
intressen. Hur kan då ovanstående kopplas till skolans kroppsövningsämne 
som fr.o.m. 1994 heter idrott och hälsa? 

Den egna upplevelsen av en kropp i rörelse, den sinnesstimulans och den 
kroppsliga erfarenhet som detta ger är en form av kunskapsinhämtande som 
är svår att mäta och värdera utanför självet. Inom idrottssfären formuleras 
sällan värdet av upplevelsen i andra termer än att “det är skoj, det känns 
skönt, det är tungt“ etc. När idrott diskuteras i det offentliga samtalet är det 
ofta idrottens investeringsvärde, det nyttorationella värdet, som framhålls 
som det viktiga och eftersträvansvärda och inte aktiviteten i sig. Det är ett 
värde som i bästa fall kommer att visa sig för individen i form av ökad 
styrka, bättre kondition, minskad vikt och en förbättrad (fysisk) hälsa. Säl-
lan eller aldrig lyfts egenvärdets betydelse inom rörelseträningen fram som 
ett särskilt viktigt värde i undervisningsprocessen. Egenvärdet handlar om 
att aktiviteten, rörelseträningen har ett värde i sig, ett värde som gestaltas i 
upplevelsen. Aktiviteten motiveras då inte av att den är bra för något annat, 
“den är sig själv nog“.7  Idrottspedagogen Lars-Magnus Engström myntade 
på 1980-talet begreppen idrottens investeringsvärde och egenvärde. Han 
definierade dessa begrepp utifrån människors motiv till fysisk aktivitet. 
Eng-ströms undersökningar om vuxnas motionsvanor och livsstilspreferen-
ser visar, att en kombination av de båda värdena är det som motiverar vuxna 
till ett fysiskt aktivt liv.8  Hur barn och ungdomars motivbild till idrotts- eller 
rörelseträning ser ut, har inte studerats på samma systematiska sätt.

I kroppen möts det som lite förenklat kan kallas natur och kultur, den 
fysiska, biologiska kroppen och den upplevande, tänkande kroppen. Rela-
tionen mellan fysiologi och psykologi, mellan den naturvetenskapliga och 
den socio-kulturella kroppen har fängslat många forskare från skilda dis-
cipliner. Även om deras ansträngningar aldrig kommer att mynna ut i ett 
entydigt svar, kommer tankarna att påverka vårt förhållningssätt till och vår 
syn på kroppen. Den ungdomliga vältränade kroppen har av många uppfat-
tats som ett föredöme i vårt konsumtionssamhälle, medan den överviktiga 
och otränade kroppen visat på bristande disciplin och slapphet.9  När bilden 
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av den hälsosamma kroppen har lyfts fram har bilden i stort sett alltid foku-
serat på kroppen som ett objekt, vilket vi menar har inneburit att kopplingen 
rörelse och upplevelse har hamnat i skymundan. I dag visar en mängd olika 
rörelseformer som tai chi, qigong, klättring med flera på ett annat förhåll-
ningssätt till kroppsutövande. Förhållningssättet visar sig i ett sökande ef-
ter en kvalitativ upplevelse av rörelsens egenvärde, dvs. utövandet som en 
berikande kvalitet i livet. Att sätta ord på upplevelserna, att formulera ett 
språk kring tillfredsställelsen och utmaningen av en kropp i rörelse, i kon-
troll, i fritt skapande, i ett naturscenario kan vara svårt. Denna brist innebär 
att det estetiska perspektivet i ämnet idrott och hälsa ofta hamnar i skuggan 
när ämnets kärna eller identitet diskuteras. Här ser vi en risk i att ämnet hela 
tiden legitimeras via sekundära mål som framtida hälso- och livsstilsva-
nor kan det finnas risk att upplevelsen, egenvärdet av rörelseerfarenhet och 
kroppsbildning tappas bort. Den norska specialpedagogen Liv Duesund 
uttrycker värdet av kroppserfarenhet, att uppleva anspänning, avspänning, 
tolka trötthetssignaler, att uppmärksamma rörelseflyt och känna glädjen av 
att behärska sin kropp, med uttrycket “att bli kjennt med kroppen sin“.10  

Det kroppsliga vetandet kan förtydligas genom begreppet det kineste-
tiska sinnet. Howard Gardner åskådliggör med sin teori om de multipla 
kompetenserna hur man kan se det kinestetiska sinnet som en kroppslig 
intelligens (kroppslig-kinestetisk intelligens) en förmåga som är utveck-
lingsbar och som har ett värde i sig. Den kroppsligt-kinestetiska intelligen-
sen övervakar och samordnar all motorisk aktivitet, och menar Gardner, för 
att utveckla denna intelligens måste den användas.11  Ett faktum är således 
att, för att kunna bygga upp en kinestetisk medvetenhet krävs en kropp i 
rörelse – en medveten rörelseträning med fokus på kroppen som redskap. 
Vår tolkning av Gardners teorier om de multipla intelligenserna är nödvän-
digheten av att uppmärksamma värdet i att arbeta med de olika förmågor-
na/kompetenserna, både utifrån ett egenvärdes- och ett investeringsvärdes 
perspektiv inte minst när det gäller själva lärande processen. Kanske är det 
lätt att negligera värdet av en kropp i rörelse, ett utövande, men ser vi utö-
vandet som en långsiktig strategi att bygga upp en rörelseerfarenhet och ett 
förhållningssätt till vår kropp blir bilden delvis en annan.

Rörelsepedagogens uppgift bör, utifrån dessa tankegångar, vara att väg-
leda barn och ungdomar till att uppleva kroppen som en helhet, där ett in-
tegrerat tänkande kring kroppen ingår som en del i den egna självbilden. 
Ovanstående antyder ett något förändrat synsätt på hur kroppen kan ses 
som både en bas för rörelsehandlingar, i syfte att prestera något, men ock-
så som ett redskap när det gäller upplevelsen av att kunna interagera och 
kommunicera med människor. 
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Estetik som lärprocess
I vårt grannland Danmark har man under ett flertal år diskuterat och stu-
derat estetik som kunskapsform. Man menar att skolan bara är en del i 
barns- och ungdomars livsvärld och fritiden en annan. Idrottsämnet är ett 
skolämne, som barn och ungdomar ofta blandar samman med det de gör på 
sin fritid.12  Andra skolämnen skulle kanske hamna i samma dilemma om 
barn och ungdomar på sin fritid t.ex. tränade matematik tre till fyra kvällar 
i veckan med en annan pedagogisk ledare än  läraren i matematik? Detta 
innebär att idrottsämnet får en speciell inramning i jämförelse med en rad 
andra skolämnen. Kanske är det därför det känns betydelsefullt att i en text 
om idrottsdidaktik uppmärksamma estetiken som kunskapsform. Självklart 
kan man tycka – men faktum kvarstår att upplevelsen och utövandet (en 
kropp i rörelse) – ämnets centrala delar, lyser med sin frånvaro i de nutida 
kursplanerna om kroppsövningsämnet, vilka inte formulerar sig i didak-
tiska och eller estetiska termer.

Den danska forskaren Kirsten Drotner har i sin forskning intresserat sig 
för den estetiska lärprocessen. Hon ställer frågan: – Vad händer med barn 
och ungdomar när de är engagerade i sina fritidssysselsättningar, vad driver 
dem att öva, pröva och göra? Svaren hon får fram är att fritidssysselsätt-
ningar är lustfyllda processer. Det som förenar de olika fritidsintressena är 
att “det är skoj“. Man skapar något utifrån sig själv, något som man ofta 
delar tillsammans med andra och som är konkret, dvs. något som man kan 
känna, höra eller se. Hon baserar sin forskning på ett antal intervjuer om 
ungdomars fritidssysselsättningar och deras upplevelser av dessa. Genom-
gående hade ungdomarna svårt att svara på frågan om vad de upplevde när 
de fotograferade, spelade in en video eller liknande. Några av dem tyckte 
uppenbarligen att frågan var helt överflödig. Det viktiga var att själva upp-
levelsen av “görandet“ stod för något intensivt och glädjefyllt. Hon kon-
staterar att det är lusten som driver den estetiska processen. Ungdomarna 
vittnade också om hur deras tids- och rumsupplevelse blev förändrad under 
görandet.13  Denna upplevelsebeskrivning stämmer väl överens med begrep-
pet “flow“ som ofta används i idrottssammanhang. Begreppet beskriver hur 
människor kan uppleva en intensiv lustkänsla förknippad med kontroll och 
fokusering när man fullständigt försvinner in i en aktivitet för vilken man 
satt upp nåbara mål dvs. upplevelsen av bemästring.14  

Drotner är noga med att påpeka att barns och ungdomars “görande“ på 
fritiden är förknippat med starka sinnesförnimmelser och lärande. Ett lä-
rande som sker på flera olika nivåer; en individuell, en social och en kultu-
rell nivå. Den individuella nivån som gör det möjligt att experimentera med 
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sin egen identitet (förhållandet jag - mig). Närvaron av skoj och allvar ger 
därför den estetiska upplevelsen en stark känslomässig intensitet. Den indi-
viduella nivån innefattar också en elementär kroppslighet i form av själva 
utövandet. På den sociala nivån (förhållandet jag – du) blir värderingar och 
normer bedömda utifrån deltagarnas normer, där man reagerar spontant 
och känslomässigt och inte alltid utifrån hur man borde svara, agera eller 
handla, dvs. utifrån ett vuxet förhållningssätt. På denna nivå kan man få 
perspektiv på sina egna och andras erfarenheter och detta ger en möjlighet 
till en ömsesidig reflektion. Den tredje nivån handlar om förhållandet jag 
– världen och benämns den kulturella nivån. Den estetiska processen hand-
lar här om en symbolisk kommunikation, som är tätt förknippad med indi-
videns kön och sociala bakgrund. Modellen nedan, hämtad från Drotner, är 
en teoretisk bild av hur relationen mellan innehåll och form skapar helheten 
i den estetiska lärprocessen.

INNEHÅLL    FORM

allvar och skoj 
känsla och tanke konkret konkret individuella aspekter (jag-mig)
obegränsat (rum) produkt upplevelse sociala aspekter (jag-du)
oavslutad (tid)      kulturella aspekter (jag-världen)

Figur 1. Den estetiska processens och produktionens kännetecken

På vilket sätt borde kunskapen om de estetiska lärprocesserna påverka 
idrottsämnets mål, innehåll och lärarnas syn på sitt ämne? Det är nu dags 
att resonera om den oformulerade idrottsdidaktiken och ämnets bildnings-
värde.

Ämnets bildningsperspektiv
När man talar om kroppens bildning är det lätt att fastna i tankar om krop-
pens funktion och yta. Bildning är inget enkelt och entydigt begrepp. Det 
har givits olika innebörd och har definierats olika över tid. Pedagogen Do-
nald Broady skriver i Bildning och kunskap under rubriken; Pedagogik som 
kulturreproduktion:

“För att tala om utbildningsmål och pedagogik behöver vi ord som 
bildning, erfarenhet, konst, kunskap, ord som bevarar förbindelserna 
med de aktiva verben bilda, erfara, kunna göra sig bekant med och 
skapa“.15 
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Användningen av begreppet bildning innebär ofrånkomligen att man kom-
mer att beröra värden och normer för ett givet ideal, vilket i sin tur kommer 
att ge, eller avspegla sig i, en pedagogisk grundsyn. De bildningsideal som 
har funnits och som kommer att formuleras för t.ex. idrott och hälsa och 
synen på kroppen har i högsta grad med människors samhälls-, kunskaps- 
och människosyn att göra. 

På vilket sätt bidrar då kroppsövningsämnet till elevernas bildning? 
Idrottspedagogen Claes Annerstedt menar, för att man ska kunna se idrott 
och hälsa som ett bildningsämne behöver problematisera kring idrottsun-
dervisningens syfte. Det krävs att man kan se den mänskliga kroppen som 
något mer än ett rörligt träningsobjekt, där man skiljer mellan kropp och 
medvetande.16  De idrottsdidaktiska forskarna Arnold och Tinning, Kirk & 
Evans använder sig av tre begrepp för att förtydliga det som de ser som 
syftet med idrottsundervisningen. Begreppen som de använder sig av är 
förkroppsligat medvetande, rörelsehandlingar och praktiskt vetande. 

Arnold menar att begreppet förkroppsligat medvetande (engelskans em-
bodied conciousness)17 talar om och möjliggör en omvärdering av förhål-
landet kropp/medvetande. Detta exemplifieras med skillnaden i uttrycken 
“min kropp är törstig“ och “jag är törstig“. Slutsatsen är att kropp och med-
vetande inte går att skilja från varandra. Termen rörelsehandlingar (engel-
skans actional movements) hänvisar till de rörelser vi utför medvetet och 
som har ett särskilt syfte eller mål till skillnad från reflexmässiga rörelser.18 
Det praktiska vetandet menar, Tinning, Kirk & Evans, är den sammantagna 
registreringen och tolkningen från sinnen och sinnesreceptorer vilka ger en 
viss kunskap. Men denna kunskap är inte tillräcklig utan till detta “kemis-
ka budskap“ måste man föra tankar, idéer och känslor vilka sammantaget 
genererar vetandet. Hur detta går till kan forskarteamet Tinning, Kirk & 
Evans inte förklara, utan konstaterar att insamlandet och användandet av 
kunskap inte kan förläggas till ett visst organ i kroppen.19

Annerstedt påstår att man utifrån de tre begreppen; förkroppsligat med-
vetande, rörelsehandlingar och praktiskt vetande kan hävda att idrottsun-
dervisningen är en bildande verksamhet.20  Skolans idrottsämne kan således, 
menar han, beskrivas som ett bildningsämne utifrån tre dimensioner där 
begreppet idrott bör ändras till begreppet rörelse; undervisning om rörelse, 
undervisning genom rörelse, undervisning i rörelse. Om-dimensionen berör 
de centrala begreppen, regler etc. som finns relaterade till rörelseaktiviteter. 
Genom-dimensionen handlar om hur rörelse kan användas för att nå andra 
mål som t.ex. sociala, känslomässiga, hälsomässiga och/eller moraliska. 
Den sista, i-dimensionen, handlar om inlärning av rörelsehandlingar och 
om att utveckla den kinestetiska förmågan i rörelseaktiviteten. Man kan 
tolka Annerstedts slutsats som att idrottslärarna måste göra klart för sig 
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själva på vilket sätt ämnet kan bidraga till elevers bildning. Att tillägna sig 
begreppen om förkroppsligat medvetande, rörelsehandlingar och praktiskt 
vetande blir då en väg mot ett mer professionellt förhållningssätt till ämnet 
idrott och hälsa.21  

Risken med ett otydligt bildningsideal för ett ämne är att den pedagogiska 
grundsynen för den undervisande läraren i ämnet blir grumlig. Pedagogi-
kens genomslagskraft står och faller med dess organisering och utformning 
dvs. hur undervisningens innehåll formas och gestaltas. En effekt av det 
nya sättet att se på kunskap och bildning i samband med kursplaneskrivan-
det för Lpo 94 och Lpf 94 var att ämnet bytte namn från idrott till idrott och 
hälsa, men också att hälsoperspektivet skulle dominera ämnet. Ytterligare 
en avgörande skillnad mot tidigare kursplaner var att en del av undervis-
ningen framöver (något underförstått) skulle bedrivas som teoretisk under-
visning. Teorin skulle ge kunskap och legitimitet till ämnets anspråk på att 
vara ett kunskapsämne om hälsa.

Ovanstående teoretiska resonemang kring ämnets syfte och legitimitet 
kan ses som ett bidrag från “forskarvärlden“ i form av begrepp och katego-
riseringar, som kan hjälpa idrottsläraren att föra ett resonemang kring äm-
nets bildningsvärde. Till syvende och sist är det dock den enskilda idrottslä-
raren som behöver finna ut hur formen för undervisningen och hur balansen 
mellan teori och praktik ska gestaltas. Hur man avläser ett ämnes ideologi 
blir också avgörande för hur man bedömer ett ämnes värde i relation till 
andra skolämnen och till individens behov av bildning utifrån ett individ- 
och/ eller samhällsperspektiv.

Den oformulerade idrottsdidaktiken
Vad vet vi om idrottsämnet idag? Vi vet, att lärare vittnar om att ämnet un-
der 1900-talet gått från ett prestationsinriktat färdighetsämne till ett ämne 
som har social träning i fokus. Förmågan att kunna samarbeta och leda 
andra elever i idrottsaktiviteter har uppvärderats och färdighetskraven beto-
nas endast då det handlar om betygssättning för de högre betygen.22  Vidare 
menar huvuddelen av eleverna att ämnet är ett av skolans roligaste ämnen, 
dock har eleverna svårt att uttala sig om vad man lär sig.23 

I princip har inga studier rörande lärareffektivitet och vad “god undervis-
ning“ är, gjorts i Sverige. Däremot återfinns forskning från såväl England, 
Tyskland som USA. Sidentorp och Silverman är exempel på två amerikan-
ska forskare som bedrivit studier kring effektiva idrottslärare och vad som 
utmärker deras undervisning.24  Slutsatserna från de studier vi tagit del av 
är att det inte är helt lätt att fastställa vad som är karakteristiskt för lärare 
som betraktas som effektiva och vad som karakteriserar god undervisning. 
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Dessa slutsatser stöds bl.a. av den svenske forskaren Anders Magnusson 
som i sin avhandling om lärares självförståelse och vardagspraktik beskri-
ver att undervisning inte bara handlar om teknik utan även innehåller en 
känslodimension;

Man blir inte konstnär enbart genom att lära sig hur penslar och färg 
skall användas. Det krävs något mer än att bara behärska en teknik. 
Det handlar om att kunna utföra en handling och att rätt bedöma vil-
ken handling som skall utföras och när den skall utföras.25 

De mer didaktiska frågorna som handlar om undervisningsprocessen, om 
bedömning och utvärdering av kunskapsinhämtningen lyser med sin från-
varo i den genomgång av de studier vi gjort. Bristen på relevant didaktisk 
skolforskning av kroppsövningsämnet kan bero på avsaknaden av en tradi-
tion där idrottslärare och forskare har dokumenterat och formulerat sig över 
ämnets värdegrund, inriktning och utformning. Denna brist tror vi ämnet 
har gemensamt med övriga praktiskt estetiska ämnena. Först under 1980-
talet började på allvar diskussioner föras om värdet av de olika skolämnena 
och en av anledningarna till detta var den stoffträngsel som blivit en realitet 
i skolans värld. Ytterligare en annan anledning var de ordväxlingarna som 
uppstod kring bildningsbegreppet, som ingick i förarbetena för de nya läro-
planerna Lpo 94 och Lpf 94. I förarbetena låg en vidare syn på kunskap och 
i dessa diskussioner tryckte pedagoger på vikten av att integrera teori och 
praktik i skolan. För de praktiskt estetiska ämnena innebar detta delvis ett 
nytt synsätt. Hur skulle balansen mellan teori och utövande gestaltas? 

Genom att undvika att ställa frågor som problematiserar undervisnings-
processen och innehållet i ämnet, menar vi att det blir svårt att sätta “fingret 
på“ vad som konstituerar ämnet. Att våga ställa de didaktiska frågorna var-
för, vad, hur, när, var, av vem och i vilket syfte, som idrottsundervisning bör 
bedrivas kräver vissa ställningstaganden. I detta ligger också en didaktisk 
maktfråga; vem ställer dessa frågor över huvudtaget och i vilket syfte? 

Formandet av en undervisningsprocess och dess innehåll kan ses som 
bestående av de tre komponenterna lärare, elev och text. I idrottsundervis-
ningen kan en text dels bestå av färdiga idrottsaktiviteter, lekar och danser 
i form av ett kulturarv, dels som en text i form av litteratur kring hälsa, 
livsstilsfrågor och träningslära.26  Innehållet skapas sedan i en samverkan 
mellan de tre komponenterna. Dessa är i sin tur påverkade, begränsade och 
styrda av staten i form av läroplaner och andra styrdokument, av samhällets 
och individens sociala villkor samt av marknaden i form av producenter av 
tillgängligt material för verksamheten.

Utifrån didaktiska modeller och frågeställningar finns möjlighet att in-
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hämta kunskap om idrottsämnets särart, olika undervisningsprocesser och 
vad dessa kan bidra med. Om detta ska bli en realitet krävs att berörda 
parter vågar ställa kritiska frågor om ämnets form, innehåll och mål. Är 
det då inte dags att konfrontera olika intressegruppers syn på och motiv till 
ämnets existens i den svenska skolan? De olika intressenternas särintres-
sen påverkar och styr diskurserna kring ämnet, kring den lokala skolan och 
idrottsläraren. Vi vill på några rader lyfta fram exempel på några intres-
senters särintressen. Vi har politikerna, som främst på 1990-talet lyfte fram 
ämnets möjligheter att förhindra kommande arbets- och förslitningsskador 
inom yrkeslivet. När idrottsämnet skulle förstärkas i tid inför höstterminen 
1998 uttalade skolministern följande i ett pressmedelande:

Vi vet att idrottsundervisningen i skolan har stor betydelse för folkhäl-
san. Därför måste vi nu åter ge ämnet ett större utrymme i skolan.27

 
En annan grupp av intressenter är idrottsrörelsen som bevakar och un-
derhåller dels samhällets syn på idrott som medel för folkhälsan, dels sin 
egen rörelses fortlevnad i form av nya medlemmar. Det sistnämnda sker 
genom att olika förbund distribuerar idrottslitteratur och ger fortbildning 
till idrotts-lärarkåren och att skoleleverna får möta de färdiga idrotterna. 
Ytterligare en annan grupp är idrottslärarna och lärarutbildarna inom idrott 
som traderar idrottstraditioner och som dessutom ofta är starkt påverkade 
av idrottsrörelsen i egenskap av att de varit/är tränare, och/eller före detta 
elitaktiva idrottare. Avslutningsvis har vi så eleverna som har svårt för att 
skilja mellan skolans idrott- och hälsaundervisning och fritidens idrottsutö-
vande.28  Egentligen vet vi också väldigt lite om vad eleverna skulle vilja 
lära sig i ett ämne som fokuserar rörelse, kropp och hälsa.

Vill vi och törs vi sätta ner fötterna och samla ihop den allmänna debatten 
om idrottsämnet och bestämma oss för att ta konsekvenserna av debatten 
och av kursplanerna? Låt oss då byta ut den negativa debatten om ämnets 
legitimitet, dess existens och brist på kunskapsbildning mot något nytt och 
konstruktivt. En första konsekvens är att ta in de reviderade kursplaner-na 
från 2000 i den didaktiska processen. Ämnet har ett tydligt mål i kursplane-
texten – att bibringa kunskap om hälsa, fysisk aktivitet och välbefinnande. 
På frågan om hur arbetet bör inriktas krävs ställningstaganden kring såväl 
genusaspekter som hur t.ex. inaktiva och eller överviktiga elever skall tas 
med i undervisningsprocessen. Amerikanska studier visar att överviktiga 
barn gärna ägnar sig åt fysiska aktiviteter till musik, men ogärna vill ge sig 
ut på terränglöpning eller delta i aktiviteter där tävlingsmoment förekom-
mer.29  

Vilka mål och strategier behöver utarbetas för att möta elever i olika 
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åldrar och med olika behov? Vi vet att barn i framförallt de yngre åldrarna 
behöver en bred och rik sensomotorisk träning, där de idrottsdidaktiska le-
karna behöver väljas ut med omsorg med tanke på mognads- och utveck-
lingsnivå. Vi vet också att fler och fler barn väljer att stå utanför den orga-
niserade idrotten, vilket gör att skolans rörelseträning blir desto viktigare 
för dessa elever.30  Att som lärare våga välja bort färdiga bollspel eller andra 
idrottsaktiviteter till förmån för en rörelseträning som är bredare och mer 
anpassade för icke-idrottande barn kräver en djupare kunskap om barns 
utveckling. För de äldre eleverna krävs en dialog där förhållningssättet till 
synen på kroppen och på träning bör göras i ett samspel mellan teori och 
praktik (i utövandet). Att lära känna sin kropp, att bli medveten om den, 
innebär för de äldre eleverna att bli på det klara med att kunskapen om 
kroppen är införlivad i kroppens minnes- och sinnessystem, till och med 
bevarad i muskelfibrerna. En kunskap som kan bli till en erfarenhet, som 
stimulerar till en vilja till fysisk aktivitet. 

En viktig utmaning för idrottslärarkåren under det kommande decenniet 
är således att ta ställning till frågan utifrån vilket syfte man lägger upp sin 
undervisning. Skall ämnets profil handla om idrott som fostran, idrott som 
prestation eller idrott som hälsa? Frågan antyder det komplexa i att hantera 
ett ämne som vilar på en lång tradition av kulturarv och beprövad erfarenhet, 
men som saknar en akademisk problematiserande tradition. Om ett samhälls-
uppdrag är att stimulera eleverna till en sund och hälsosam livsstil, medför 
detta krav på en “politisk medvetenhet“ om den växande hälsosegregationen 
som pågår i det svenska samhället, där barn till invandrarföräldrar och ensam-
stående mödrar ligger “sämst“ till.31  Ett konkret syfte med undervisningen 
kan då bli att medverka till ett medvetet lärande hos eleven om t.ex. hur det 
egna närområdet kan användas till friluftsliv och rekreation.

Ytterligare en didaktisk frågeställning som är konkret och viktig är frå-
gan om vad som väljs bort och vad som väljs in inom skolans hela verksam-
het men också inom respektive ämne. Bedömningsdimensionen i form av 
betygssättning och utvärdering i ämnet ställer krav på möjligheter till en 
individuell fördjupning, god tidstilldelning och en tydlig struktur kring mål 
och inriktning. Om ämnets estetiska egenvärde inte formuleras och lyfts 
fram som en kunskapserfarenhet finns risken att ämnets profil och egenart 
försvinner. Skolämnen som biologi och hemkunskap kan då med lätthet, i 
åtminstone grundskolan, ta över de teoretiska delarna om kropp, fysiologi, 
kost och hälsa. Om friskolorna väljer bort lokaler för fysisk aktivitet och 
därtill utbildade idrottslärare är detta också en klar markering för vad de an-
ser vara “värt“ att satsa på, då det gäller barns och ungdomars bildning.32 

Frågeställningar med didaktiskt ursprung kräver medvetna ställningsta-
ganden som kan hjälpa och stärka både lärare, elever och ämnet i strävan 
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att finna ett hållbart och relevant innehåll – ett innehåll som är möjligt att 
förstås av både externa och interna medaktörer. Den oformulerade idrotts-
didaktiken gäckar forskaren. Vår text får ses som ett bidrag till den idrotts-
didaktiska debatten i vilken också bör ingå vilka kvalitetsaspekter som 
egenvärdet kan bidra med i en individs lärandeprocess. 
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Samhällskunskap som skolämne

Samhällskunskap är ett skolämne som inte har en enda och själv-
klar moderdisciplin på universitetet. Skolämnet vilar huvudsakligen 
på sådana kunskapsområden som nationalekonomi och statskunskap, 
även om också sociologiska aspekter på samhället alltmer har be-
aktats. Men ännu fler universitetsdiscipliner har något att säga om 
ett samhälle och dess förändringar. I denna artikel vill vi belysa hur 
skolämnet samhällskunskap har uppfattats men också hur det skulle 
kunna formas. De didaktiska aspekter vi särkilt uppmärksammar rör 
samhällskunskapsämnet, urval av innehåll, motiv för detta urval resp. 
medborgarbildning som aktivitet. 

Vårt moderna/postmoderna1 samhälle är komplext: nationella och inter-
nationella ekonomisk-politiska system är sammanflätade, traditionella poli-
tiska partier möter nya politiska grupperingar och yttringar (där t.ex. musik 
är budbärande). I krishärdar ställs terrorism mot statliga, militära insatser. 
Vi har via TV kunnat följa folkmord och utrensningar i Afrika, Kambodja 
och f.d. Jugoslavien. Invandrare och flyktingar betraktas av vissa politiska 
grupperingar som problem som ska undvikas (grupperingar som också i 
länder som Danmark, Italien och Frankrike har blivit salongsfähiga via 
demokratiska val). Traditionella välfärdsfrågor som skolor, sjukvård och 
barnomsorg förefaller inte längre självklara då de drabbas av besparingar.

Vad av allt detta skall våra skolbarn och skolungdomar lära sig? Vilka 
fakta och vilka förklaringsmodeller ska skolan erbjuda genom samhälls-
kunskapsämnet? Är det hur staten, landstingen och kommunerna styrs och 
hur beslut fattas (statskunskap) som är det mest väsentliga? Eller är det de 
olika politiska ideologierna och maktrelationerna (statskunskap och socio-
logi) som bör framhävas? Är det viktigt att veta hur det ekonomiska syste-
met fungerar (nationalekonomi, företagsekonomi och ekonomisk historia) 
eller hur migration hänger samman med råvaror, produktion och transporter 
(nationalekonomi och kulturgeografi)? Utgör samhällets organisationer och 
institutioner och dess skiktning i klasser, kast och statusgrupper det man 
ska koncentrera sig på (sociologi)? Är det hur människor i olika samhäl-
len organiserar sin vardag, sin sociala tillhörighet och sina religiösa och 
profana ritualerna som bör utgöra kärnan (antropologi, etnologi respektive 
religionshistoria)? För att till slut nämna ännu ett perspektiv: är den mest 
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väsentliga kunskapen den som handlar om hur identiteter, etnicitet och kön 
bildas och vidmakthålls (socialpsykologi)? 

Eller är det istället så att det inte är de mer specifika, avgränsade kun-
skapsbitarna som är mest väsentligt utan själva inskolningen i (demokra-
tiskt) medborgarskap, i att lära sig hur man fattar beslut med andra, vilka 
arenor som finns för detta och vilket ansvar man har för sitt eget agerande 
och sitt samhälle? Om denna typ av frågor står i fokus måste samhälls-
kunskapsämnet självt vara demokratiskt uppbyggt, som ett föredöme för, 
men också i, demokratiskt agerande. Etik blir då en viktig aspekt vad gäller 
mellanmänskliga relationer, men just etiken har numera religionskunskapen 
tagit hand om i skolan.

Vernersson (1999) karakteriserar samhällskunskap som ett blockämne. Vi 
skulle också kunna uttrycka det som att skolämnet samhällskunskap har bli-
vit som ett kalejdoskop av löst sammanfogade delar, ett collage av fragment 
som likt osammanhängande skärvor återspeglar olika delar av sinsemellan 
mycket olika universitetsämnen och kunskapsområden. Samhällskunskaps-
ämnet inrättades av politiska skäl, och det ändras efterhand av politiska skäl. 
Den politiska arenan spelar kanske för detta skolämne en betydligt större 
roll än i ett skolämne som fysik, där en lång och professionsbaserad ämnes-
tradition har dominerat. Detta gör i så fall att samhällskunskapsämnet blir 
extra känsligt för politiska opinioner, men det gör därmed inte kunskaps-
området mindre angeläget i skolans verksamhet. 

Vi uppfattar det som så att samhällskunskapsämnet befinner sig i kris. 
Ämnet är både splittrat och ifrågasatt. Det är samtidigt ett ämne som kan 
tyckas oundgängligt för att elever skall få grundläggande begrepp om sam-
hällens villkor och en insikt i hur samhällen kan förändras genom männis-
kors handlingar. 

Samhällskunskap som skolämne?
Samhällskunskap, eller snarare medborgarkunskap, diskuterades i Sverige 
redan under 1930-talet. Medborgarna skulle nu i skolan få lära sig vilka 
rättigheter och skyldigheter som den allmänna rösträtten förde med sig. 
I denna kunskap skulle också en beskrivning av samhällets organisation 
och funktion ingå. Skolämnet var alltså ett led i den medborgarbildning 
som den allmänna skolan, liksom fortsättningsskolan, hade som uppgift att 
genomföra:

Det måste därför i våra dagar ställas väsentligt ökade krav på den 
medborgerliga bildning, folkskolan ska meddela, krav på ökade in-
sikter, förmåga av självständigt bedömande, känsla av ansvar för det 
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allmänna och av samhörighet. Demokratins problem blir på detta sätt 
i yttersta hand en fråga om folkupplysning och folkuppfostran. (SOU 
1935:85, s. 53)

I detta citat betonas både insikter och förmåga att handla självständigt un-
der ansvar. Detta kan ses som skolämnet samhällskunskaps kärna. Enligt 
Bjessmo (1990, 1994) var det dock själva faktakunskaperna som under lång 
tid kom att dominera skolämnet.

Under 1950-talet utvecklades samhällskunskapen till ett modernt skol-
ämne; ett ämne baserat på ett flertal vetenskaper med uppgift att belysa 
människan som samhällsvarelse ur flera perspektiv. I Undervisningsplan 
för gymnasiet 1955 lyfts ett flertal vetenskaper fram som bas för skoläm-
net: socialpsykologi, kulturantropologi, sociologi, kulturgeografi, politisk 
och ekonomisk historia, religions- och idéhistoria, statskunskap och natio-
nalekonomi. Tonvikten (om vi ser till de frågor och centrala begrepp som 
användes) kom dock att ligga på statskunskap, nationalekonomi och kultur-
geografi.

Ett utmärkande drag för samhällskunskapsämnet i skolan från 1960-talet 
till 1980-talets slut var stoffträngseln. Ämnet delades in i huvudmoment 
som befolkning, bebyggelse, näringsliv, samhällsekonomi, statsskick, poli-
tiskt liv, opinionsbildning, internationell politik och aktuella samhällsfrågor. 
Detta är bara ett axplock av alla huvudmoment. Huvudmomenten utvisade 
vad statsmakterna ansåg att blivande, och demokratiska, medborgare borde 
ha kunskap om. Enligt Bjessmo (1994) präglades ämnet av beskrivningar. 
Kritisk granskning och ifrågasättande fick inget större utrymme förrän i 
mitten av 1990-talet.

Under 1980-talet lades ämnesfokus på eleven själv, hans eller hennes 
vardagsliv och tänkande. Huvudmomenten begränsades i antal och “sam-
hällsfrågan blev den meningsbärande enheten i undervisningen“ (Bjessmo, 
1990, s. 13). Vad är då “samhällsfrågan“? Om vi med denna menar aktu-
ella händelser så har samhällsfrågan funnits med sedan 1960-talet. Bjessmo 
(1992) framhäver att samhällsfrågan var en didaktisk nyhet i den nya kurs-
planen för gymnasiet 1988. Det nya var att eleverna skulle lära sig att under 
ansvar påverka och möta förändringar i samhället. Omvärlden skulle göras 
begriplig utifrån ett problemorienterat angreppssätt och samhällsfrågan 
skulle relateras till både enskilda kunskapsmoment och elevernas vardags-
liv. Stoffträngseln skulle minska genom ett processinriktat arbetssätt. Sam-
hällsfrågan blev härmed både ett innehåll och en metod. Innehållet skulle 
kunna variera utifrån lokala förutsättningar. Genom “samhällsfrågan“ skul-
le eleverna kunna fördjupa och strukturera sina kunskaper om samhälle, 
arbetsliv och ekonomi.
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Vad är då skolämnet samhällskunskap: faktakunskaper, en begreppsap-
parat för att analysera samhälleliga fenomen eller ett förhållningssätt? Äm-
net förändras starkt över tid, både till innehåll och struktur. Kulturgeografi 
utgjorde t.ex. under lång tid en stor del av ämnet. I dag tillhör de kultur-
geografiska momenten huvudsakligen skolämnet geografi. Ett moment om 
gruppers skilda livsvillkor har periodvis tillhört skolämnet socialkunskap. 
Det pågår i dag en diskussion om att förändra skolämnet samhällskunskap, 
kanske till ett helt nytt ämne. En utgångspunkt för diskussionen är behovet 
av etik i skolan och då skulle religionskunskap tillsammans med samhälls-
kunskap kunna bilda ett nytt ämne. Finns det då ett skolämne med åtmins-
tone något beständigt innehåll som skulle kunna kallas samhällskunskap? 
Goodson (1996) menar att vi alltför ofta fokuserar på ämnens förändringar 
och glömmer att iaktta de mönster av stabilitet som ändå finns. Vilka dessa 
mönster har varit har varierat mellan olika beskrivningar av skolämnet, men 
det går att finna något av ett gemensamt område.

Bjessmo (1990, 1992, 1994) har i sina skrifter försökt beskriva skoläm-
net samhällskunskap under olika tidsperioder. Det bestående i ämnet utifrån 
dessa beskrivningar är främst fokuseringen på elever och elevers tänkande 
samt ämnets medborgarfostrande roll.

Samhällskunskap är en skoldisciplin i första hand vars utformning 
mer vilar på medborgarfostrande än vetenskapliga principer. (Bjess-
mo, 1994, s. 16)

Samhällsundervisningen ska vara ett försvar för demokratin och 
ett bevarande av densamma. (Bjessmo, 1992, s. 23)

Men samhällskunskap har sin kärna kring vilken undervisningen 
fokuseras: demokrati, politik, ekonomi, rumsliga samband, överlev-
nadsfrågor. (Bjessmo, 1992, s. 16)

För att uppfylla den medborgarfostrande uppgiften innehåller ämnet fakta-
kunskaper kring samhällets funktion och struktur. Eleverna får lära sig cen-
trala begrepp inom ämnet, som produktionsfaktor, BNP, realkapital, frihet 
och demokrati. Samtidigt kan man med fog ställa frågan: utifrån vilken tan-
keram anses just de här begreppen som grundläggande och väsentliga? Och 
vilken typ av frågor blir därmed osynliggjorda (som social reproduktion 
och styrningsmentaliteter eller identitetsbildning och vuxenblivande osv.)? 
Att ställa frågan på detta sätt är att fokusera hur en diskurs om samhällskun-
skap har uppstått, formats och förts vidare över tid. Det är i sig ett exempel 
på en samhällsanalys som inte förekommer i skolämnet samhällskunskap.

Arevik och Hartzell (1994) preciserar skolämnet samhällskunskap som 
en beskrivning av den verklighet som människor skapar och lever i. För att 
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förstå detta bör elever arbeta med “tankekvaliteter“ eller centrala begrepp. 
“Motsättningar“ utgör, enligt författarna, samhällskunskapens kärna. Lä-
rare skapar situationer som innehåller motsättningar och som kan få elever 
att upptäcka att individuella mål kan vara i konflikt med samhälleliga mål. 
Genom upptäckter av detta slag kan elever få en förståelse för samhällslivet 
och demokratifrågorna. 

Också Vernersson (1989, 1999) är inne på att kunskaper om den egna 
rollen i samhället kan nås genom att konflikter och motsättningar lyfts 
fram. Via ämnet kan elevernas förmåga att granska, värdera och ta ställ-
ning utvecklas. I en undersökningar visar han (Vernersson 1999) lärares 
uppfattningar om ämnet samhällskunskap. Lärarna tycktes främst se ämnet 
som en områdesstudie av t.ex. Sveriges politiska liv, lag och rätt och aktu-
ella samhällsfrågor men också som en demokratifostran.

Svingby har i flera skrifter diskuterat de samhällsorienterande ämnenas 
funktion och legitimitet. Mycket liknar det redan nämnda. SO-ämnena i 
allmänhet och samhällskunskapen i synnerhet handlar om att utveckla en 
demokratisk, aktiv och ifrågasättande medborgare (Svingby m.fl. 1989). 
Svingby anser att faktakunskaper inte är tillräckliga för att nå målet en ak-
tivt deltagande medborgare. Begrepp, modeller och teorier utgör redskap 
för att utveckla elevers tänkande samtidigt som eleverna själva ska lära sig 
att utveckla begrepp, modeller och teorier. Arbetssättet måste därför vara 
problemorienterat och bygga på elevers erfarenheter. I boken SO i fokus 
(1989) hävdar Severin att skolan sällan behandlar elevers frågor och att 
skolan till och med ogiltigförklarar elevers erfarenheter och kunskaper. Det 
är svårt att här utreda om skolan och  lärare verkligen gör det. En undersök-
ning av samhällskunskapsböcker (Bronäs, 2000) visar dock att en sådan 
tendens finns. Eleverna uppmanas att vara aktiva demokratiska medborgare 
samtidigt som det slås fast att deras röster inte kan och inte får höras, bl.a 
beroende på bristande kunskaper.

Ett exempel på den dominerande kunskapssyn som återfinns i samhälls-
kunskapsböcker hämtas från läroboken Samhällskunskap 95. Avsnittet 
”Sveriges politiska liv” inleds med en tvåspaltig text under två rubriker 
som dels talar om vad elever ska lära sig, dels vad de ska få diskutera. Här 
skiljer man lära från diskutera och detta sker genomgående i samhällskun-
skapsböcker för alla stadier. Kan elever inte lära om de diskuterar? Åtskill-
naden blir även visuell genom att orden lära sig och diskutera finns i varsin 
spalt. Under rubriken ”Här får du lära dig” anges att eleverna ska lära sig att 
parlamentarism innebär att en regering ska bildas på ggrundval av riksda-
gens sammansöättning. Är detta en reproducerande kunskap eller handlar 
det om en begreppsinlärning som ett redskap för tänkande? Eleverna ska 
även lära sig att republik är vanligare än monarki; att det viktigaste arbe-



 79

tet i riksdagen utförs i utskotten osv. Här blir den reproducerande effekten 
tydligare. Under rubriken ”Här får du diskutera” står det bl.a. att eleverna  
ska diskutera medborgarnas bristande politiska engemang. Frågan är vik-
tig att diskutera men observera att texten slår fast att medborgare brister i 
engamang. Frågan är viktig att diskutera men observera att texten slår fast 
att medborgare brister i engamang. Diskussionsfrågan kunde ha varit öppen 
genom att fokusera huruvida medborgare brister i engamang. Vi kan inte, 
eller vad det i så fall kan bero på, uttala oss generellt om samhällskunskaps-
undervisningen. Klart är dock att läroböckerna endast ger  vissa redskap för 
att utveckla elevernas förmåga till kritisk bedömning av olika frågor. De 
ger däremot goda beskrivningar av olika områden som det politiska livet, 
arbetsmarknaden, nationalekonomin, men tyngdpunkten ligger på repro-
ducerande kunskap. En undran uppstår då kring samhällskunskapsämnets 
funktion och legitimitet. Ämnet finns enligt samstämmiga röster för att ut-
veckla elevernas tänkande och för måga till självständigt ställningstagande. 
Gör samhällskunskapsämnet verkligen det?

Konklusionen blir att kärnan i skolämnet samhällskunskap, det mönster 
av stabilitet som finns, främst utgörs av medborgarfostrande moment, vilka 
handlar om förmedling av gemensamma värden och traditioner. Medbor-
garfostran inbegriper möjligheten att utveckla en förmåga till ett kritiskt 
tänkande och möjligheten till ett självständigt ställningstagande. För att 
uppnå detta används centrala begrepp hämtade från kursplanens huvud-
moment, t.ex. demokratins innehåll och uttryckssätt, samhällslivets orga-
nisation, arbetsliv och sociala förhållanden samt internationella relationer. 
Uppdraget att förmedla gemensamma värden och återskapa befintlig kun-
skap tränger undan uppdraget att utveckla ett kritiskt tänkande hos elever. 
Förberedelsen för det vuxna livet som demokratiska medborgare tar över 
möjligheten att låta elever få uppleva demokrati inifrån.

Skolämnen och universitetsämnen
Likheter mellan skolämnen och universitetsämnen ligger främst i områ-
des- och begreppsstudierna. I båda fallen lär sig studenter respektive elever 
hur samhällen är och kan vara organiserade. De får lära sig sådant som 
hur ekonomiska flöden och förlopp kan se ut, hur opinionsbildning går till 
och hur demokrati kan utformas. Universitetsstudenter skall lära sig ämnet 
för att kunna använda det på olika sätt inom forskning, utbildning eller 
samhällsplanering. Skolämnet har en starkare fokusering på eleverna och 
deras tänkande samt på medborgarfostran. I denna fostran skall de, med 
hjälp av begrepp hämtade från skolämnet, lära sig tänka och handla. Hos 
statsvetare ses till exempel demokrati ofta som en av flera överideologier 
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för beslutsfattande. Skolämnet däremot måste hantera demokrati både som 
ett beslutsfattande och som ett förhållningssätt. Elever skall lära sig hur de 
skall fungera som demokratiska medborgare.

Ämnesdidaktik

Didaktik i allmänhet och ämnesdidaktik i synnerhet är ett relativt nytt ve-
tenskapsfält för undervisningen i Sverige. Som undervisningslära har det 
funnits länge i Tyskland. I Norge och Danmark har begreppets innehåll dis-
kuterats och mutats in allt sedan 1970-talets början, medan det först på se-
nare tid har diskuterats inom svensk lärarutbildning och skolväsende. Även 
universiteten hävdar i dag att de sysslar med ämnesdidaktik.

Vad är då didaktik och ämnesdidaktik? Hur förhåller sig dessa begrepp 
till skolämnet respektive universitetsämnet samhällskunskap? Didaktik kan 
definieras som undervisningens och inlärningens teori och praktik (Uljens, 
1997). Med en sådan definition är didaktik inte begränsat till skolans verk-
samhet. Snarare handlar det om all form av utbildningsverksamhet. 

Lorentzen (1998) ser ämnesdidaktik som studier av ämnenas bildningsi-
deal, innehåll och metoder. Hur dessa ser ut varierar under olika tidsperioder. 
Med denna definition av ämnesdidaktik kan en skillnad mellan skolämnets 
och universitetsämnets didaktik anas. Bildningsideal under olika tidsperio-
der ger upphov till olika ämnen. Förvisso är bildningsidealen gällande för 
hela samhället men tanken om hur bildningsidealen skall förverkligas, skil-
jer sig åt beroende på vilken del av utbildningssystemet som fokuseras. Ut-
bildning handlar om systematiska sätt att tillvarata bildningsideal (Lorent-
zen, 1998). De unga ska inom skolväsendet utbildas till handlingskraftiga, 
ansvarsfulla och demokratiska medborgare. Ämnen som samhällskunskap 
utformas då för att uppnå detta mål. Ungdomar på universitetet har ju redan 
fått denna utbildning. De förväntas mer fördjupa sina ämneskunskaper och 
få en förberedelse för yrkesliv och eventuell forskningsverksamhet. Inne-
håll och metoder måste utformas utifrån detta. Fokus ligger då primärt på 
ämneskunskaper och inte på medborgarfostran.

Hur är det då med studenter som ska bli lärare? Får de samma ämnesdi-
daktik i lärarutbildning och på universitet? Universiteten riktar förstås en 
del av sin undervisning mot lärarstudenternas arbete i klassrummet. Primärt 
skall dock studenterna lära sig ett ämnesinnehåll som de ska kunna transfor-
mera till skolämnet samhällskunskap och till den kommande undervisnings-
situationen i grund- eller gymnasieskolan. Så här kan t.ex. ett moment i 
samhällskunskap vid ett universitet se ut. Momentet behandlar svensk och 
jämförande politik:
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Momentet syftar till att ge introduktion av centrala begrepp och me-
toder i komparativa studier. I momentet jämförs olika länder med 
avseende på bl.a. statskickens grundläggande principer, valsystem, 
partier, intresseorganisationer, parlament, regeringar, förvaltning och 
policyprocess. En utgångspunkt är det svenska politiska systemets 
former, regler och processer. Övningar i form av caseseminarier och 
grupparbeten ger ett didaktiskt perspektiv, som även inkluderar att 
använda internet för informationssökning och att arbeta med virtuella 
case.

Didaktiken består här av arbetsformer. Metodik och didaktik har, enligt 
Englund (i Uljens, 1997), ofta blivit synonyma, även om didaktik ska ses 
som en teoribaserad reflektion över undervisningens villkor och förutsätt-
ningar. Lärarutbildningens didaktik eller ämnesdidaktik handlar idag mer 
om att arbeta med centrala begrepp, strukturer och teorier än om metodiska 
knep. En annan aspekt rör elevernas olika sätt att lära och tänka. Ämnes-
didaktiken kombineras i dessa frågor med pedagogik. Pedagogik definieras 
då som läran om undervisning och uppfostran (Sjöberg, 2000), men berör 
även kunskap som fakta, insikt respektive handling.

Att ta hänsyn till den aktuella elevgrupperingen ger ytterligare en di-
mension till ämnesdidaktiken. Transformationsfrågan är sålunda central 
för läraren i skolan. Den handlar inte om generella teorier för inlärning 
utan om en konkret förståelse för hur “just hans eller hennes“ elever tänker 
och lär, för deras specifika erfarenheter. Ämnesdidaktiken på lärarutbild-
ningar kan förbereda de blivande lärarna på denna transformationsprocess 
genom att diskutera hur man själv kan förstå elevers förförståelse och deras 
sätt att tänka och lära. Detta sker parallellt med diskussioner kring ämnets 
centrala begrepp, modeller och strukturer. Lärarutbildningen ska därför i 
sin praktik bearbeta ämnesinnehållet i relation till dels skolans målsättning, 
dels elevers förutsättningar och intressen. Universitetsämnets didaktik kan 
på mot-svarande vis utveckla en djupare förståelse för ämnets traditioner i 
mötet med studenternas sätt att lära och bygga kunskap. I samarbete kan lä-
rarutbildning och universitetsämne utveckla en rikare repertoar för att för-
stå hur den egna ämnestraditionen kan möta massutbildningens särskilda 
förutsättningar och krav. 
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Svenskämnets röster

Den svenska grundskolan har en kursplan för ämnet svenska som fastställts 
i juli 2000 (Svenska 2001). Som alla texter kan denna kursplan tolkas på 
olika sätt. Jag gör i det följande en läsning som närmast ansluter till den 
kritiska diskursanalysen sådan den utvecklats framför allt av Norman Fair-
clough (t.ex. 1995). I Sverige har den kritiska diskursanalysen tillämpats 
bl.a. av Per Ledin (t.ex. 1997). 

Karakteristiskt för Fairclough är att han utgår ifrån att alla texter är 
mer eller mindre heterogena. Han härleder denna föreställning och termen 
heteroglossi från Bakhtin, som dock för sin del såg detta som något typiskt 
för romangenren till skillnad från en del andra skönlitterära genrer (se t.ex. 
Bakhtin ((1934–35) 1981). Heterogeniteten visar sig bl.a. i att verket inte 
håller en enhetlig stil utan blandar stilar. (Fairclough talar inte mycket om 
stil utan mera om olika diskurser, olika genrer etc.; jag har här valt termen 
stil som jag tycker rätt bra säger vad det är fråga om utan att binda till någon 
specifik teoribildning.) Stilväxlingen ser han som ett tecken på att, återigen 
med en term från Bakhtin, olika röster blandas i texten. 

Vidare är det karakteristiskt för Fairclough att han vill utröna vem som 
talar med vilken röst, helst i form av någon social institution eller grup-
pering, och vilka maktförhållanden dialogen mellan rösterna återspeglar. 
Hans uppfattning är att texter är särskilt heterogena i tider av snabb social 
förändring och att vår tid är en sådan tid. Ytterst är hans syfte att avslöja 
förtryck och ojämn maktfördelning och påverka kursen för samhällets för-
ändring. 

Just i ett officiellt dokument som en kursplan är det särskilt tacksamt att 
urskilja olika röster. Texten har naturligtvis inte skrivits i ett svep av en enda 
författare utan tillkommit i både samarbete och konflikt mellan flera indi-
vider och genom ett stort antal omarbetningar. Att slutprodukten framstår 
som heterogen är därför inte förvånande. Min analys syftar dock inte till 
att identifiera olika författares bidrag till texten eller att återskapa tillkomst-
processen, även om den ofrånkomligen kommer att ha likheter med en tänkt 
sådan beskrivning. De röster jag urskiljer hänför jag i Faircloughs anda i 
stället till värderingar och intressegrupperingar som existerat också före, 
utanför och efter kursplanens tillkomst. I själva kursplanearbetet kan inte 
bara en röst ha talat genom flera individer utan också flera röster genom en 
och samma individ. 

Staffan Hellberg
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Till skillnad från den typiska Fairclough-analysen identifierar jag inte 
rösterna med hjälp av stilkarakteristika utan initialt på innehållsliga kriteri-
er och med hjälp av min förhandskunskap om grupperingar och skiljelinjer 
kring svenskämnet. I stället analyserar jag stilbrytningarna som symptom 
på konflikter mellan rösterna i texten, och de stilbrytande passagerna blir 
således särskilt viktiga i analysen. Jag pekar inte heller ut någon röst som 
textens ”egen” röst gentemot de andra, även om det kommer att visa sig att 
en av rösterna kan sägas göra anspråk på att vara textens röst. 

Även om jag utnyttjar min förhandskunskap, skiljer jag mig från Fair-
clough också på det sättet att jag inte i förväg binder rösterna vid bestämda 
grupper. Det ser jag faktiskt som en metodisk poäng. Inom ramen för denna 
uppsats sätter jag dessutom det begränsade målet att försöka avgöra vilka 
av rösterna som skulle kunna knytas till de båda akademiska discipliner 
som traditionellt har ansvarat för utbildningen av svensklärare. Men själva 
särskiljandet av rösterna öppnar för en vidare diskussion om vilka politiska 
och sociala krafter som talar genom dem, och då menar jag inte bara dem 
som är direkt inblandade i kursplanens utformning och tillämpning utan 
t.ex. våra vanligaste politiska partier och de stora mer eller mindre organi-
serade grupperingar i samhället som har intresse av att påverka bl.a. parti-
ernas ställningstaganden i skolfrågor. 

Under arbetets gång har jag blivit uppmärksammad på att synen på just 
läroplaner som resultat av maktkamper i samhället är gammal och i själva 
verket började formuleras av Erich Weniger redan på 1920-talet (Blankertz 
1987: 122). I stort innebär min analys i det följande en bekräftelse av detta 
synsätt. Men Weniger menade också att de rivaliserande kraven måste sam-
las i något slags grundläggande konsensus för att det skulle vara möjligt att 
åstadkomma en läroplan (Blankertz 1987:125). Den följande studien anty-
der snarare att en läroplan måste ge sken av konsensus, inte minst i stilen, 
än att en verklig konsensus måste föreligga. 

Stilarna

Vad man väntar sig i en kursplan är kanske en preskriptiv stil, karakterise-
rad av många modala hjälpverb i deontisk betydelse: skall, bör, får (inte). 
Dessa hjälpverb är dock påfallande få i den föreliggande texten: 6 skall (va-
rav 2 i rubrik där samma innehåll upprepas i omedelbart följande brödtext), 
2 måste, 1 möjligt kan, 1 möjligt behöver. Detta kan jämföras med avsnittet 
Svenska i Lgr 80, där det kryllar av deontiska hjälpverb: 7 skall på raken 
i de första sju meningarna och ytterligare ett stort antal skall varvat med 
enstaka bör och måste. 

I stället möter man övervägande en allmänt auktoritativ stil, som med 
ogarderade påståenden fastslår hurdan världen är, utan att underbygga dessa 
påståenden med motiveringar:
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Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns 
ett lands historia och kulturella identitet.

Genom att använda språket lär sig eleverna att behärska situationer 
som ställer olika språkliga krav på inlevelse, utförlighet eller formell 
korrekthet.

Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor 
under olika tider och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv 
på det nära och vardagliga.

Karakteristiskt för denna auktoritativa stil är att de olika påståendena fram-
står som oproblematiskt förenliga med varandra. Det finns bara tre adversa-
tiva konjunktioner i hela texten (2 men, 1 utan), det finns inga adversativa 
satsadverbial (dock, däremot, emellertid, å andra sidan etc.), inga konces-
siva eller konditionala bisatser (även om … fastän …; om …, såvida …). 

Naturligtvis är åtskilliga av dessa skenbart auktoritativa påståenden i 
själva verket preskriptiva:

I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet.

Det ingår i ämnet att beakta genusperspektivet …

Särskilt tydligt är det preskriptiva i formuleringar som innehåller syfte, syf-
tar eller ord som ansvar och uppdrag:

Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och 
skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka 
sig i tal och skrift.

Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan ut-
veckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet.

Men inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas språkliga 
utveckling …

 
Dessutom är de få deontiska hjälpverben (med några undantag, varom ned-
an) mycket strategiskt utplacerade. Ett skall kommer direkt under rubriken 
”Mål att sträva mot”:

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven …

Därefter följer fjorton punkter i form av finita verbfraser till subjektet ”ele-
ven”, t.ex. ”utvecklar sin fantasi och lust att lära …”, där alltså de före-
skrivna målen fastställs. Nu uttrycker visserligen de flesta av dessa finita 
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verbfraser oavgränsade processer, vilket i princip gör dem odugliga som 
mål, och dessutom är det bara en strävan som föreskrivs.

Men mot slutet av dokumentet blir det allvarligare. Där förekommer fyra 
skall i och omedelbart under rubrikerna ”Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret” och ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slu-
tet av det nionde skolåret”. Efter det inledande ”Eleven skall” kommer fyra 
respektive sex infinita verbfraser, alla utom en med kunna som högsta verb; 
och här handlar det mera om verkliga mål (”kunna … tillämpa skriftsprå-
kets normer”), om än inte alltid så lätt mätbara (”kunna muntligt berätta och 
redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande”). Den pre-
skriptiva text som dessa båda målrubriker täcker går att läsa som kurspla-
nens kärna: den behöver knappast den föregående texten för sin tolkning. 

Jag tror ändå att texten med sin auktoritativa, påstående stil har en annan 
effekt än den genomgående öppet preskriptiva stilen i Lgr 80. Man kan upp-
fatta den som ett uttryck för den fortgående informaliseringen av samhället, 
där man undviker direkta kommandon till läsaren eftersom denne uppfattas 
som principiellt jämbördig med textförfattaren (jfr t.ex. Hellberg 1990: 35, 
Fairclough 1995: 137-138). Men man kan också uppfatta den som ett ut-
tryck för en den enda vägens politik, som utesluter invändningar genom att 
framställa sin bild av världen som den enda möjliga. 

Stilen bryts emellertid ställvis av andra stilar, och då menar jag inte bara 
den preskriptiva. Här och var förekommer en argumenterande stil, som ger 
motiveringar för påståendena:

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elev-
ernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans vikti-
gaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveck-
ling.

Redan att detta är undantag gör sådana passager intressanta. Det tillkommer 
att det mestadels handlar om pseudoargumentation, dvs. påståendet följer 
inte av premisserna:

I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför 
kan inte ämnet svenska delas upp i moment som bygger på varandra 
i en given turordning.

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läs-
ning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video 
och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva 
och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och 
talade texter även bilder. [nytt stycke] Språket och litteraturen är såle-
des ämnets centrala innehåll …
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Bedömningen i ämnet svenska gäller hur långt eleven har kommit i 
sin språkliga utveckling och sin litterära medvetenhet och i sin med-
vetenhet om olika mediers former och syften. Bedömningen gäller 
således elevens förmåga att nyanserat och preciserat uttrycka egna 
åsikter, känslor, kunskaper och idéer med olika språkliga medel och 
med den variation som varje situation kräver, på egen hand och i 
samspel med andra människor vidga sin erfarenhet genom läsning 
både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra 
medier samt medvetet reflektera över erfarenheter och uttrycksmedel. 
Elevens skicklighet i att hantera språket och själv uttrycka sig, i att 
förhålla sig till vad andra uttryckt i tal, skrift och via andra medier 
samt att reflektera över sammanhang och förstå världen omkring sig 
är således en grund för bedömningen. [nytt stycke] Den språkliga och 
litterära kompetensen, graden av självständighet i att pröva och an-
vända en vid repertoar av redskap liksom förmågan att språkligt be-
härska olika situationer är också utgångspunkter för bedömningen.

Att språk och litteratur behandlas som en helhet torde inte i sig utesluta 
att denna helhet delas upp i på varandra följande moment. Möjligen är det 
denna helhet man än en gång vill slå fast i den summerande satsen om 
språk och litteratur som ämnets centrala innehåll, där ”således” i så fall 
är allmänt textbindande snarare än kausalt, men detta ”således” kommer 
ändå rätt olyckligt direkt efter inklusionen av film, video och bildstudium i 
ämnet. I det långa citatet från bedömningsavsnittet är den andra meningens 
precisering av den första inte så självklar som ”således” anger och inte hel-
ler den tredje meningens summering av den andra; men framför allt signa-
lerar den sista meningen med sitt ”också” att den kommer med något nytt 
och annorlunda än de tre föregående, vilket är svårt att se. 

Till den argumentativa stilen hör också negerade påståenden, eftersom 
de aktualiserar möjligheten av sin icke-negerade motsats (jfr Ledin 1997: 
71). Det finns bara fyra inte i hela texten, tre av dem i det stycke som börjar 
sin argumenterade stil med ett ”därför” (”Därför kan inte ämnet svenska 
…”) och som redan berörts. Jag återkommer till det stycket nedan. Det 
fjärde står i den nyss citerade mening som inkluderar film, video och bild-
studium. 

Slutligen förekommer ställvis en poetisk eller retorisk stil. Det finns t.ex. 
enstaka metaforer med lätt poetisk touche: ”en källa till kunskap”, ”öppnar 
nya världar”. Det förekommer en övertalande formulering som ”så komp-
licerade sammanhang som”. Och betrakta följande sekvens: 
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Redan det lilla barnet argumenterar och diskuterar, och tonåringen 
har inte upphört att berätta och fantisera, men de gör det på olika sätt. 
Redan det lilla barnet kan delta i samtal om litterära erfarenheter och 
om litteraturens specifika drag. 

Här finner vi det retoriska draget anafor: två meningar efter varandra börjar 
på samma sätt, och kravet att pronominalisera nominalfrasen i andra me-
ningen negligeras. Nominalfrasen är generisk: för generiska nominalfraser 
kan man ofta välja vilken som helst av nominalfrasens fyra uttrycksfor-
mer (redan ett litet barn, redan det lilla barnet, redan små barn, redan de 
små barnen), och valet av bestämd form singularis innebär den starkaste 
åskådligheten, med rötter i fransk-klassiska ideal. Ett satsinitialt ”redan”, 
slutligen, innebär också ett avsteg från den släta sakprosan åt det retoriska 
hållet. 

Jag uppfattar dessa tillfälliga avvikelser från den dominerande aukto-
ritativa stilen mot någon av de andra stilarna som tecken på anspänning i 
texten, på något slags undertryckt konflikt. Ett illustrativt exempel är föl-
jande:

Språket och litteraturen är således ämnets centrala innehåll och en 
källa till kunskap om världen runt omkring oss. 

Vi har redan sett att det argumentativa ”således” är något märkligt placerat. 
Men dessutom går den argumentativa stilen över i den poetisk-retoriska 
med källmetaforen och med det generiska ”oss” (som i synnerhet innefat-
tar textförfattaren och den typiske läsaren, fastän ingendera är grundsko-
leelev). Här har vi alltså dubbla stilavvikelser. Samtidigt kan vi fråga oss: 
Varför sägs detta här? Att språk och litteratur är det centrala i svenskämnet 
är föga uppseendeväckande och betonas genomgående i texten, utom just i 
det alldeles föregående. Att kunskap om världen nås via språket och litte-
raturen sägs också upprepade gånger. Vad vill man nå med att förena dessa 
påståenden? Och särskilt: varför börjar man med att fastslå ämnets innehåll 
och fortsätter med att tala om vad det kan vara bra för? Dvs. varför säger 
man inte: ”Språket och litteraturen är en källa till kunskap om världen och 
(således) ämnets centrala innehåll”, vilket skulle någorlunda motsvara lo-
giken i texten i övrigt? 

Rösterna

När jag urskiljer olika röster i texten gör jag det först på innehållslig grund 
och tar då hjälp av den förtrogenhetskunskap jag har. Jag har varit verksam 
som forskare och lärare i nordiska språk i trettiotalet år, med mycket av min 
undervisning särskilt under perioden 1975-85 förlagd till lärarutbildningen. 
Från 1960-talet har jag också en gammal lärarutbildning i svenska och er-
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farenheter som adjunkt i grundskola och gymnasium. Det låter sig sägas 
att det mesta av min relevanta erfarenhet ligger långt tillbaka, och det kan 
hända att en del av mina slutsatser om hur litet nytt det är under solen är 
självbekräftande. Jag går emellertid vidare och låter textanalysen bekräfta 
sorteringen i olika röster. Frågan om vem varje röst tillhör kommer jag som 
redan nämnt försöka besvara bara till viss del. 

Varje röst presenteras med ett (om man så vill provisoriskt) namn och 
med ett citat ur texten där rösten talar särskilt tydligt. Jag börjar med den 
röst som jag uppfattar som den dominerande eller åtminstone som den som 
har klarast anspråk på herraväldet.

Harmonins röst: ”I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en 
helhet.”

Den citerade meningen inleder avsnittet ”Ämnets karaktär och uppbygg-
nad”. Den står alltså centralt i ämnesdefinitionen. Vad rösten säger, som 
jag avlyssnar den, är att de olika delarna i svenskämnet lever i harmonisk 
symbios. Ett steg till i tolkningen är att ämnets traditionella avgränsning är 
oproblematisk och skall ligga fast. 

 Stilistiskt lyckas harmonins röst dominera genom den auktoritativa sti-
len som förnekar förekomsten av motsättningar (frånvaron av koncessiva 
bisatser och adversativa satsadverbial och det sparsamma bruket av adver-
sativa konjunktioner och negationer, se ovan). Det intressanta är emellertid 
att de gånger harmonins röst formulerar sitt budskap mest entydigt spricker 
den harmoniskt auktoritativa stilen. Tre av hela textens sammanlagt fyra 
instanser av negationen inte (som aktualiserar ett alternativ, se ovan) upp-
träder just i det stycke som inleds med den ovan citerade meningen: 

I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför 
kan inte ämnet svenska delas upp i moment som bygger på varandra 
i en given turordning. Det går inte att hitta en jämnt växande utveck-
ling genom skolåren som innebär att små barn berättar och beskriver, 
medan äldre elever kan se sammanhang, utreda och argumentera. Re-
dan det lilla barnet argumenterar och diskuterar, och tonåringen har 
inte upphört att berätta och fantisera, men de gör det på olika sätt. 
Redan det lilla barnet kan delta i samtal om litterära erfarenheter och 
om litteraturens specifika drag.

Det harmoniserande påståendet om ämnets helhet motiveras inte. Däremot 
får det följas av en pseudoargumentation (jfr ovan) inledd av det kausala 
adverbialet därför. Här släpps tillfälligt en annan röst in, som vill ha en 
progression i svenskämnet genom grundskolan från berättande och beskri-
vande texter till utredande och argumenterande. Vi kan kalla den progres-
sionens röst. Den avvisas alltså av harmonins röst, för säkerhets skull med 
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ett pådrag av poetisk eller retorisk stil (”Redan det lilla barnet”, se ovan). 
Argumentationen blir rätt hetsig: progressionens röst hörs inte bara bakom 
de negerade satserna utan också i inpasset ”men de gör det på olika sätt”, 
där en av hela textens sammanlagt två adversativa men dyker upp. Progres-
sionens röst får dock inte ordet så länge att den hinner formulera sig logiskt 
oklanderligt: att tonåringen inte berättar och fantiserar på samma sätt som 
det lilla barnet argumenterar är kanske inte vad den egentligen vill ha sagt. 

Men som så ofta i hetsiga diskussioner talar man förbi varandra. I själva 
verket argumenterar progressionens röst nämligen inte mot påståendet om 
ämnets helhet. Den talar för det första bara om elevens egen produktion, 
inte om vad hon läser eller lyssnar på. För det andra hävdar den inte någon 
progression som börjar med språk och fortsätter med litteratur, eller tvärt-
om. I sista meningen i stycket försöker harmonins röst antyda just att pro-
gressionens röst skulle vilja ta språk före litteratur, men det skulle i så fall 
innebära att berättandet och beskrivandet inte skulle vara litterärt, medan 
utredandet och argumenterandet skulle vara det. 

Övergången till argumentativ stil, med pseudoargumentation, och till 
poetisk-retorisk stil tyder på anspänning. En tolkning är att påståendet ”I 
ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet” i själva verket 
är känsligt och att fortsättningen får dölja avsaknaden av motivering för 
det. 

Den andra passagen jag vill lyfta fram som exempel på anspänning kring 
den centrala tesen för harmonins röst är den jag redan diskuterat:

Språket och litteraturen är således ämnets centrala innehåll och en 
källa till kunskap om världen runt omkring oss.

Strategin här är, som jag antytt, att komma med till synes harmlösa påstå-
enden. Vem harmonins röst argumenterar emot framgår alltså inte i själva 
citatet (men jag återkommer till det). Och progressionens röst verkade mera 
vara en låtsasfiende. De två röster jag närmast presenterar är nog mera se-
riösa motståndare.

Gemensamma ansvarets röst: ”Det är därför ett av skolans viktigaste 
uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling.”

Som jag avlyssnar denna röst säger den att elevernas svenska är en för 
allvarlig sak för att överlåtas till svensklärarna. Man kan notera att här fö-
rekommer både det rätt tydligt preskriptiva uppdrag och ett av de mycket 
få fallen av genuin och explicit argumentation: citatets ”därför” syftar näm-
ligen tillbaka på:

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elev-
ernas fortsatta liv och verksamhet. 
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Ännu tydligare framgår gemensamma ansvarets röst i följande sekvens:

Alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om 
språkets betydelse för lärande. 

Också här talar rösten med stort allvar. Vi finner både det preskriptiva an-
svar och ett av de få modala hjälpverben, nämligen måste. Dessutom före-
kommer ordet lärare. Det kunde tyckas föga anmärkningsvärt, men i hela 
texten förekommer ordet bara två gånger (kanske ett uttryck för den ovan 
nämnda informaliseringen). 

En sådan utmaning kan förstås harmonins röst inte låta stå oemotsagd, 
utan den kontrar genast med: 

Men inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas språkliga 
utveckling, vilket innebär ökad säkerhet att använda språket uttrycks-
fullt och tydligt i både tal och skrift och ökad förmåga att förstå, upp-
leva och tillgodogöra sig litteratur. 

Här känner sig harmonins röst så hotad att den för en gångs skull lämnar 
sitt harmoniserande tonfall med ett adversativt ”men”. Dessutom gör den 
anspråk på monopol på kunskapen om vad språklig utveckling är för nå-
got. För det första är det ”ökad säkerhet att använda språket uttrycksfullt 
och tydligt i både tal och skrift”, vilket torde vara rätt okontroversiellt men 
å andra sidan något som det torde vara svårt att bestrida att alla skolans 
lärare kan och bör arbeta med. För det andra sägs det vara ”ökad förmå-
ga att förstå, uppleva och tillgodogöra sig litteratur”. Vad som här menas 
med ”litteratur” är lite oklart. Om det avser all skriven (eller tryckt) text så 
är fortfarande alla skolans lärare med i leken. Menas skönlitteratur, så är 
uppgiften mera specifik för svenskämnet – i skolans nuvarande utformning 
– men då lyckas inte ”vilket”-satsen tydliggöra ämnets harmoniska helhet 
särskilt bra. Dels delar den upp ämnet i språk för sig och litteratur för sig, 
dels lyckas den lika lite som texten i övrigt klargöra sambandet mellan den 
språkliga utvecklingsnivån och styrkan i den litterära upplevelsen. 

Två frågor måste kanske besvaras. Den ena är varför harmonins röst 
känner sig så hotad (dvs. varför jag kan göra den tolkningen). Jag menar att 
gemensamma ansvarets röst hotar svenskämnets identitet och kanske t.o.m. 
dess existens. Den andra frågan är varför harmonins röst i så fall inte går till 
attack också mot det första citerade av gemensamma ansvarets röst. Svaret 
är att en annan röst hinner före, varom nedan. 

Fiktionens röst: ”Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att 
förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten.”

Jag uppfattar denna röst som: studiet av skönlitteratur har mer gemen-
samt med studiet av andra icke helt språkbaserade konstarter som film och 
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teater än med språkträning. Rösten håller ihop den konstnärliga fiktionen 
och hävdar dess betydelse för personlighetsutvecklingen. I min textanalys är 
det bl.a. dispositionen som får styrka denna tolkning. Ovanstående citat står 
och utvecklas under en rubrik ”Skönlitteratur, film och teater”. Rubriken 
– och avsnittets innehåll – exkluderar alltså andra texter än skönlitterära; 
och kontrasterar mot föregående avsnitt ”Språket” (som inte heller nämner 
andra slags texter). Ingenting i avsnittet säger någonting om språkets roll. 

På annat ställe i texten direkt förnekar fiktionens röst en språklig avgräns-
ning av den (relevanta) konstnärliga fiktionen: 

Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter 
även bilder. 

Som vi redan har sett följs detta direkt (om än i nytt stycke) med följande: 
Språket och litteraturen är således ämnets centrala innehåll …

Detta har jag redan analyserat som harmonins röst. En tolkning av inpas-
set är alltså att harmonins röst känner sig hotad inte bara av gemensamma 
ansvarets röst utan också av fiktionens röst, som rubbar gränsdragningen 
för svenskämnet. 

Fiktionens röst drar sig emellertid inte för ett tvåfrontskrig. Följande me-
ning har jag redan hänfört till gemensamma ansvarets röst:

Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjlig-
heter för elevernas språkutveckling. 

Den följs direkt av följande mening, där jag hör fiktionens röst:

Ämnet skall ge läs-, film- och teaterupplevelser och tillfällen att ut-
byta erfarenheter kring dessa.

Det mest påfallande med denna mening är att den inte alls verkar hänga 
ihop med den föregående. Det därnäst mest påfallande är att den innehåller 
det enda belägget på det deontiska skall utöver de skall som står centralt 
och strategiskt utplacerade i målbeskrivningarna. Det kan tilläggas att den 
avslutar första stycket i hela texten. Jag tolkar meningen som att fiktionens 
röst till varje pris försvarar den konstnärliga fiktionens utrymme, hur än 
skolarbetet är organiserat i övrigt. 

I ljuset av detta kan man läsa andra meningar i texten, t.ex. den allra 
första:

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att 
använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva 
samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater.
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Formuleringen ”tala, lyssna, se, läsa och skriva” skiljer inte på språk och 
litteratur, på form och innehåll, eller på sakprosa och fiktion. Det kan alltså 
vara harmonins röst som står för den, även om inskottet ”se” verkar som en 
eftergift åt fiktionens röst. Men fiktionens röst nöjer sig inte med det, utan 
hakar genast på ”skönlitteratur, film och teater”. Den konstnärliga fiktionen 
ska dubbelregistreras, teater är viktigare än tidningsläsning. 

Det trekejsarslag jag har skisserat uppfattar jag som den överordnade 
konflikten i texten. Därnäst kommer en konflikt som är mera begränsad till 
det språkliga området. Det är möjligt att man också kan urskilja konflikter 
mellan de röster jag närmast urskiljer och dem jag redan har behandlat, men 
jag tänker inte gå in på det. 

Praktikens röst: ”Genom att använda språket lär sig eleverna att behärs-
ka situationer som ställer olika språkliga krav …”

Detta är en röst som säger scribere scribendo. Dels tränger den då och då 
igenom bruset ”talar, lyssnar, läser, skriver och tänker” för att specifikt häv-
da skrivandets vikt i skolan. Av de fjorton punkter som anger ”mål att sträva 
mot” är det bara tre som anvisar medlet, nämligen i form av en infinitivfras 
styrd av genom, och bara en av dessa som inleds med denna genom-fras: 

… genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande möns-
ter och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga 
att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang … 

Eftersom de övriga tretton punkterna inleds med finit verb, lyfts frasen ”ge-
nom eget skrivande” fram till en hög grad av uppmärksamhet. 

Dels poängteras aktivitetens betydelse för språkutvecklingen, både ge-
nom det nämnda ”genom eget skrivande” och genom de likaledes spets-
ställda ”När eleverna använder sitt språk … i meningsfulla sammanhang 
…” och (i därpå följande mening) ”Genom att använda språket …”:

När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och 
tänker – i meningsfulla sammanhang, kan de utveckla goda språk-
färdigheter. Genom att använda språket lär sig eleverna att behärska 
situationer som ställer olika språkliga krav på inlevelse, utförlighet 
eller formell korrekthet.

Adverbialet ”i meningsfulla sammanhang” är en direkt markering mot for-
mell språkträning. 

Grammatikens röst: ”Kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad 
och om hur det historiskt har utvecklats fördjupar förståelsen.” 

Detta är en röst som pläderar för direkt och medvetet iakttagande av 
språksystemet. Den hörs också i målformuleringen:
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 … tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt på-
gående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia …

Och ytterligare i: 
För att gå vidare i sin språkutveckling [från fyraåringens nivå, anty-
der sammanhanget] måste eleverna utifrån sina erfarenheter få möj-
ligheter att upptäcka de kunskaper de själva har om språket och med 
lärarens hjälp och i samarbete med varandra lära sig om språkets upp-
byggnad och system. 

Det är en av de två gånger i hela texten som läraren explicit nämns; sam-
tidigt som det är uppenbart att hela texten riktar sig till läraren, inte minst 
är hon normadressat för de deontiska skall. Det är lätt att tolka detta som 
att grammatik, mer än något annat i svenskämnet, kräver auktoritativ under-
visning. 

Praktikens röst hade däremot, som vi har sett, hävdat att eleven ”genom 
eget skrivande” inte bara skriver bättre och bättre, dvs. ”utvecklar sin för-
måga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang” utan också 
”fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer”. 
De båda rösterna är alltså i direkt konflikt. Låt oss se hur detta gestaltar 
sig: 

När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och 
tänker – i meningsfulla sammanhang, kan de utveckla goda språk-
färdigheter. Genom att använda språket lär sig eleverna att behärska 
situationer som ställer olika språkliga krav på inlevelse, utförlighet 
eller formell korrekthet. 

Kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad och om hur det 
historiskt har utvecklats fördjupar förståelsen. Språkkunskaper byggs 
upp genom att man använder språket, förstår hur man använder det 
och tillägnar sig nya kunskaper om språket. 

I det första av dessa båda stycken talar som vi har sett praktikens röst. I 
meningen ”Kunskaper om…” svarar grammatikens röst. Den vill inte slå 
praktikens röst helt ur brädet – det tillåter inte den politiska situationen 
– utan försöker mera defensivt försvara en position, som den dock sam-
tidigt markerar som särskilt privilegierad (”fördjupar förståelsen”). Prak-
tikens röst kontrar omedelbart med att hävda sin ensamrätt genom ett ka-
tegoriskt påstående: ”Språkkunskaper byggs upp genom att man använder 
språket…” Detta lyckas dock bara till priset av absurditeter. Dels hävdar 
rösten att eleven kan skaffa sig kunskaper om hur språket historiskt har 
utvecklats genom att använda det (alternativt att historiska kunskaper inte 
är språkkunskaper). Dels hamnar den slutligen i truismen att ”språkkunska-
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per byggs upp genom att man … tillägnar sig nya kunskaper om språket”. 
(Alternativt är slutklämmen ”tillägnar sig nya kunskaper om språket” återi-
gen ett inlägg från grammatikens röst och avsett att betyda ’direkt studerar 
språksystemet’.) Anspänningen märks i detta fall inte i stilbyte utan i lo-
giska kullerbyttor. 

Normens röst: ”Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga 
att tala och skriva väl…”

Detta är en röst som säger att eleven ska göra rätt och inte fel. Nu be-
höver inte formuleringen ”tala och skriva väl” implicera ’tala och skriva 
korrekt’. Att jag ändå hör in detta beror för det första på formuleringar an-
norstädes i texten: 

…utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika 
sammanhang …

…lär sig eleverna att behärska situationer som ställer olika språkliga 
krav på … formell korrekthet.

För det andra blir rösten motsagd, som vi strax ska se. Det är troligare att 
ett krav på korrekthet, dvs. en given norm, blir motsagt än en mera diffus 
önskan att eleverna ska vara bra i språket. 

Individens röst: ”Språket och litteraturen har stor betydelse för den per-
sonliga identiteten.”

Denna röst uppfattar jag som ett försvar för den enskilda elevens språk-
bruk och för dettas förankring i en given social verklighet. Här finns nämli-
gen ett intertextuellt eko av Lgr 80:s formuleringar:

En människas språk hänger nära samman med hennes personlighet 
och livssituation. Om det sambandet bryts, blockeras utvecklingen av 
både språk och personlighet. Därför är det ett viktigt mål för svensk-
undervisningen att stärka elevernas självkänsla, så att de vågar yttra 
sig och stå för sina åsikter. Arbetet bör därför utgå från det språk och 
de erfarenheter eleverna har. Alla barn måste känna att deras språk 
duger … (Lgr 80: 133-134)

Den citerade meningen ”Språket och litteraturen…” är knappast begriplig 
utan denna bakgrund. Fiktionens röst har nämligen varit framme och stop-
pat in ”och litteraturen”. Vad den vill säga är att genom att läsa böcker blir 
man mera klar över vem man är, vilket inte är riktigt samma sak som att få 
sitt språk erkänt som ett uttryck för sin personlighet och sociala situation:

Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv 
och världen och bidrar till att forma identiteten.
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 Det är rätt genomgående i hela texten att individens röst sällan får tala utan 
att bli avbruten eller motsagd; detta i tydlig kontrast mot Svenska i Lgr 80, 
där individens röst ljuder länge och oemotsagd. Direkt efter den citerade 
meningen ”Språket och litteraturen har stor betydelse …” kommer normens 
röst med sin redan citerade gensaga: 

Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och 
skriva väl …

Individens röst svarar i samma mening: 
… samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal 
och skrift.

Dialogen blir alltså tät, och anspänningen märks i det lite egendomligt in-
fogade adverbialet ”med förståelse”, som kan tolkas antingen som medel 
eller som beledsagande omständighet och som lämnar det oklart om det är 
olämpligt att respektera utan förståelse. Möjligen är just ”med förståelse” 
inte individens röst utan ett inpass från någon annan röst (kanske mångfal-
dens föregivna röst, jfr nedan). Svaret från individens röst är i alla händel-
ser ett direkt förnekande av existensen av en norm giltig för alla och i alla 
situationer. 

Liksom olika röster konkurrerar om rätten till ordet identitet och dess 
innehåll, konkurrerar de om rätten till ordet syfte och dess tillämpning på 
svenskämnet. Textens första avsnitt har rubriken ”Ämnets syfte och roll i 
utbildningen”, där ”syfte” alltså står i singularis. Avsnittet har sedan fyra 
olika syftesformuleringar, var och en framställd så att den verkar vara äm-
nets enda eller främsta syfte. I en av dem packas både normens och in-
dividens röst in, som vi just har sett. I en annan (”Utbildningen i ämnet 
svenska…”) har jag tidigare urskilt harmonins röst, med fiktionens röst på-
hängd. I en tredje är det kanske återigen individens röst vi hör, fast denna 
gång interfolierad av gemensamma ansvarets röst: 

Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan ut-
veckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet.

Det är förstås uttrycket ”tillsammans med andra ämnen i skolan” jag för till 
det gemensamma ansvarets röst. Men om resten av meningen verkligen är 
individens röst, så lägger den sina ord annorlunda än 1980. Den talar hellre 
om kreativitet än om självkänsla, kanske därför att kreativitet låter mera 
lönsamt.

Det utspelas alltså åtminstone två konflikter inom det språkliga området. 
Den mellan normens och individens röst framtonar som en målkonflikt, 
medan den mellan praktikens och grammatikens röst framtonar som en 
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konflikt om medel. Vad respektive konflikt verkligen gäller är därmed inte 
sagt. 

Än mindre utrymme får ytterligare en konflikt. Det beror antagligen inte 
på att den är mindre akut utan på att den är både politiskt känslig och svår-
löst. 

Modersmålets röst: ”I språket finns ett lands historia och kulturella iden-
titet.”

Denna röst säger att vi ägnar åt oss svenskan därför att det är vårt natio-
nella språk sedan hundratals år tillbaka och en viktig ingrediens i vår etniska 
avgränsning. Lika viktigt som att släppa fram denna röst är det emellertid 
att inte låta den stå oemotsagd.

Mångfaldens röst: ”Språket speglar också den mångfald av kulturer som 
berikar och formar samhället.”

Denna mening kommer direkt efter meningen ”I språket…” och säger 
direkt emot den eftersom den förnekar den monokultur som där lanseras. 
Liknande dialoger finns på andra ställen i texten, och ytligt sett skapas då 
balans i brist på lösning på problemet. Men det är rätt uppenbart att det 
egentligen inte är mångfaldens egen röst vi hör utan en modersmålstalande 
ställföreträdare som ser sig manad att tala å mångfaldens vägnar. Med andra 
ord: det är den monokulturelle svenskens utanförperspektiv som förmedlas. 
I det givna citatet märks det på ordvalet ”berikar”, en glosa belastad av ett 
stort antal klappar på kebabkulturens huvud. En annan belastad glosa är 
förståelse, som i målformuleringen: 

… utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika 
…

Förståelse och tolerans används av personer som själva följer monokultu-
rens mönster men ädelt avstår från att klandra dem som inte gör det (ordet 
respekt har här försvunnit). Vidare: 

Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förstå-
else för andra och för det som är annorlunda och för omprövning av 
värderingar och attityder. 

Det är monokulturen som definierar vad ”som är annorlunda” och som ska 
förbli annorlunda: förståelsen och omprövningen av värderingarna är inte 
tänkta att upphäva dess annorlundastatus. 

Man kan då fråga sig vilken röst som står för den fjärde syftesformuler-
ingen, den som avslutar första avsnittet:

Svenskämnet syftar till att stärka elevernas identitet och förståelse för 
människor med olika kulturell bakgrund. 
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Det är inte så självklart när rösterna konkurrerar om orden syfte och iden-
titet och bägge förekommer i samma sats. Men den som senast talat om 
identitet är modersmålets röst, när den talade om den kulturella identiteten. 
Det går alltså att uppfatta den senast givna meningen som modersmålets 
röst, som talar om att stärka svenskheten hos eleverna samtidigt som den 
uppmanar till tolerans mot de avvikande, det sista på förment uppdrag av 
mångfaldens röst. 

Vems är rösterna?

Även om jag har gett rösterna provisoriska namn med possessivattribut, har 
dessa attribut inte valts så att de skulle peka ut någon bakom rösten. Nu vill 
jag ställa frågan om man kan urskilja vem som talar med de olika rösterna, 
och mera specifikt om det går att urskilja de två akademiska discipliner 
som traditionellt har ansvarat för utbildningen av svensklärare, nämligen 
nordiska språk (svenska språket) och litteraturvetenskap.

Det kan då ligga nära till hands att uppfatta litteraturvetenskapen bakom 
fiktionens röst. Men då tror jag man hör fel. Fiktionens röst talar om skön-
litteraturens betydelse för vår förståelse av oss själva och världen, och det 
har jag inte uppfattat som ett prioriterat mål för litteraturvetenskapen. Det 
är absolut inte postmodernt. Vad fiktionens röst inte talar om är litteraturen 
som estetisk upplevelse, som idéhistorisk källa eller som historiskt eller 
intertextuellt sammanhang. 

Det finns ett par ställen i texten där man hör något jag faktiskt skulle 
vilja kalla litteraturvetenskapens röst och som jag alltså skiljer från fiktio-
nens. Det ena är under rubriken ”Mål att sträva mot”:

… genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och 
i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen …

Det andra är under rubriken ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av 
det nionde skolåret”:

… kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några 
skönlitterära verk och författarskap …

Man kan visserligen säga att denna röst kommer till tals på strategiska stäl-
len, nämligen i själva målformuleringarna. Men det är samtidigt anmärk-
ningsvärt att den är så dåligt förankrad i den omgivande texten. Ingenting 
där bygger under det typiskt litteraturvetenskapliga framhävandet av ”för-
fattarskap”, ingenting uppdelningen av världen i ”Sverige, Norden och an-
dra delar” och ingenting heller ”sätta in i ett sammanhang”, om därmed 
menas ett litteraturhistoriskt sammanhang. 

Det visar sig också att litteraturvetenskapens röst måste liera sig med 
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någon annan och att den väljer olika partner på de bägge ställena. På det 
första stället sluter den förbund med mångfaldens röst: 

… får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlit-
teratur och författarskap från olika tider och i skilda former …

På det andra stället är det däremot fiktionens röst som får bli partner genom 
att tala om förståelsen av livet: 

… några skönlitterära verk och författarskap med betydelse för män-
niskors sätt att leva och tänka …

Varför just författarskapen är viktiga förblir lite oklart i bägge fallen. 
Det jag kallar fiktionens röst, skönlitteraturens betydelse för att hjälpa 

eleverna att förstå världen, livet och sig själva, verkar alltså komma nå-
gon annanstans ifrån. Det är för övrigt en röst jag personligen sympatiserar 
starkt med. Jag kan inte se att skönlitteraturens privilegierade ställning i 
skolan i förhållande till andra konstarter – som musik, bildkonst eller dans 
– kan motiveras på något annat sätt. Det är med rätta i förbigående som 
kursplanen påpekar att när eleverna läser skönlitteratur ”innebär det också 
möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder”. Som 
mönster för deras eget skrivande måste olika genrer av sakprosa totalt sett 
vara viktigare. 

Inte heller det jag kallar harmonins röst, att se språk och litteratur som en 
helhet, kommer från universiteten. Typiskt för den akademiska traditionen 
i Sverige är ju uppdelningen i två discipliner, nordiska språk (eller svenska 
språket) och litteraturvetenskap (förr: litteraturhistoria), där den sistnämnda 
inte är begränsad till svensk eller nordisk litteratur, och de båda disciplin-
erna är vanligen skilda åt i olika institutioner. Det finns också tendenser till 
ämnesmässig polarisering: de nordister som valt skönlitterär stilistik som 
sin huvudinriktning har sällan blivit professorer, och litteraturvetarna är 
inte särskilt benägna att utnyttja språklig analys i sina tolkningar. 

I gemensamma ansvarets röst, som säger att alla lärare är svensklärare, 
kan man möjligen urskilja att nordistiken talar. Dels finns det ett natur-
ligt intresse att utvidga sitt revir till att undervisa blivande lärare av alla 
kategorier. Dels känner sig nordistiken ofta lite undanträngd av litteratur-
vetenskapen i svensklärarutbildningen. De flesta studenter som väljer att 
utbilda sig till svensklärare verkar nämligen göra det utifrån en kärlek till 
skönlitteraturen. Det innebär att litteraturvetenskapen så att säga gratis har 
studenterna på sin sida, nästan vilka kurser den än ger, medan nordistiken 
ständigt uppfordras att motivera sitt kursutbud som på förhand bedöms som 
tråkigt. Om man går så långt som att ifrågasätta svenskämnets själva exis-
tens, som jag har uppfattat att gemensamma ansvarets röst gör, så känner 
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jag dock inte igen mina nordistkolleger bakom rösten. Också den rösten 
kommer i så fall någon annanstans ifrån. 

Att svenskämnet har problem med sin identitet har dock uppmärksam-
mats av nordister (Teleman 1982). Det har då snarast setts som ett problem 
orsakat av själva ämnesavgränsningen: när den grundläggande läs- och 
skrivfärdigheten är erövrad är det oklart vad ett ämne som definieras av att 
det är majoritetens förstaspråk egentligen ska syssla med. Men man kan 
också fundera över om det ett maktproblem. Till skillnad från många andra 
skolämnen har inte svenska, som vi redan konstaterat, ett ensamt akade-
miskt ämne att luta sig mot för sin identitet och avgränsning. Inga profes-
sorer har den formella kompetensen att tala för hela svenskämnet. Inget 
akademiskt ämne öppnar sin famn för att fortlöpande bekräfta svensklära-
rens hela identitet gentemot andra lärarkategorier. Detta kanske bidrar till 
att gemensamma ansvarets röst får sådant utrymme. 

Lika lite som det är litteraturvetenskapen som talar med fiktionens röst, 
är det nordistiken som talar med grammatikens röst eller normens röst. Visst 
har jag kolleger som tror på grammatikstudier som en väg till bättre språk-
behandling, och visst handlar våra kurser i skriftlig framställning också om 
språklig korrekthet. Men i jämförelse med den bildade allmänhetens upp-
fattning tonar nordisten ner tron på grammatikens välsignelse för språkbru-
ket, och framhäver det relativa och tillfälliga i språkliga normer. 

I praktikens röst, som talar om att lära sig skriva genom att skriva, kan 
man eventuellt urskilja de rörelser som ofta sammanfattas under beteck-
ningen skrivprocessen eller processkrivning. Denna rörelse har fått fotfäste 
inom institutionerna för nordiska språk, men den hade nog nått skolans 
värld dessförinnan, och inte heller praktikens röst kan främst ses som en 
akademisk röst, i alla fall inte språkvetenskaplig. Individens röst, slutligen, 
återger vad åtskilliga språkvetare, inklusive nordister, faktiskt har gett ut-
tryck för, nämligen att alla språkvarieteter är lika bra i sin struktur, att be-
grepps-utvecklingen löper smärtfriast om den får kopplas till förstaspråket, 
att kritik mot någons språkbruk kan vara lika kränkande som kritik mot 
någons personliga hygien och att elevens tillägnande av nya språkvarieteter 
inte underlättas av att hon tvingas undertrycka den varietet hon redan be-
härskar. Men det är naturligtvis förenklat, för att inte säga förmätet, att höra 
individens röst som nordistikens röst. Och dessutom har vi noterat att in-
dividens röst inte längre får tala länge i sträck, som den fick för tjugo år 
sedan. 

När mångfaldens röst opponerar mot modersmålets röst, skulle man 
kunna känna igen dem som arbetar för att svenska som andraspråk ska er-
kännas som en egen akademisk disciplin. Men dessa personer talar inte om 
förståelse utan t.ex. om vikten att sikta på förstaspråksliknande kompetens. 
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Det som jag menar rätt ställföreträdande försvaret för mångfalden har nog 
också det sitt ursprung någon annanstans. 

Min slutsats är alltså att det i rätt liten utsträckning är universitetsäm-
nena nordiska språk och litteraturvetenskap som kommer till tals i de röster 
som hörs i kursplanen för svenska. Låt mig visa det ytterligare genom att 
än en gång lyssna till vad grammatikens röst säger i texten. Budskapet är att 
eleverna bör studera språksystemet därför att det är till hjälp i deras egen 
språkutveckling, dvs. det får dem att tala och skriva bättre. Några av de 
nordister som arbetat mest med grammatik har emellertid länge och konse-
kvent ifrågasatt detta budskap, t.ex. Teleman (1987: 9-10):

… tanken att grammatiken skulle vara ett lämpligt redskap för iakttag-
elser av eget och andras språk i skolan. Detta är på sätt och vis riktigt, 
men ofta är de iakttagelser man är i stånd att göra (”oj, här står ett 
adjektiv, är det predikatsfyllnad, månne?”), tämligen isolerade och 
svåra att sätta in i ett sammanhang som är intressant och utvecklande 
för eleven.

Många lärare motiverar grammatikkunskapen med att den behövs 
i språkriktighetsundervisningen. Det är visserligen sant att ett litet an-
tal standardfel (ett trettiotal, kanske) kan beskrivas med skolgramma-
tikens hjälp (om eleverna är verkligt duktiga i grammatik). Men dels 
är det tveksamt om man lär sig undvika fel i modersmålet via regler 
eller om man inte lär sig språket även i dessa avseenden som man har 
lärt sig de andra tusentals saker man vet om modersmålet, dvs. utan 
tillgång till formulerade regler. Och dels finns det mängder av fel som 
inte kan beskrivas med skolgrammatikens regler. 

I stället har dessa nordister hävdat grammatikens vikt inte som redskap för 
andra mål utan som väsentlig kunskap i sig: 

… grammatiken inte som ett färdighetsämne utan som ett orienterings-
ämne. Precis som eleverna studerar människokroppen eller jordens 
klimatzoner inte för att ha den kunskapen till någonting särskilt (bota 
folk eller spå väder) utan för att öka sin kunskap om och förståelse för 
sig själva och sin omvärld, så är det väsentligt för dom att få inblick 
i hur ett av människosjälens viktigaste organ är uppbyggt, språket 
nämligen. (Hellberg 1985: 8-9)

Hur man än vänder och vrider på saken måste man nog erkänna att 
människans språkförmåga och språkanvändning är det mänskligas 
kärna. Eftersom grammatiken är en central del av språkförmågan och 
språkanvändningen, måste den också vara ett centralt kunskapsom-
råde för alla som menar allvar med humaniora. 
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Det är med grammatisk insikt som med historisk kunskap egent-
ligen. Lika lite som den historiska kunskapen är den grammatiska 
underlagd tvånget att vara direkt nyttig (dvs. att höja varuproduktio-
nen och öka exporten). Det viktiga är att det som sägs om männis-
kans grammatik är sant och intressant. Detta är kvalitetskriterierna 
för grammatisk såväl som historisk kunskap, i skolan och utanför den. 
(Teleman 1987: 8) 

Nu kan man finna spår av detta synsätt i kursplanen, nämligen i en av de 
fjorton punkterna under ”Mål att sträva mot”:

… tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt på-
gående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia samt ut-
vecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika …

Här åberopas inte nyttan för den egna språkutvecklingen, och punkten kan 
mycket väl uppfattas som nordistikens sanna röst, också därför att dess tra-
ditionella flaggskepp språkhistoria lyfts fram. Men dels återkommer denna 
röst i likhet med litteraturvetenskapens dåligt i texten i övrigt. Dels hörs 
den inte alls i de mera bjudande ”Mål som eleverna skall ha uppnått…” Där 
finns bara det redskapsinriktade: 

… ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser 
av eget och andras språkbruk. 

Nämnda nordister vidhåller emellertid sin uppfattning, senast i Teleman, 
Hellberg & Andersson (2001: 8-10). Frågan om insikt eller nytta är ideolo-
giskt inte helt ointressant. 
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Teknik – ämnet som intresserar många  
men som väljs av få 

Frågan om barns och ungdomars inställning till och intresse för ämnes-
området teknik har under senare år uppmärksammats i olika sammanhang. 
Å ena sidan är det i denna befolkningsgrupp som teknikanvändningen är 
som intensivast; ny teknik som datorer, Internet och mobiltelefoner ingår 
på ett naturligt sätt i barns och ungdomars vardagsliv. Å andra sidan kom-
mer det med jämna mellanrum larmrapporter som påtalar det problematiska 
med att alltför få av dagens unga väljer en teknisk inriktning för sina studier 
och yrkesval. 

Om vi i framtiden ska kunna möta det växande behovet av teknisk kom-
petens på olika nivåer i samhället behöver vi mycket snart åstadkomma en 
förändring av detta motsatsförhållande. Här vilar ett stort ansvar på skolan 
och behovet av att undervisningen i teknik på olika nivåer ses över, analy-
seras och utvecklas, är uppenbar. 

Under de 40 år som teknik har funnits på schemat i den svenska grund-
skolan har ämnets framtoning förändrats mycket lite. För många framstår 
teknik fortfarande som ett högstadieämne som i första hand intresserar poj-
kar, präglat av gångna tiders verkstadsindustri där aktiviteter som att bocka 
plåt och svetsa utgör centrala undervisningsmoment. Att teknik sedan 20 
år är obligatoriskt redan från första klass är det få som vet och vilken mål-
sättning som numer gäller för teknikundervisningen är det ännu färre som 
känner till. 

När det gäller skolans undervisning i teknik idag finns fem ”strävansmål” 
formulerade i teknikämnets kursplan. Skolan ska arbeta för att eleverna ska 
utveckla insikt om den tekniska kulturens kunskapstraditioner, bli förtrogna 
med redskap och arbetsmetoder, utveckla förmågan att reflektera och vär-
dera olika teknikval, förmå omsätta kunskap om teknik i praktisk handling 
samt utveckla ett positivt intresse för teknik och få tilltro till sin förmåga att 
lösa tekniska problem.1  

I denna artikel, som bygger på min avhandling (Skogh, 2001), uppmärk-
sammar jag det sistnämnda målet – ambitionen att väcka intresse för teknik 
och hjälpa eleverna att erövra en god tilltro till sin tekniska förmåga. Frå-
gan om hur denna målsättning ska realiseras har förstås inget enkelt svar. 
Helt säkert behöver teknikundervisningens innehåll och utformning konti-
nuerligt utvärderas och omprövas men för att hjälpa eleverna att utveckla 
ett mer aktivt förhållningssätt till teknik behöver vi därutöver fördjupa vår 

Inga-Britt Skogh
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kunskap om den aktuella pedagogiska processen – frågan om hur vi lär oss 
att vi ”kan” teknik, eller hur vi lär oss att vi inte ”kan” teknik. 

Efter en presentation av skolämnet teknik och dess framväxt i den svens-
ka skolan kommer jag i denna artikel att fokusera just denna process – vä-
gen mot (eller från) ett tekniskt självförtroende.

Teknikämnets framväxt i den svenska grundskolan 

1960- och 1970-talet – traditionell verkstadsteknik

Skolämnet teknik har funnits på schemat i den svenska grundskolan sedan 
tidigt 1960-tal. I den läroplan för grundskolan som kom 1962 (Lgr 62) var 
teknik ett tillvalsämne i åk 7 och 8. Genom att välja denna inriktning kunde 
eleverna sedan i åk 9 välja den tekniskt/ praktiskt inriktade linjen 9 tp – en 
uttalat yrkesorienterad linje som valdes nära nog uteslutande av pojkar.

I den följande läroplanen (Lgr 69) slopades linjedelningen och ersattes 
av ett tillvalssystem. För teknikämnets del innebar detta en kraftigt min- 
skad undervisningsvolym. Den yrkesförberedande aspekten från Lgr 62 
fanns fortfarande kvar liksom målsättningen att eleverna skulle förberedas 
för ett yrkesliv inom industrin. För de elever som valde teknik som tillval 
(fortfarande i stort sett bara pojkar) innebar detta val att möjligheten att få 
tillträde till de teoretiska linjerna på gymnasiet försvann. För att få börja på 
gymnasiet krävdes att eleven hade läst ett B-språk – något som inte gick att 
kombinera med valet av teknik. 

Teknikundervisningens ämnesmässiga innehåll under denna tid kom 
i hög grad att påverkas och anpassas till industrins önskemål och behov 
av tekniska kunskaper. Som exempel på den nära kopplingen till industrin 
kan nämnas att det undervisningsmaterial som skolorna använde sig av för 
denna undervisning togs fram av en arbetsgrupp bestående av representan-
ter för Skolöverstyrelsen (SÖ), olika industriföretag och Sveriges verkstads-
förening. Från 1964 och fram till början av 1980-talet ansvarade Sveriges 
verkstadsförening för både distribution, bearbetning och redigering av detta 
undervisningsmaterial. 

1980-talet – teknik för alla!

När det gäller tillkomsten av ämnet teknik som obligatoriskt ämne i hela 
grundskolan (dvs. redan från åk 1) går åsikterna isär om exakt vad som 
var den ”utlösande” faktorn. I samband med den översyn av läroplanen för 
grundskolan som gjordes i mitten av 1970-talet fick SÖ regeringens upp-
drag att initiera nya arbetsformer och arbetssätt i skolan. Teknikämnet med 
sin verklighets- och vardagsanknytning, sitt laborativa arbetssätt och sina 
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goda möjligheter till integration med andra ämnen kom att ”personifiera” 
dessa strävanden och i den läroplan för grundskolan som kom 1982 (Lgr 
80) infördes teknik som ett obligatoriskt ämne på alla stadier i grundskolan. 
Att göra ämnet obligatoriskt ansågs tillgodose inte bara önskemålen om 
vardagsanknytning och ett elevaktivt arbetssätt utan också jämställdhetsas-
pekten eftersom det nu blev möjligt att nå också flickorna med teknikunder-
visning – något som inte hade varit fallet tidigare. 

Att teknik i och med Lgr 80 blev ett obligatoriskt ämne var ett betydelse-
fullt steg framåt för ämnet. Ett problem i sammanhanget var emellertid att 
teknikämnet fördes till NO-blocket. På många håll innebar detta att det nya 
teknikämnet hamnade ”i skuggan” av de – sedan länge – etablerade ämnena 
fysik, biologi och kemi. 

När det gäller den tidiga teknikundervisningens ämnesmässiga innehåll 
var direktiven från SÖ vaga vid denna tid. Enligt Sverker Lindblad (1994) 
var SÖ mer intresserad av hur undervisningen skulle bedrivas (organisa-
tion) än vad (innehåll) som skulle läras in. Lindblad menar att teknikämnet 
genom sina ”lösa konturer” av myndigheterna sågs som en lösning på de 
problem som andra OÄ-ämnen uppfattades ha: svag förankring i elever-
nas vardag, brist på inbördes integrering och abstrakt karaktär. I stället för 
centrala direktiv skulle teknikämnet konstitueras utifrån praktiskt yrkes-
kunnande (försöksverksamhetens erfarenheter). Ulla Riis (1989) anser att 
teknikämnets brist på definition kan bero på flera orsaker. Den skulle dels 
kunna vara uttryck för en politisk kompromiss men den kan också ses som 
en följd av en stark tilltro till att skolan av egen kraft ska forma sitt innehåll. 
Karl Henrik Eriksson (1986) ställer argumenten på sin spets då han frågar 
sig om ämnesinnehållet över huvud taget hade någon betydelse. Kanske 
var det andra motiv än de rent kunskapsmässiga vinsterna som låg bakom 
införandet av teknik på låg- och mellanstadiet? 

”... att intressera barn för naturvetenskap och teknik får antas leda till 
en påverkan mera åt det attitydmässiga än det strikt kunskapsmäs-
siga hållet – det är ju fråga om relativt begränsade och sporadiska 
insatser.” 2  

Det nya ämnet teknik förde med sig en rad praktiska problem. Många lä-
rare på låg- och mellanstadiet gav uttryck för osäkerhet inför uppgiften att 
undervisa i teknik. Trots en omfattande satsning på fortbildning i teknik 
för låg- och mellanstadielärare (1980 - 1985) saknade de flesta lärarna på 
dessa stadier utbildning för denna undervisning. Dessutom framstod, för 
många lärare, ämnesintegreringstanken och den starka betoningen på la-
borativa inslag som problematisk eftersom ekonomiska och resursmässiga 
förutsättningar för ett sådant arbetssätt ofta saknades ute i skolorna. 
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De många organisatoriska och praktiska problemen runt undervisningen 
i teknik medförde att frågor om teknikämnets innehåll sällan diskuterades. 
Många av de lärare som sattes att undervisa i teknik, ofta mer eller mindre 
emot sin egen vilja, blev därmed tvungna att själva forma ämnets innehåll. 
Att många lärare då, i sin teknikundervisning, utgick från vedertagna me-
toder och moment torde vara en förklarlig strategi. Teknikämnets innehåll 
och utformning kom, på grund av detta, att på många håll präglas av gångna 
tiders ”tekniktraditioner”. 

1990-talet – teknik i ett vidare perspektiv

Under 1980-talet ställdes åter krav på en förändrad skola som bättre skulle 
svara mot framtidens behov. Den nya grundskolan behövde ett nytt styrdo-
kument och i början av 1994 kom den nya läroplanen (Lpo 94) där teknik-
ämnet får egen ämnesstatus och en egen kursplan, för första gången. Teknik 
kom därmed att framstå som ett ämne vid sidan av de naturvetenskapliga 
ämnena och inte, som tidigare, i skuggan av dem. 

Enligt kursplanen i teknik ska undervisningen i teknik ge eleverna grund-
läggande tekniska kunskaper. Ämnet ses som en förutsättning för att kunna 
hantera den teknik som efterhand blir tillgänglig för allt fler. I kursplanen 
påpekas att tekniska kunskaper ger möjlighet för individen att utöva infly-
tande när det gäller hur tekniken ska utformas och användas i framtiden och 
här betonas den nära kopplingen mellan teknikens och samhällets utveck-
ling. Kunskap om teknikens historiska utveckling ska öka elevernas möj-
lighet att förstå dagens tekniska företeelser och sammanhang. Teknikunder-
visningens ska, liksom i Lgr 80, präglas av ett praktiskt och undersökande 
arbetssätt och undervisningens innehåll och utformning ska utgå ifrån fem 
centrala frågeställningar och perspektiv: utvecklingsperspektiv, människa 
– teknik – natur, teknikens uppgifter, komponent – systemperspektiv, samt 
konstruktion och verkningssätt. 

Den nya kursplanen i teknik åtföljdes inte av någon central satsning när 
det gäller ekonomiska resurser eller fortbildning av lärare – till skillnad 
från då teknik etablerades som skolämne 1982. De förändringar som den 
nya kursplanen i teknik förde med sig måste därför klaras inom de befint-
liga budgetramarna ute i kommunerna. Undervisningen i teknik har därmed 
kommit att bedrivas på olika villkor runt om i landet, både när det gäller 
resurstilldelning och möjligheterna till lärarfortbildning. Kommunernas 
ambitioner och ekonomiska förmåga har varit avgörande för vilka resurser 
som kommit skolorna till del när det gäller denna undervisning. 

Som en följd av att regeringen 1999 avsatte medel till en nationell 
fortbildningssatsning för lärare i ämnena teknik, naturvetenskap och miljö 
(75 miljoner kronor på tre år) pågår just nu 5-poängskurser i teknik för 
verksamma lärare vid landets lärarutbildningar (”Tekniken lyfter”) – en 
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satsning som fått stort genomslag i vissa kommuner men som passerat i det 
närmaste oförmärkt i andra.

 

Om självförtroende och tekniskt självförtroende
Efter denna översiktliga sammanfattning av teknikämnets historia i den 
svenska skolan är det så dags att uppmärksamma den pedagogiska prakti-
ken och frågan om kursplanens ambition att eleverna ska tillägna sig en god 
tilltro till sin tekniska förmåga. Först behöver emellertid frågan om vad som 
egentligen menas med ”tekniskt självförtroende” redas ut.

Frågan om vilken betydelse attityder och förhållningssätt har för hur in-
divider hanterar, och lyckas, med uppgifter de ställs inför har genom åren 
intresserat både pedagoger och filosofer. Georg Henrik von Wright (1983) 
menar att en viktig förutsättning för att vi ska vilja ge oss i kast med en 
uppgift av något slag är att vi, inom oss, gör en bedömning om utsikterna 
att klara uppgiften ifråga. Är utsikterna små, menar von Wright att det är 
troligt att vi kommer att avstå ifrån att ens försöka.

”To have an intention to do something presupposes that the agent 
thinks, rightly or wrongly, that he can achieve the object of his inten-
tion. What he does not think he may accomplish, he will not attempt 
either.” 3  

Rose-Marie Ahlgren (1991) beskriver svårigheten med att definiera och sär-
skilja begrepp som självkänsla, självförtroende och andra liknande ”själv-
begrepp”. Enligt Ahlgren grundar sig individers attityder både i ett kogni-
tivt ställningstagande och på en emotionell upplevelse. 

”Självvärdering, självkänsla, självrespekt och självförtroende är alla 
begrepp som står för den attityd individen har till sig själv. Denna at-
tityd grundar sig på egna och andras värderingar av individens egen-
skaper och förmågor och anger i vilken utsträckning individen tror sig 
vara kompetent, betydelsefull, framgångsrik och kan behärska olika 
situationer.” 4  

Individens självvärdering (tolkning av omvärldens reaktioner) kan, enligt 
Ahlgren, ses som ett resultat av hur individen tolkar andras reaktioner på 
det egna beteendet och av omgivningens värderingssystem, individuella 
mål, ambitioner samt tidigare erfarenheter och förutsättningar. Det är, en-
ligt detta resonemang, möjligt att acceptera sina egna begränsningar utan 
att inta en negativ attityd till sig själv under förutsättning att man upplever 
sig som accepterad av omgivningen. 

När det gäller ämnesområdet teknik visar forskning att flickor/kvinnor 
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ofta brister i tilltro till den egna tekniska förmågan. Frågan om var och när 
denna brist på tilltro grundläggs har forskarna ännu inget entydigt svar på 
men det torde vara rimligt att anta att skolans sätt att hantera denna un-
dervisning på olika sätt kommer att inverka på hur flickorna uppfattar sin 
tekniska förmåga. 

Genom att överföra Ahlgrens resonemang till den kontext som denna 
artikel fokuserar, nämligen elevers erfarenheter och upplevelser av teknik/
teknikundervisning, skulle elevernas självvärdering när det gäller den egna 
tekniska förmågan, kunna formuleras som en konsekvens av följande två 
förutsättningar: 

– funktionalitet (kognitivt ställningstagande) – ”Det fungerar/Det fungerar 
inte.”

– respons (emotionell upplevelse) – ”Kom och titta – det fungerar /fungerar 
inte!”

Frågan om proportionaliteten mellan dessa båda förutsättningar är intres-
sant. Är funktionalitet och respons lika ”viktiga” förutsättningar eller kom-
mer någon av dem att ha större betydelse när det gäller att tillägna sig – eller 
inte tillägna sig – ett tekniskt självförtroende? 

För att kunna besvara denna fråga behöver vi dels avgränsa och defi-
niera begreppet tekniskt självförtroende. Vi behöver också kunskap om hur 
den pedagogiska processen mot ett teknisk självförtroende ser ut. Hur lär 
eleverna sig att de ”kan” eller inte ”kan” teknik. Vi behöver också kunna 
avgöra var i denna process som eleverna befinner sig.

Begreppet ” tekniskt självförtroende” 

Frågan om vad som menas med begreppet ”tekniskt självförtroende” är 
inte okontroversiell. Det finns självfallet inget enkelt och entydigt sätt att 
avgränsa och definiera individers känslor och upplevelser av den egna tek-
niska förmågan, eller oförmågan. Väl medveten om svårigheten att tillfullo 
fånga denna personliga upplevelse har jag, för att ”ringa in” och definiera 
detta begrepp, valt att utgå ifrån elevernas egna utsagor – hur de själva upp-
fattar och bedömer sin tekniska förmåga. 

Med utgångspunkt i elevers utsagor kan olika ”nivåer” eller kategorier 
med avseende på tilltron till den egna förmågan identifieras. I min studie av 
yngre flickors erfarenheter och upplevelser av teknik (Skogh, 2001) kun-
de jag identifiera tre kategorier; ”tekniktrygga”, ”teknikambivalenta” och 
”teknikosäkra” flickor.5  

Att på detta sätt placera in eleverna i avgränsade kategorier kan ge in-
tryck av att tekniskt självförtroende, respektive brist på tekniskt självförtro-
ende, är att betrakta som statiska tillstånd. Så är emellertid inte fallet, enligt 
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min mening. Jag ser istället tekniskt självförtroende som ett resultat av en 
pågående pedagogisk process – vi lär oss genom våra erfarenheter att vi 
”kan” eller inte ”kan” teknik. 

Innan jag ”spinner vidare” på detta resonemang behöver ytterligare en 
aspekt av tekniskt självförtroende belysas nämligen frågan om teknisk 
kompetens är en förutsättning för tekniskt självförtroende. Med utgångs-
punkt i Ahlgrens resonemang är svaret på denna fråga nej. Enligt Ahlgren 
är det i första hand omgivningens reaktioner som är avgörande för om en 
individ uppfattar sig själv som ”teknisk” eller inte, inte vilken grad av kom-
petens individen de facto besitter. Däremot torde det vara rimligt att anta 
att personer (barn eller vuxna) som har ett gott tekniskt självförtroende ger 
sig i kast med fler tekniska problem än personer med en låg tilltro till sin 
egen tekniska förmåga. Genom att de ”tekniksäkra” skaffar sig fler tekniska 
erfarenheter torde, efterhand, också deras tekniska kompetens öka. 

Ett gott tekniskt självförtroende utgör således ingen garanti för en hög 
tekniskt kompetens men det utgör en stabil grund för möjligheten att tillägna 
sig teknisk kunskap. Att lyckas med en ”svår” teknisk uppgift innebär hel-
ler inte automatiskt en högre grad av tilltro till den egna tekniska förmågan 
jämfört med den som arbetar med mycket enkla problem. Upplevelsen av att 
lyckas och den därmed stärkta tilltron till den egna tekniska förmågan torde 
vara lika intensiv hos en 8-årig elev som lyckats få två remskivor att snurra 
åt olika håll som hos Edison när han till slut fick sin glödlampa att lysa! 

Den pedagogiska processen mot ett tekniskt självförtroende
Vad är det då som ligger bakom det faktum att vissa elever närmar sig 
tekniska uppgifter utifrån en inre visshet om att de förr eller senare kom-
mer att lyckas medan andra, redan från början, tycks övertygade om att de 
inte kommer att lyckas? Hur lär man sig att man ”kan” – eller inte ”kan” 
– teknik?

För att få en överblick över denna process – ”vägen” mot ett tekniskt 
självförtroende, eller brist på tekniskt självförtroende, har jag utarbetat en 
översiktsmodell (figur 1) som utgör ett försök att beskriva huvuddragen i 
denna pedagogiska process. 

Figur 1 Tekniskt självförtroende – en pedagogisk översiktsmodell i sin helhet ������
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Tanken bakom utarbetandet av denna modell är att insikt om de faktorer 
och omständigheter som på olika sätt påverkar individens möjlighet att 
bygga upp ett tekniskt självförtroende ökar lärarens/pedagogens beredskap 
när det gäller att utarbeta effektiva undervisningsstrategier som verkligen 
leder mot undervisningens mål. Genom att identifiera var i denna pedago-
giska process som eleverna befinner sig blir det möjligt att anpassa under-
visningen i teknik till den aktuella elevgruppen och möta eleverna där de 
”är” och inte där läraren/pedagogen vill eller tror att de ”är”. 

Modellen har utarbetats med fokus i den tidiga teknikundervisningen, 
men enligt min mening kan den med fördel användas som utgångspunkt för 
reflektioner kring undervisning också på andra stadier: grundskolans senare 
år, gymnasiet eller högskolan. I första hand är den användbar när det gäller 
teknik men möjligen kan den användas också när det gäller andra ämnen. 

Modellens utgångspunkt – individen

Modellen startar i individen. I varje elevs individuella förutsättningar: 
intellektuella, sociala och etniskt/kulturella. Eftersom undervisningen i den 
obligatoriska grundskolan vänder sig till alla barn, oavsett begåvning, har 
elevernas olika intellektuella förutsättningar inte beaktats i denna modell. 
Det faktum att teknik av tradition ofta har kommit att betraktas som ett 
typiskt manligt område får förmodligen konsekvenser både för flickor och 
för pojkar. Frågan om genus är därför viktig i detta sammanhang. Vid sidan 
av intellektuella förutsättningar och genus torde även barnets sociala och 
etniskt/kulturella tillhörighet vara av betydelse för hur barn uppfattar och 
närmar sig ämnesområdet teknik. Barn som växer upp i miljöer som präg-
las av ett okomplicerat förhållningssätt till teknik torde utveckla en annan 
tekniksyn än barn som saknar denna typ av erfarenheter. I teknikpositiva 
miljöer ges troligen också fler konkreta tillfällen för barnen att pröva sin 
egen tekniska förmåga, vilket även detta torde leda till att kunskapsområdet 
teknik avdramatiseras. 

Fysisk möjlighet

Vissa elementära fysiska förutsättningar måste vara tillgodosedda för att 
en elev överhuvudtaget ska kunna tillägna sig en tilltro till den egna tek-
niska förmågan. Dessa grundförutsättningar är tid för eleven att sätta sig in 
i problemet och pröva olika lösningar, en plats eller ett utrymme där eleven 
kan hålla till samt tillräckliga resurser (i form av nödvändiga verktyg och 
material). 
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Formell påverkan

När det gäller undervisning i teknik utgörs den formella påverkan som 
eleverna utsätts för av den enskilda lärarens undervisning utifrån de lokala 
kurs- och arbetsplanerna. 

I ett vidare perspektiv utgörs den formella påverkan av politiska beslut 
som de uttrycks i skolans styrdokument (Lpo 94). Tanken med att formu-
lera nationella styrdokument är att dessa ska styra verksamheten på lokal 
nivå så att alla elever i Sverige får en likvärdig undervisning som svarar 
mot samhällets behov och inriktning.

Den formella påverkan som kursplanen utgör visar sig dock, i realiteten, 
varken vara entydig eller lika för alla elever i den svenska grundskolan. 
Trots att kursplanen i teknik är en bindande föreskrift finns det stora skillna-
der när det gäller i vilken omfattning eleverna i realiteten får undervisning 
i teknik (Ginner & Skogh, 1999). 

Informell påverkan 

Informell påverkan på mikronivå utgörs av det samspel som pågår mellan 
barnet/eleven och omgivningen och då främst i interaktionen med ”betydel-
sefulla andra” dvs. de relationer som barnet upplever som viktigast – famil-
jen, kamrater och /eller andra närstående.

Termen ”betydelsefulla andra”6  är synonymt med begreppet ”signifi-
kanta andra” – ett begrepp som används inom den symboliska interaktio-
nismen. Enligt denna inriktning identifierar vi oss med personer i vår om-
givning som har betydelse för oss. Genom denna process ser vi oss själva 
utifrån omgivningens perspektiv och det är utifrån denna upplevelse som 
vi sedan agerar. Det sätt på vilket individen tolkar omgivningens reaktioner 
beror, enligt Ahlgren (1992), av i huvudsak följande fyra faktorer: Hur för 
oss betydelsefulla individer reagerar på vårt agerande. Hur vi uppfattar den 
sociala situationen. Vilket mål och vilken ambition vi har. Våra tidigare 
erfarenheter.

En elevs inställning till teknik skulle, enligt Ahlgren, sålunda kunna ses 
som en följd av hur eleven tolkar omgivningens (”betydelsefulla andras”) 
reaktioner när hon/han sysslar med en teknisk aktivitet, hur eleven upp-
fattar det sociala sammanhanget (traditioner, könsroller m.m.) och elevens 
egna ambitioner och tidigare erfarenheter.

”Betydelsefulla andra” är viktiga för oss inte bara därför att vi genom 
dem får – eller inte får – bekräftelse på att vi är accepterade. Att vi duger 
– eller inte duger. ”Betydelsefulla andra” kan också vara viktiga som före-
bilder. En student7  uttrycker detta på följande sätt:
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”Jag har egentligen alltid tyckt om att skruva och meka. När jag var 
liten brukade jag få vara med min morfar när han höll på i garaget. 
Han lärde mig jättemycket! Jag tror att det var då jag blev så där in-
tresserad.”

Christina Chaib (1989) pekar i en studie om flickor och teknik just på be-
tydelsen av kvinnliga förebilder när det gäller detta ämnesområde. Hon be-
skriver bland annat hur flickor som från början var ointresserade, kunde för-
mås att välja en teknikkurs på högstadiet sedan äldre flickor, som tidigare 
gått den aktuella kursen, gått runt i klassrummen och informerat om den.

Elever utsätts också för informell påverkan på makronivå i form av det 
omgivande samhällets sociala, ekonomiska och etniskt/kulturella värde-
ringar. Detta ”yttre tryck” består i underförstådda och outtalade, men för 
eleven, ändå högst påtagliga värderingar. 

Motivation

Begreppet motivation kan sägas utgöra en sammanfattande benämning som 
innefattar komponenter som kraftkälla, ambition och inspiration och det 
torde utgöra ett centralt inslag när det gäller att bygga upp ett tekniskt själv-
förtroende.

Jag har i min modell valt att skilja mellan motiv som är kopplade till 
elevens självupplevda behov – inre behovsrelaterade motiv – och motiv 
som eleven hämtar ”utifrån” – yttre behovsrelaterade motiv. Inre och yttre 
behovsrelaterade motiv ligger ”på olika plan” och de är därmed påverk-
bara på olika sätt. Givetvis förekommer det att elever har fler än ett behovs-
relaterat motiv och att skilda motiv på olika sätt samverkar med varandra. 
För barnet själv kommer både de inre och de yttre behovsrelaterade moti-
ven att upplevas som ”inifrån komna”. 

Det är först när vi ”utifrån” (eller möjligen individen själv i efterhand) 
analyserar motivationsgrunden som motivens ursprung kan härledas. Att 
försöka identifiera ett barns motivationsgrund – om barnet agerar utifrån 
inre och yttre behovsrelaterade motiv – är således ett sätt för lärare/pedago-
ger (och föräldrar) att hitta vägar att förstå och möta (eller påverka) barnet. 
För barnet själv är distinktionen viktig först om hon/han i efterhand vill 
försöka förstå sitt eget agerande. Sammanställningen här nedan visar de två 
huvudkategorierna och deras respektive undergrupper:

A. Inre behovsrelaterade motiv 

– Eget/andras behov – nyttoaspekt (Jag vill ha/behöver…
 Mormor8 vill ha/behöver …)
– Nyfikenhet (Hur fungerar det egentligen …? 
 Varför blir det…?)
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B. Yttre behovsrelaterade motiv  
– Förebilder  (Jag vill kunna som …!)
– Resultatet – funktionsaspekt  (Det fungerar!)

Genom att uppmärksamma elevers ”motivationsgrund” torde lärarens/pe-
dagogens möjligheter att bekräfta och bistå eleverna öka. Möjligheten att 
väcka motivation också hos elever som från början är omotiverade, torde 
även den öka. Vilken sorts handling leder då elevens motivation till? För att 
få svar på denna fråga går vi vidare i modellen. 

Handling och insikt

Som framgår av modellen kommer elevens motivation (eller icke-motiva-
tion) i undervisningssituationen att leda fram till någon form av handling. I 
teknikundervisning, med sitt praktiskt orienterade arbetssätt, föreligger ett 
nära samband mellan det sätt en elev agerar på och de praktiska konsekven-
ser – insikter – som detta får för eleven. I modellen har begreppet insikt 
– det som eleven blir på det klara med under och efter sitt arbete med en 
teknisk uppgift 9  – delats upp i följande fyra undergrupper: 

Praktisk insikt Eleven löser praktiskt ett tekniskt problem, ser samband 
och uppnår fullgod funktion.

Teoretisk insikt Eleven förstår och kan förklara den teoretiska bakgrunden 
till hur och varför en teknisk lösning fungerar. 

Annan insikt Eleven ser andra samband. En elev kan utifrån praktisk  
och/eller teoretisk erfarenhet av ett tekniskt problem lära 
sig vad som inte går, en nog så viktig och nyttig kunskap. 
Eleven kan också utifrån sin erfarenhet dra slutsatser som 
berör andra tekniska problem.

Icke-insikt Eleven ser inga samband och saknar förståelse.

När det gäller teknik är den praktiska nyttan av överordnad betydelse i för-
hållande till den teoretiska förklaringen. Begreppet insikt får därför här en 
mer sammansatt innebörd än vad som är vanligt i andra sammanhang. Fig. 
2 visar schematiskt hur en elevs motivation inför en teknisk uppgift påver-
kar sättet att agera, vilket i sin tur resulterar i olika typer av insikt. 
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Figur 2. Motivation, handling och insikt 

I en tänkt undervisningssituation får eleverna till uppgift att bygga en enkel 
elmotor. Enligt figur 2 kommer eleven då att kunna agera på en rad olika 
sätt beroende på om eleven är motiverad eller ej. 

Motiverad elev

För den motiverade eleven finns det många olika handlingsmöjligheter var-
av de flesta leder fram emot ett tekniskt självförtroende.

Alternativ 1. Eleven lyckas med uppgiften, dvs. den lilla motorn fun-
gerar (praktisk insikt). Eleven blir nöjd med sitt arbete 
vilket leder fram mot ett stärkt tekniskt självförtroende. 

Alternativ 2. Eleven lyckas med uppgiften förstår hur och varför den 
fungerar (praktisk och teoretisk insikt) vilket förstås ock-
så leder fram mot större tekniksäkerhet.

 Det förekommer naturligtvis också att en motiverad elev 
misslyckas – det visar sig att motorn inte fungerar. Detta 
kan då få olika konsekvenser. 

Alternativ 3. Eleven gör om sitt arbete och motorn kommer tillslut att 
fungera vilket för oss tillbaka till alternativ 1 eller 2.

Alternativ 4. Eleven upptäcker i stället någonting annat. Detta fenomen 
– att vara ute efter en sak men istället upptäcka någonting 
annat finns – är som tidigare nämnts, beskrivet i många 
vetenskapliga sammanhang (annan insikt).

Alternativ 5. Eleven misslyckas med att få motorn att fungera men 
upptäcker och lyckas ändå förstå hur och varför den inte 
fungerar (teoretiskt insikt). 

Alternativ 6. Eleven misslyckas med att få motorn att fungera, blir bes-
viken och känner missmod. Eleven kommer varken till 
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praktisk eller teoretisk insikt vilket kan leda till sämre te-
kniskt självförtroende och till att elevens motivation min-
skar (ickeinsikt).

Omotiverad elev

Även för den omotiverade eleven finns det ett antal handlingsmöjligheter. 
Alternativ 1. Eleven försöker men misslyckas med att få motorn att 

fungera, blir besviken och känner missmod. Eleven kom-
mer varken till praktisk eller teoretisk insikt vilket kan 
leda till dåligt tekniskt självförtroende (samma som den 
motiverade eleven i alternativ 6).

Alternativ 2. Eleven låter bli att ens försöka. Att låta bli att göra någon 
ting är också en handling och. genom detta passiva age-
rande kommer eleven varken till praktisk eller teoretisk 
insikt vilket leder till avsaknad av tekniskt självförtroende 
(icke-insikt).

För den omotiverade eleven finns också (lyckligtvis) ytterligare alternativ 
som kan leda fram till en högre grad av motivation.

Alternativ 3. Eleven blir, av olika skäl, efterhand inspirerad och övergår 
från de omotiverade till de motiverade elevernas skara.

 Eleven kommer då att agera enligt de motiverade elever-
nas handlingsalternativ.

Alternativ 4.  Den omotiverade eleven lyckas med sin uppgift, genom 
att t.ex. läraren övertalar, och/ eller läraren, eller en kam-
rat, hjälper eleven att genomföra den. Följden av detta 
kan antingen bli att eleven kommer till praktisk och/eller 
teoretisk insikt och att eleven övergår till att agera enligt 
de motiverade elevernas handlingsalternativ. En annan 
möjlighet är att eleven inser att hon/han inte hade förmått, 
eller inte ansett det mödan värt, att lösa uppgiften utan 
hjälp, och som en följd av denna insikt minskar graden av 
tekniskt självför troende (annan insikt). 

Enligt ovan skulle således följande slutsats kunna formuleras: motivation, 
handling och insikt tycks samverka och vara beroende av varandra och 
varje förändring av någon av dessa faktorer kommer att påverka också de 
övriga. 

Den pedagogiska översiktsmodell som jag här har skisserat indikerar att 
tekniskt självförtroende, vid sidan av elevens individuella egenskaper (fal-
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lenhet, begåvning) tycks växa fram och bero av:
– i vilken mån eleven ges möjlighet till teknisk erfarenhet – fysisk möjlighet 

(tid, lokal, resurser),
– i vilken mån läraren/pedagogen förmår väcka och bibehålla elevens nyfi-

kenhet och intresse – motivation, 
– i vilken mån eleven uppfattar nyttan av den tekniska aktiviteten – insikt. 

Modellens möjligheter och begränsningar

Vilka möjligheter och begränsningar har då denna modell som i första hand 
fokuserar struktur och sammanhang? Är syftet att försöka identifiera och 
beskriva hur olika faktorer med och motverkar teknikundervisningens syfte 
och mål, torde modellen kunna användas som utgångspunkt. Att skaffa sig 
en överblick över den pedagogiska processens olika delar och faser – över 
den ”terräng” som varje elev måste ta sig fram igenom för att nå det uppsat-
ta undervisningsmålet – i detta fall att hjälpa eleverna att erövra ett tekniskt 
självförtroende – ger läraren/pedagogen ökad beredskap när det gäller att 
formulera framgångsrika undervisningsstrategier. 

Genom att, med utgångspunkt i modellen, också pröva hur eleverna som 
individer förhåller sig till modellens centrala delmoment (fysisk möjlighet, 
motivation, handling och insikt) – och var i den pedagogiska processen de 
befinner sig – blir det möjligt för läraren/pedagogen att anpassa sina under-
visningsstrategier inte bara i förhållande till det aktuella målet utan också i 
förhållande till sina elever.

Om fokus istället förskjuts från struktur och sammanhang till situation 
och individ – till att försöka förstå och förklara enskilda elevernas agerande 
– menar jag däremot att denna modell inte räcker som underlag. Modellen 
uppmärksammar visserligen hur motivation leder till olika sorters agerande 
och insikt men de slutsatser vi, med utgångspunkt i denna modell, kan kom-
ma fram till är av en mer övergripande karaktär. 10 

Betydelsen av att tro att man kan – och att inte tro det…

I min studie (Skogh, 2001) hade jag förmånen att under fem år få ta del av 
hur en grupp flickor i åldern 7-12 år uppfattar och upplever sitt möte med 
teknik i hem och skola. Den omfattande datainsamling som gjordes under 
dessa år kom att beröra de mest skilda ting – allt från rymmande kaniners 
behov av en säker bostad och vådan av att använda tänderna som avbitar-
tång till funderingar om yrke och framtid. All denna information gav mig 
inte bara en inblick i dessa flickors värld utan jag har också fått ta del av 
flickornas känslor av både framgång och tillkortakommanden i förhållande 
till teknik.
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Föreställningen om att känslor av tilltro respektive brist på tilltro till den 
egna tekniska förmågan har en avgörande betydelse för hur man lyckas med 
teknik ger många av flickorna i studien tidigt uttryck för. För dem tycks det 
också framstå som självklart att tilltron står i direkt relation till erfarenhe-
ten. Margit och Ylva uttrycker sin insikt om detta på följande sätt:

 
”Men jag har ju redan gjort såna där kopplingar förut så det klart att 
jag vet hur man gör – jag måste bara hinna måla den också!” (Margit, 
åk 3)
”Jag vet inte om det är rätt … Jag har faktiskt aldrig lekt med Lego så 
det är inte så säkert att det kommer att gå.” (Ylva, åk 5) 

Den översiktsmodell av den pedagogiska processen mot ett tekniskt själv-
förtroende (figur 1) som jag har presenterat i denna artikel avser att beskriva 
just det som flickorna intuitivt berättar om – hur känslan av att veta att man 
”kan” är ett resultat av de möjligheter man får, den vilja man har, det man 
faktiskt gör och det man då uppnår.

En aspekt som inte synliggörs i flickornas uttalande (och därför inte hel-
ler i min modell) är betydelsen av speglingen i andra människor. I enlig-
het med Ahlgren (1991) är den självvärdering varje flicka gör av sin egen 
tekniska förmåga inte enbart ett resultat av hennes individuella mål, ambi-
tioner, erfarenheter och förutsättningar utan även ett resultat av hur flickan 
ifråga tolkar andras reaktioner på hennes tekniska förmåga. 

I min studie tar ingen av flickorna själv upp denna aspekt. Frågan är hur 
detta ska tolkas. Möjligen skulle frånvaron av denna ”speglingsaspekt” för-
klaras med att dessa flickor uppfattar betydelsen av omgivningens reaktio-
ner som självklar och underförstådd, men den skulle också kunna förklaras 
med att den viktigaste måttstocken på att ”kunna” och vara ”bra på teknik” 
för dessa flickor i första hand tycks vara resultat och funktion. 

Även om flickorna själva, då de ställs inför en teknisk uppgift, också ser 
till andra aspekter än just resultat och funktion råder det stor enighet bland 
flickorna i studien om att utfallet av en teknisk aktivitet har en avgörande 
betydelse när det gäller tilltron till den egna tekniska förmågan – om någon-
ting fungerar då vet man att man har gjort rätt, man vet att man ”kan” och 
att man är ”bra på teknik”. Följande exempel kan illustrera detta:

Eva och Lena (åk 4) har under flera lektioner haft stora bekymmer 
med att få en egenhändigt konstruerad bil att både hålla ihop och 
samtidigt drivas framåt med hjälp av en ballong. De får gliringar av 
sina kamrater som starkt betvivlar att det hela kommer att fungera. 
Som svar på kamraternas tvivel utbrister de ”Det är klart att det kom-
mer att gå!” Och mycket riktigt – efter att ha arbetat vidare en stund 
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fungerar bilen till bådas förtjusning (och kamraternas och lärarens 
förundran).

För Eva och Lena i exemplet är det tydligt att det faktum att bilen fung-
erar är det som båda uppfattar som absolut viktigast – att både läraren och 
kamraterna berömmer och uppskattar deras insats förefaller perifert. De 
uppmärksammar inte alls berömmet utan ägnar sig bara åt att pröva bilen 
om och om igen. Även om de med stor säkerhet är glada för den uppskatt-
ning de får, förefaller den känsla av tilltro som flickorna utstrålar i denna 
stund primärt vara en följd av att bilen fungerar och mer sekundärt av den 
uppskattning de får.
 

Betydelsen av skolans teknikundervisning
När det gäller förekomsten av tekniskt självförtroende hos elever kunde 
jag i min studie inte härleda denna till om eleverna fick teknikundervisning 
i skolan eller ej.11  Det avgörande tycks istället vara att eleverna bär med 
sig positiva12  tekniska erfarenheter och att de har en fast förankrad teknik-
definition – en klar uppfattning om vad teknik ”är”. På motsvarande sätt 
kan brist på tekniskt självförtroende förklaras som en följd av en vag tek-
nikdefinition och avsaknad av teknisk erfarenhet. 

När det gäller frågan om betydelsen av var eleverna får sina tekniska 
erfarenheter ger mina resultat ingen direkt vägledning. Det går således inte 
att, utifrån dem, avläsa om det är bättre eller sämre att inhämta tekniska 
erfarenheter i skolan, hemma eller någon annanstans – det viktiga är att 
eleverna får tekniska erfarenheter. Däremot visar min studie att teknikun-
dervisning i skolan är ett effektivt sätt att ge fler (alla?) elever möjlighet att 
genom tekniska erfarenheter bygga upp en ”teknisk identitet”. 

Förhoppningsvis kan modeller av den typ som jag här har gett exem-
pel på, där inte bara teknikundervisningens målsättning utan också vägen 
dit beskrivs, underlätta för lärare/pedagoger på ”fältet” att formulera fram-
gångsrika undervisningsstrategier som leder till att kursplanens visioner 
inte förblir visioner utan att de också kan realiseras i den praktiska skol-
verkligheten. 
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Noter
1 Kursplanen i teknik, s. 51.
2 a.a s. 17. 
3 von Wright (1983) s. 48.
4 Ahlgren (1991) s. 31.
5 Tekniktrygga = tycker att teknik är ”mycket/ganska lätt” och ger sig själva bety-

get 4 eller 5 när det gäller den egna tekniska förmågan. 
Teknikambivalenta = ger uttryck för både tillförsikt och tvivel på sin tekniska 
förmåga. 
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Teknikosäkra = ger uttryck för att teknik är ”svårt”, ger sig själva betyget 2 eller 
lägre när det gäller den egna tekniska förmågan.

6 Jag har här valt att avstå ifrån att använda beteckningen ”signifikanta andra” 
eftersom jag inte i övrigt har använt mig av den symboliska interaktionismens 
begreppsapparat.

 7 Skogh (1997) 
 8 Att vilja göra något till sin mormor kan tyckas utgöra ett yttre behovsrelate-

rat motiv men eftersom viljan att ge sin mormor något tillfredsställer det egna 
behovet av att få ge och ta emot uppskattning av mormor har jag här valt att 
hänföra detta till inre behovsrelaterade motiv. 

 9 Begreppet insikt kan diskuteras. von Wright (1971) identifierar t.ex. två olika 
typer av insikt: insikt i bemärkelsen ”förstå hur någonting är” och insikt i be-
märkelsen ”förstå vad något betyder eller står för”. 

10 Att använda begreppet motivation som en samlande beteckning för den kraft 
som driver eleven att agera är, enligt min mening, relevant när det gäller att 
beskriva den pedagogiska processen. Vill vi däremot försöka förklara och förstå 
vad som ligger bakom enskilda individers agerande – t.ex. varför elever agerar 
som de gör då de ställs inför tekniska uppgifter – behöver vi ett verktyg med 
ytterligare precision. I min avhandling (Skogh, 2001) introducerar och prövar 
jag ett sådant verktyg – en pedagogisk tillämpning av G.H. von Wrights tanke-
modell om händelselogik.

11 Hälften av flickorna i min studie fick regelbunden undervisning i teknik varje 
vecka år medan den andra hälften inte fick någon teknikundervisning alls.

12 Positiva i den mening att flickan ifråga uppfattar att hon har klarat av de tekniska 
uppgifter som hon har ställts inför – inte nödvändigtvis att hon har upplevt dem 
som lustfyllda. 
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