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Forord

Det du baller i din hand Gr en rapport fran 2002 drs Rikskonferens i didaktik.

Rikskonferensen genomfordes den 13-14 november vid Hégskolani Gavle

(HiG), och arrangorer for konferensen var Gmnesavdelningen for Didaktik och

Forum for Amnesdidaktik vid Hégskolan i Gavle. Temat for konferensens var

Didaktikens mangfald — fran forskola till hogskola — en konferens om forsk-

ning och aktuella utvecklingsprojekt.

Under de bada konferensdagarna genomfordes 55 presentationer uppdelade

pa sju parallella sessioner. De bidrag som presenterades speglade det breda

temat och behandlade fragestallningar och analyser av en mer Oppen och all-

man karaktartill specifika dito inom ett visst Gmne.

Under konferensdagarna inramades dessa sessioner av fyra gemensamma

plenarforelasningar. Professor Svein Sjdberg fran Oslo Unwersitet i Norge pro-

blematiserade resultaten fran ndgra internationella utvarderingar vars syfte var

att jamfora kunskapsnivanfor elever fran olika lander. Bernhard Erik Jensen

fran Pedagogisk Universitet Danmark talade pa temat ”Historiebevidsthed

som didaktisk udfordring.” Professor Tomas Kroksmark fran Hoégskolan 1

Jonk6ping diskuterade didaktiken i det postmoderna sambdllet. Avslutningsvis

talade fil. dr Gerd Arfwedson, universitetslektor vid Hégskolan i Gavle, om

likheter och skiljelinjer mellan allmandidaktik och Gmnesdidaktik.

I denna skrift publiceras 29 av konferensens bidrag - flertalet i forkortad

version. Under konferensdagarna hade drygt halften av foredragshdllarna, for-

utom abstract, mer omfattande textunderlag. Det ar dessa underlag som — med

forfattarnas medgivande — publiceras i denna skrift. Konferensens 6ppna tema

goratt kategoriseringar av bidragen och ett inordnande under olika samman-

fattande rubriker har varit svart. Bidragen har darfér sorterats efter forfattar-

namn. Titlarna ger indikationer om inneball och tema.

Med en forhoppning om att konferensrapporten ska 6ppna nya didaktiska

fonster 6verlamnar redaktionskommittén skriften i lasarens hander.

Ett tack till Helena Wablstrém som underen tid arbetade som sekreterarei

redaktionskommittén.

Redaktionskommittén

Géran Fransson, Asa Morberg, Roy Nilsson, Bengt Schiillerqvist

Postadress: Hogskolan i Gavle, 801 76 Gavle,
telefon 026-64 85 00.
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John Airey

Teaching University Courses

through the Medium of English:

The current state of the art

ABSTRACT

There is a popular movement within Swedish universities and universi-

ty colleges towards delivery of courses and degree programmes

through the medium of English. This is particularly true in natural sci-

ence, engineering and medicine where such teaching has been com-

monplace for some time. However, the rationale for using English as

the language of instruction appears to be more a pragmatic response to

outside pressures rather than a conscious educational decision. This si-

tuation has recently been challenged with the publication of the report

of the Parliamentary Committee for the Swedish Language, Mali

Mun, which discusses the effects of so called domainlosses to English.

This paper gives an overview of the continuing debate surrounding

teaching through the medium of English, and examines some of the re-

search carried out in this area. In contrast to the wealth of studies car-

ried out in the pre-university school world, very few studies have been

identified at university level. One conclusionis thatlittle appears to be

known about what goes on when Swedish university students are

taught in English by Swedish lecturers. The paper concludes by sugges-

ting a number of research questions that need to be addressed in order

to better understand this area. This paper will be of interest to anyone

whoteaches, or plansto teach, university subjects through the medium

of English.

KEYWORDS

Teaching in English, bilingualism, language immersion, university

teaching.
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"Swedish universities and university colleges have at present a significant numberof

courses and degree programmes where the languageofinstruction is English. Sweden

is at the forefront in this area compared to other EU countries. In recent years the

range of courses and degree programmesoffered in English has increased dramatical-

ly. A questionnaire administered by this commission shows the demandfor teaching

through the medium ofEnglish is steadily growing and that the choice of courses of

this type seemslikely to increase in the future. The governmentsees this as both a

proper and positive development."
Prop. 2001/02:15 Den dppna hégskolan (2001:15)

BACKGROUND

There is a popular movement within Swedish universities and university

colleges towards delivery of courses and degree programmes through the

medium of English. The driving forces for this development come from

many sources; students, lecturers, administrators, international co-ordi-

nators and — as can be seen from the quote above — notleast from the

governmentitself. This shift towards using English as the language of

instruction has been seen as a natural development for a number of

reasons, for example;

° Using English as the languageof instruction allows the useofvisiting

researchers in undergraduate and postgraduate teaching.

° In manydisciplines the majority of textbooks used are written in Eng-

lish and therefore the step to teaching in English may not be seen as a

large one.

e Ina numberofdisciplines, the publication of academic papers takes

place almost exclusively in English. Teaching in English is therefore

seen as necessary in order to prepare students for an academiccareer.

e The use of English as a method of coursedelivery develops the confi-

dence of Swedish lecturers and can be seen as promoting

movement/exchangeof ideas in the academic world.

e Teaching in English allows exchange students to follow coursesat

Swedish universities.
e Swedish students can be prepared for their own studies abroad.

In research into language use and language choice at the University of

Uppsala, Gunnarsson and Ohman(1997) conclude that the use of

English is widespread in engineering, natural sciences and medicine.

This situation was confirmed by Falk (2001) in her report Domanfor-

luster i svenskan for the Nordic Council of Ministers. In many ways
the present situation in some sections of Swedish higher education can
be likened to that of the very first universities, where Latin was the
lingua franca.
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There are manypositive effects of this development. Persson 1 claims;

”Students are often morepositive to the use of English as the language
of instruction after participating in a course taught in English. Theyfeel
their English has improved” (Bjérkstén 2002b). This highlights an im-
portant point - students and teachers may well have other goals than
simply acquiring subject knowledgein a specific area. This integrated

approachis also highlighted by Tella et al (1999) in the report Teaching
Through a Foreign Language: from Tool to Empowering Mediator. The

report assessedfifteen of the circa sixty degree programmesoffered at
universities and polytechnics in Finland which use a foreign language as
the medium ofinstruction. The findings were that the languageof in-
struction should not be seen a tool, but as an integral part of a pro-
gramme,offering real benefits in itself. At no point was the use of a
foreign language (read English) questioned.

It would, however, be incorrect to think that the movement towards
what Falk (2001:22) calls the anglicising of Swedish universities has occur-

red withoutcriticism. Gunnarsson (1999:16) warns that the Swedish aca-

demic community runstherisk of submitting to diglossia — a division of
functions between languages — where English is the academic 'high' langu-

age and Swedish is the everyday 'low' language. This sentiment is echoed
by manyofthe university departmentsin Falk's report.

Further criticism of the dominance of English came in April this year
with the publication of the report of the Parliamentary Committee for
the Swedish Language, Mal i Mun (SOU 2002). This report discusses so

called domain losses to English. One of the main problemsseen by the
authors of this report is the extra demand on students when forced to
learn subject matter through a language other than Swedish. This could

well lead to students learning what Ramsden (1992:38) calls imitation

subjects i.e. a surface understanding of a subject rather than the
deep/holistic approach recommended by Marton and Salj6 (1984).
Another problem highlighted by Mal i Mun is the lack of Swedish ter-
minology in somedisciplines. This is seen as leadingto difficulties for
dissemination ofresearch results in popular scientific form, which in
turn meansless outside involvement and lack of democratic control.

In his article Self-colonisation in Swedish Universities, Josephson
(2002) takes up the question of Swedish terminology and wonders how
trainee teachers can be expected to communicate their message to stu-
dents when they do not have Swedish terminology for the concepts they
will teach. This echoes the findings of Mal i Mun. In the wordsofthis
report:

"How can we ensure that Swedish terminology continues to developin all areas
whilst not hindering the use of English in those areas whereit is needed ...?"

SOU (2002:21)
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Carlson (2002:19) wonders where the balance should be struck bet-

ween English and Swedish in order to give maximum subject compe-

tency along with the ability to communicatethis in both languages.

She calls for proper studies of whether students get less out of teaching

delivered through a language other than their mother tongue. This was

also one of the main conclusions of Mal i Mun;

Finally we would like to stress that it is well known that extra pressureis involved in

students not being able to use their first language. We know very little about the con-

sequences of the widespread use of English in certain disciplines. Research should

therefore be carried outinto the effects for learning, understanding, the teaching situ-

ation, etc., when Swedish students receive their education through the medium of

English and how such teaching can be successfully achieved.
SOU (2002:97)

The samereport points out that research into the effects of teaching

through the medium of English at Swedish universitiesis limited (SOU

2002:96). In contrast, the use of English as a language ofinstructionis

well documentedin the pre-university school system. The first contempo-

rary studies in this area came from the experience of the Canadian im-

mersion programmes. In Europe, Cummings and Swain (1986), Baetens

Beardsmore (1993), Hellekjaer (1996) and Marsh (2001) amongst others

have documented and analysed bilingual education programmes.In Swe-

den early attempts in education through the medium of English have been

documented by pioneers such as Aseskog (1982), and continued by

Washburn (1997), Hall (1998), Nixon (2000), Alvtérn (2000) and the

Swedish School Board (Falk 2001b and Nixon 2001).

DISCUSSION

A full discussion of the findings of the many studies carried out in the

pre-university world is beyond the scope of this paper. However, a sum-

mary of the commonfeatures of these studiesis in its place (See Hylten-

stam (2003) for an in-depth discussion).

The first and moststriking feature ofall the studies is how positive tea-

chers and students are to teaching andlearning in English. This is per-

haps to be expected but is nonetheless an important finding. Both stu-

dents and teachers are highly motivated and appear prepared to spend

the extra time and effort needed for this type of education.

When it comesto learning outcomes, however, the picture is less conc-

rete. As expected, the Swedish studies do show that English medium

eroupshavesignificantly better English skills than non-English medium

groups. However, dueto the lack of comparable control groupsit is often

difficult to see whether this is a direct result of teaching in English. In

many cases only the ‘best’ students have chosen this form of education

14



and the differences may therefore be due to circumstances prevailing be-

fore the start of the study.
Regarding subject knowledge, the situation is even more complex.Stu-

dents in classes where teaching is conducted in English show noreal dif-

ferences in subject knowledge comparedto their peers. The question is

whetherthis is good enough consideringtheself-selection and subsequent

dropout ofstudents for bilingual education programmes? Should we not

be expecting students to do better than their peers? Some ofthe teachers

in the studies acknowledge this criticism and admit that they are forced to

cover less material. The reasonstheyarestill positive to teaching in Eng-

lish can be divided into two groups; either they welcome being forced to

concentrate on thecentral issues of the subject or they point out that the

aimsof their course are more than a simple transfer of subject knowled-

ge. This latter group feel that the gains in English outweigh what theyfeel

are the marginal negative effects on subject knowledge.

Alvtérn (2000), examinedthe effect of teaching in English on the stu-

dents’ written Swedish. The results show noeffect as far as amountwrit-

ten, sentence length and complexity are concerned, but do showstatistical-

ly significant differences in the number of mistakes with prepositions,

vocabulary, idiom andstyle. It therefore appears that the Swedish ofstu-

dents taught in English is affected negatively.

Anotherareaofinterest is the preparation neededto teach in English.

In the studies, teachers report thelarge amounts of time needed to prepa-

re for teaching in English compared with teaching the same course in

Swedish.It is also more time-consumingto correct work in another lang-

uage. Furthermore, most schools implemented some form of training for

their teachers. This typically involvedinitial language training followed

up by on-the-job coaching.
Finally the majority of schools used some form of introductory langua-

ge course for their students to help them cope with transition from Swe-

dish to English.

CONCLUSION

The main conclusion of this paperis that very little appears to be

known about what occurs when Swedish university students are taught

in English. It seems reasonable to assume that at least someof the fin-

dings at pre-university level will transfer into the higher education

sphere. Which of these points hold true at university levelis still an

open question, but until such time as we have clear guidance from a

dedicated study we would be well advised to take the experiences from
the earlier stages of education seriously.
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RECOMMENDATIONS

While waiting for conclusive evidence, the following recommendations

for those planning to teach in English seem logical:

First, the decision to teach a university course in English should be

taken in order to betterfulfil the aims of the syllabus. Teachers need to

be aware that teaching in English mayactas a barrier to learning and

should therefore question their motives carefully. It is unlikely that the

choice of language is neutral in relation to whatis learnt and there

should therefore be clear benefits over teaching in Swedish. This means

that simply changing the language ofinstruction from term to term de-

pending onthe presence of exchange students should not be occur.

Second, before beginning to teach in English teachers should beof-

fered training. At the very least the Head of Department should under-

stand that teaching in another language entails much more detailed

preparation and that time should be allocated accordingly. At Universi-

ty College Kalmar weoffer a five-credit course entitled Teaching in

English to those planning to take on this type of teaching. In this cour-

se teachers learn aboutthepossible pitfalls when teaching in English

and practise both preparing and holding lectures and seminars in a

controlled environment. This is backed up with coaching, where the

coach audits actual lectures and gives feedback on individual perfor-

mance.
English training for students is also important. There should be an

integrated approachto providing students with the languageskills ne-

cessary to complete their studies. English should be phased in gradual-

ly and in an organised way. A situation where the language of instruc-

tion changestotally from one term to the next should be avoided. At

University College Kalmar, we provide dedicated English courses in

areas such as Science and Technology, Computing, Nursing, Tourism

Studies, Business Studies etc. Ideally these courses should be aninte-

eral part of a degree programme. Where this has proved impossible,

the courses are offered as an extrafive credits over and abovethe de-

gree programme.

Anotherpointis that teachers at Swedish universities should ensure

that students develop their ability to describe their subject in both

languages. This means adopting strategies to foster Swedish terminolo-

gylacademic language whenthe subjectis taught in English.

Finally, there is a need for solid research into the use of English at

university level. To this end, I hope in my future research to attempt to

answerthe following questions:
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e To what extent does teaching through the medium of English encou-
rage surface rather than deep/holistic learning?

e What effect does teaching through the medium of English have on
students' ability to express their subject matter in Swedish?

e How canteaching through the medium of English be arranged so as

best to maximise subject understanding andability to explain/
discuss in both languages?

e What effect does the teacher's knowledge of English have on thele-

arning experience?

e What level of attainment in the English language is needed by stu-

dents to be able to participate fully in a course taught through the

medium of English?

Notes
1 Head of Undergraduate Studies at the Department of Biology at Uppsala University

References

Alvtérn, L. (2000): Sprak- och innehdllsintegrerad undervisning under gymnasiet - en

fallstudie. C-uppsats. Lunds universitet

Baetens Beardsmore, H (Ed.). (1993): European Models ofBilingual Education. Multi-

lingual Matters Ltd, Clevedon

Bjorkstén, U. (2002a): "Engelska — Hégsprak i Vagen for Tanken". Dagens Forskning,

15-16 April 2002,p.4.

Bjorkstén, U. (2002b): "Diana rader bot pa naturvetarengelska". Dagens Forskning,

29-30 April 2002, p. 12
Carlson, K. (2002): ”Tvasprakiga naturvetare”. Sprakvdard, 2/2002.

Cummins, J and M. Swain. (1986): Bilingualism in Education: Aspects of theory, rese-

arch and practice. Longman Group UK Limited, London

Falk, M. (2001a): Domanférluster i Svenskan. Preliminary report for Svenska Sprak-

namnden. Online. Available from http://www.spraknamnden.se/SSN/doman.htm. Ac-

cessed 2002-01-22

Falk, M. (2001b): SPRINT- hot eller méjlighet. Skolverket Liber Distribution, Stock-

holm.
Gunnarsson, B. and K. Ohman (1997): ”Det internationaliserade universitetet. En studie

av bruket av engelska och andra frammande sprak vid Uppsala universitet”. TEFA

nr:16

Gunnarsson,B. (1999): ”Svenska, English eller Deutsch - om spraksituationen vid de

svens-ka universiteten”. Sprakvard, 4/1999
Hall, P. (1998): Engelska eller svenska som undervisningssprak pa gymnasiet. Ett fors6k

till jamf6relse. Institutionen fér utbildningsvetenskap. Mitthégskolan
Hellekjaer,G. E. (1996): ”Easy does it: Introducing pupils to bilingual instruction”,

Sprak og Sprakundervisning nr.3 1996
Hyltenstam, K. (2003) ”Engelskan, skolans sprakundervisning och svensk sprakpolitik”

in Josephson, O. Engelskan i Sverige Svenska Spraknamnden 2003 Forthcoming
Josephson, O. (2002): "Sjalvkolonisering pa Svenska Universitet". Dagens Forskning,

21 January 2002,p. 35

17



Lewis, E. G. (1976): Bilingualism and Bilingual Education: the Ancient World to the Re-

naissance. In Fishman,J. A. 1976:150-200

Marsh,D.et al (2001): CLIL Compendium: Using languages to learn and learning to

use languages Online. Available from http://www.clilcompendium.com Accessed

2002-01-22

Marton,F. and R. Saljo. (1984): The Experience of Learning. Scottish AcademicPress,

Edinburgh.

Nixon,J. (2000): SPRINT: Sprak och innehdllsintegrerad inlarning och undervisning.

Kartliggning pa uppdraget av skolverket.

Nixon, J. (2001): Quality in SPRINT. Towards quality assessment and assurance in con-

tent and languageintegrated education. A field study report by John Nixon, Skolver-

ket. Online. Available from

htep://www.skolverket.se/studier/mangkultur/material/skolvpubl/sprintq.shtml.

Accessed 2002-01-22

Prop. 2001/02:15 Den Oppna Hégskolan.(2001) Utbildningsdepartamentet, Stockholm

Ramsden, P. (1992): Learning to Teach in Higher Education. Routledge, London.

SOU 2002:27. (2002). Mal i Mun slutbetankand av kommittén for svenska spraket.

UtbildningsdepartmentetFritzes, Stockholm.

Swain, M., and S. Lapkin (1982): Evaluating Bilingual Education Multilingual Matters.

Clevedon, Avon.

Tella, S., A. Rasanen and A. Vahapass (Eds.) (1999): Teaching Through a Foreign Lang-

uage. From Tool to Empowering Mediator. An Evaluation of 15 Polytechnic and

University Level Programmes with a Special View to Language and Communication.

Publications of Higher Education Evaluation Council 5:1999, Edita, Helsinki.

Washburn, L. (1997): English Immersion in Sweden. A Case Study of Réllingby High

School, Akademisk avhandling. Engelska Institutionen, Stockholms Universitet,

Stockholm.

Aseskog, T. (1982): Att undervisa el-léra pa engelska. Ett forsdk pa el-tele-teknisk linje

pa gymnasiet. Rapport 1982:1. Engelska Institutionen, Goteborgs Universitet, Gote-

borg.

18



Gerd B. Arfwedson

Tre problem for didaktiken —

och for oss didaktiker

Jag ska i det féljande ta upptre olika men anda sammanhGrande

teman, som alla berér lararutbildningar. Det forsta temat fokuserar

tidsandans och det konkreta sammanhangets ofrankomlighet och bety-

delse i samhdlle, skola och undervisningsforskning. Det andra temat,

som pa satt och vis ar ett resultat av det forsta, galler nyorienteringar

inom undervisningsforskningen, som t.ex. den allt starkare betoningen

av bade tankandets utveckling och nya former av samarbete. Det tredje

temat kretsar kring hinder fér samarbete och nytankande, hinder av

den typ som brukar g4 under beteckningen *balkanisering’.

DIDAKTIK, TIDSANDA OCH KONTEXT

Whatsort of teaching theory will commandinterest during a given period of history

depends on whatsort of learning carry a premium in thatperiod.
H Broudy 1963?

Harry Broudy faster med detta uttalande vara blickar pa det faktum

att undervisning och Idrandealltid ar lokaliserade i tid och rum. Arti-

keln fran vilken citatet ar hamtat publicerades i den férsta upplagan av

>Handbook of Research on Teaching” fran 4r1963. Aven om Broudy

inte genomgaende lyckadeshalla fast vid detta kontextuella pespektiv,

sa ar hans uttalande anda markligt med tanke pa att det formulerades

i bérjan av 1960-talet, da jakten i USA pa generella kausala samband

(sarskilt jakten pa samband mellan larares undervisning och elevers

larande) pagick i full skala. Idag hari stallet betydelsen av kontextbun-

denhet, av ’situering’ av handelser och manniskor en narmast axioma-

tisk status i undervisningsforskningens varld. Bundenhetentill socio-
kulturella och historiska forhallanden galler alla slags fenomen och
kanillustreras pa manga satt. Studera t.ex. dessa tre tyska definitioner
av didaktik. Enligt dem handlar didaktik om:
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1. Theorie der Bildungsinhalte und des Lehrplans.

2. Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens.

3. Wer, was, wann, mit wem, wo,wie, womit, warum und wozu

lernen soll.

Den forsta definitionen (1), som ocksa ar aldst, sager att didaktik ar

bildnings-innehallets och laroplanensteori. Denna uppfattning hade

Herwig Blankertz (1975/1987), men han hade1 sjalva verket arvt den

fran sin larare, Erich Weniger. Denna definition speglar den traditionel-

la tyska och hoga skattningen av innehallets och den totala innehalls-

organisationenscentrala betydelsei all undervisning. Underlang tid

gick faktiskt tysk didaktik under benamningen ‘Inhaltsdidaktik”.

Definition 2 ar ett barn avtidigt sjuttiotal — den period, da en van-

stervag i studentrevolternaskélvatten svepte Over vastvarlden. Det var

en tid da auktoritet och auktoritetensalla tribut befann sig i blasvader.

Ocksa klassrumsattribut, som pekade pA statusskillnader mellan elever

och larare, granskades, rannsakades och genomgick forvandlingar.

Bankari enradingareller tvaradingar vanda mot katedern tycktes spe-

gla en férlegad syn pa badelarares och elevers aktiviteter. Katedrar pa

podier i klassrummet gjorde lararens fysiska person patagligt upphdjd

éver elevkollektivet.

Besjalade av den nya demokratiska andan gjorde manfors6katt

avlagsnaalla typer av maktsymboler. Eldsjalar bland larare mdblerade

om; bankarstilldes i grupper eller i u-form, podier revs och lararens

bord hamnade i demokratisk och jamlik ordning pa samma niva som

elevernas. Den nya omstruktureringstrenden var sa stark att man bort-

sag fran obekvama konsekvenser. Det spelade ingen roll att man fak-

tiskt inte kan £4 in trettio bankar i u-form i ett ordinart klassrumeller

att bankar i grupper om fem eller sex gor klassrummen for aldre elever

hart nar oframkomliga,eller att kortvuxnalarare plotsligt inte nadde

upp till mer an tavlans nederdel. Det var forandringens riktning som

var det centrala. Jag vet for jag var med.

Dennanyorientering gillde inte blott den fysiska miljon. Manga

ldrare greps, ja, var rent av barare av denna antiauktoritara tidsanda

och sokte olika vagar for att demokratisera klassrummets arbetsfor-

mer; de(vi) gick pa kurs fér att lara allt om projektorganisering, pro-

blemformulering och (inte minst) deltagarstyrning. Elever var (som Lgr

80 sedanslog fast) aktiva och skapande; de skulle darfor bearbeta pro-

blem,arbeta i sjalvstyrande grupper med projekt, som befriade deras

medfédda kreativitet. De pedagogiska teoriernas sfar bed6mdes som

jamstalld med (absolut inte 6verordnad) den pedagogiska praktikens

varld, och didaktik blev i Tyskland liktydigt med utlarandets och inla-
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randets teori och praktik.

Definition 3 (Jank & Meyer) harrérfran 1990-talet och ar som

synes betydligt vidare och kan férstds anvandas for att problematisera

en rad i undervisningsforloppet ingdende faktorer. Eftersom det ar en

tysk definition finns givetvis fragan Vad? med pa en central andra plats.

Meni fokus finns ocks& problemen medsaval vem som skalara vad,

tillsammans med vem och medvilka medel, var och hur det ska goras,

varfor elever ska lara just detta och vad malet med hela skolningen kan

tankas vara. Sammantaget speglar dennadefinition en pagdende poli-

tisk och ideologisk skoldebatt, och dessutom speglar den en didaktisk

teori och praktik som raknar in langt fler kontextuella faktorer an de ti-

digare.
Menvaroch en av dessa definitioner reflekterar ocksa sin tillkomst-

periods speciella forutsattningar, sin egen tids normer, bedémnings-

grunder ochsin tids rekommendationer for undervisning. Jag vill pa-

minna om didaktikens FoU-karaktar: didaktiken har sedan lange sett

sin uppgift som tvafaldig; dels har den deskriptivt analytiska (dvs. ve-

tenskapliga) intressen och ambitioner, dels arbetar den med normativa,

foreskrivande mal. Didaktiken vill med andra ord — i likhet med vad

myriader av i synnerhet amerikanska forskare alltid velat — forbattra

undervisning och tala om hur den bérgatill. Men denvill forstas helst

gora det med godteoretisk uppbackning.

Det ar givet att didaktiska rekomendationer mAste vila pa en forsta-

else av den tid som ser dem fdas. Folk i branschen,larare, lararutbil-

dare, laroplanskonstruktérer och forskare maste sdka genomfora vad

som dentidigare namnde Erich Weniger sag som en nddvandig grund

for didaktiska beslut, namligen ”eine Ortbestimmung der Gegenwart”,

nagon sorts bestamning av nutidens krav och karakteristika. Detta ar

forstas inte minst viktigt for lararutbildningars didaktiska FoU-arbeten.

Dagens forskningslitteratur redovisar allt oftare en djup och uppen-

bart spridd kansla av att varlden hastigt forandras och vi med een .

Allt fler talar om postmodernitetens nya varld och de nya krav den

medfor. $A driver t.ex. Andy Hargreaves‘ tesen att den moderna eran

medsinarétter i upplysningsfilosofi och industrialisering nu fatt ge

vika for den postmoderna’ tidens intrade. Postmoderniteten ska saledes

forstas som ett nytt samhilleligt tillstand, som en nyhistorisk epok:

Postmodernity is a social condition in which economic, political, orga-nizational and

even personallife come to be organized aroundvery different principles than those

of modernity ... The postmodern world is fast, compressed, complex and uncertain.

Alreadyit is presenting immense problems andchallenges for our modernistic school

systems and the teachers who work within them. Hargreaves 1994/98, s.9
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Skolsystem, sarskilt stora gymnasie- och hégstadieskolor, lever salunda

enligt Hargreaves kvar i den modernistiska varldens organisations- och

handlingsstrukturer, trots att denna varld inte langre finns dar — utan-

for skolan.
Richard White’ séker A sin sida forklaringartill de stora forandrin-

garna i den sedan lange pagdendeteoretiseringen av samhillet. Folk-

mangd och invandringhar dkat, vilketlett till behov av manga nya

skolor. Fler manniskor har gatt fran enkla till mer kvalificerade arbe-

ten. Fler (alla?) genomgar nu gymnasial utbildning. Den nya teknolo-

gin kraver battre utbildad arbetskraft och fler hogskoleutbildade. Mel-

lan 1960 och 1993 dkade enligt UNESCO den hdégre utbildningen 2,8

ger i USA, 4 ger i Australien, 6 ggr i Frankrike, 7,6 ger1 Kanada.’

Ocks& forskningssammanslutningar har vuxit i storlek. Den(trots

namnet) internationella American Educational Research Association

(AERA)har okat sitt medlemsantal fran 1207 medlemmar ar 1955 till

nara 22000 medlemmar 1995. Engelskan har definitivt blivit var tids

‘lingua franca’ och kommunikationer underlattas bade genom detta ge-

mensammasprak och genom IKT (inkl. e-mail). .

Den bild av vartid, som vaxer fram

i

litteraturen, visar en varld

med accelererande férandringar pa alla omraden — pa det tekniska,

ekonomiska planet (inklusive arbetsmarknaden), pa det politiskt-ideo-

logiska,filosofiska, forskningsmassiga och personliga planet. Allt fler

beskriver denna varld som osiker, oviss, menallt fler drar ocksaslut-

satsen att detta kraver saval nya former av samarbete® som ny sektors-

Svergripande forskning.
Man kan betrakta ovanstaende summariska beskrivning av en viss

Zeitgeist’, som det mest dvergripande kontextlagret.’? Men det finns

flera kontextlager eller kontextnivder. I skolans varld brukar kontext-

nivaer numer beskrivas i form av koncentriska cirklar, dar den yttersta

cirkeln betecknar lokalsamhallet och dess institutioner, och cirkeln in-

nanfor den betecknar skolor- och skolledning, varefter foljer lagret

med klassrumsorganisationen och larare/elever och dar slutligen den

innersta cirkeln betecknar lektionen. Och lektionen ska da forstas som

de klassrumsbaserade aktiviteter som ar de centrala i undervisnings-

och larandeprocesser, dvs. aktiviteter som tilldragit sig allt storre in-

tresse fran dagens psykologer och antropologer. Och dessa forskare ar:

...acutely aware thatto focus only on suchactivities without attending to their con-

temporaries, whicharehistorical and sociocultural-ecological contexts,is insufficient.

Gallego & Cole 2002, s.959
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Det ar givet att varje aktivitet, aven klassrummets, ar inbaddad i en

uppsattning av varandra Omsesidigt paverkande kontextlager . Men

aven om varje klassrumskontext ar unik och knappasti detalj kan be-

handlasi lararutbildningen, s4 kan kontextens betydelse belysas pa

manga satt. Bland annatgaller det atttill blivande larare formedla in-

sikten att lysande lektioner faktiskt ocksa kan hallas 1 pa manga satt

resurssvaga klassrum, ochatt riktigt daliga skolor kan forekommai de

mest gynnade omraden. Kontext ar inte en variabel, som determinerar

individuella elevers skolresultat.

NYA (OCH GAMLA) TRENDER INOM UNDERVISNINGSFORSKNINGEN

Av det citat som inledde dennaartikel framgar ocks4 att Broudyserett

tydligt samband mellan undervisning och larande, men ocksa att han

tillskriver ’learning’ den ledandepositionen. Teorier om undervisning

ska — enligt hans synsatt — anslutatill den sorts larande, som varje tid

krdver. Nar tiderna andras, nar kontexten blir en annan,blir saledes

kraven pa larare och elever ocksa andra. Elever avkravs larande pa nya

sdtt och larare ska anpassa sin undervisning enligt tidens krav. I och

for sig tror jag Broudy harratt, aven om hans uppfattning pa satt och

vis ar diskutabel — diskutabel fér att det finns atskilliga belagg, inklusive

larares erfarenheter, for att elever lar sig pa alla méjliga satt — aven pa

ganska gammaldagssatt.’° Att ensidigt rekommendera envisst sorts

larande och darmeden viss sorts undervisning, ar sAlunda alltid riska-

belt. Inte desto mindre star det klart, att inlarningsforskningen domi-

nerar undervisningsforskningen — mer an tvartom.

Risken for ensidighet dr emellertid inte stor i den senaste (fjarde) ut-

gavan av Handbook of Research on Teaching, fran ar 2002 — denna

tegelsten utkommer med jémna mellanrum i nyskriven(alltsa inte om-

arbetad) upplaga. I den kan manf6lja forskningens ”framsteg” och

> modevaxlingar”, och jag kommeri detta avsnitt att grunda min dis-

kussion pé ett antal artiklar ur denna, den fjarde handboken.

Lat mig genast saga att det ar ratt uppfriskandeatt finna att tempe-

raturen pa debatten héjts sedan forra handboken fran 1986:det finns

har langt mer redovisad oenighet an tidigare. Postmoderniteten har an-

lant med tvivel bade pa forskning i allmanhet och kanske undervis-

ningsforskning i synnerhet. De nya fragorna giller enligt redakt6ren,

Virginia Richardson, ”the nature of knowledge, who ownsit, who

produces it and how it may be used”."! Svaren pa dessa fragor speglar

en ratt massiv oenighet. I den allra forsta artikeln luftar t.ex. Robert E.

Floden sitt missndje med Hamilton och McWilliams som skrivit arti-
keln nummer2, i vilken de uttalar sig kritiskt om N.L. Gage,” nestorn
bland handboksférfattare; Gage ar en person, som Floden annuser
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som grundlaggaren av mycket i dagens undervisningsforskning. Sjalv

inleder Floden sin artikel pA foljande satt:

A simplestory is often told about changes in research on teaching over the past two

decades. Accordingto this story, early research on teaching was a behaviorist-influen-

ced search,first for correlates of student achievement and, ultimately, for the causal

links that could be used to enhance achievement. This model, the story continues,ul-

timately failed because it neglected the meanings teachers and students makein their

classrooms and because scholars have shown thata search for causal networks in

humanaffairs is boundto be fruitless. The model has been replaced by research acti-

vities that seek to uncover shared and individual meaningsor even to ”problematize”

teaching as a social endeavour.
Floden 2002, s.3

Det framgar att Flodeninte tagit till sig denna simple story”, vilket

han ratteligen borde ha gjort, men bland hans poanger(ty han har

ocksA poanger) finns papekandetatt oerhort mycket forskning fortfa-

rande 4gnas atatt finna kausala samband mellan larares undervisning

och elevers larande. Det ar férvisso mer 4n sant att mangaforskare,

liksom Gage en gang, sdker finna de drag i undervisningen som mest

sannolikt ledertill positiva frandringari elevers larande. Och Floden

vill som ett nyckelbegrepp inféra termen effects on teaching” for att

beskriva den sortens forskning som utgatt fran - och annu hamtar na-

ring fran — Gages grundmurade positivistiska orientering.

Ett av skialen till livskraften hos det som ofta gar under namnet

> Quantitative Methods”” ar sakert att de tilltalar administratorer och

politiker, som far siffror pa att nagot forhaller sig pa ett visst satt —

dvs. de upplever sig fA underlag for beslut. Emellertid ar dessa ’kvanti-

tativa metoder’ mersiillan av betydelse for larare i deras vardagliga

undervisning (aven om mangalarare faktiskt var ratt belatna med

vissa slutsatser och rekommendationerfran ’process-product’-forsk-

ningen“). Hur som helst ligger tonvikten i denna nya handbok pa det

som dar kallas ’kvalitativ metodologi’ och den uppvisarfler infalls-

vinklar an vad som ar mdjligt att redogéra for har.

Den tidigare namnde Richard White har sékt komma till raitta med

mangfalden genom att rakna termer i sammanfattningar i ERIC (”The

Educational Resources Information Center”) under aren 1966-1995,

en tidrymd som handelat in i femarsintervaller. Termer som Okati

frekvensfran den férsta femarsperiodentill den sista ar bl.a. aktions-

forskning, utvardering, kooperativt larande, intervjuer, kamratunder-

visning (’peer teaching’eller ’tutoring’), socialt kon, inlarningsstrate-

gier, elevers uppfattningar(speciellt deras missuppfattningar),

problemldsning, metakognition,kritiskt tankande, epistemologi etc.

Sarskilt viktigt ar begreppet ’metakognition’ som en beteckning pa det
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intentionella och reflekterande larande, som ska hjalpa elever att ut-

veckla sofistikerade uppfattningar om lektionsinnehallet. Genusstudier

har oftast sitt fokus pa flickor — pojkar tycks bara intressanta som

jamf6relsegrupp.
Termer som minskat i frekvens ar knutnatill fenomen som t.ex. IQ-

tester och laborationer; dven Piagets inflytande har passerat sin héjd-

punkt. Man skulle kunna tillagga att ocksa intresset for saval kontext

som undervisningsinnehall stadigt dkat. Redan 1986 framhdll L.S.

Shulman betydelsen av ’subject matter’ och lararens reflekterande f6r-

hallningssatt till det.

White har ocksA gAtt igenom ett antaltidskrifter i ’science’ och fun-

nit att intresset for larare och elever (sarskilt fr flickor) ar of6randrat

starkt, men att det pA senare ar anda Andratinriktning. Manga artiklar

redovisar nu studier som sdker kartlagga hur larare och elever uppfat-

tar och upplever det de ar med om,” som t.ex. de interpersonella rela-

tionerna, inlarningens syfte, makt och monster for beteendekontroll

liksom balansen mellan konkurrens och samarbete. Med andra ord

tycks klassrummetssociala dynamik och dess inlarningsmilj6 ha blivit

hdgintressanta forskningsobjekt.

White kan ocksa sla fast att i tidskriftsartiklar framgar att experi-

mentella studier och ’curriculum evaluations’ minskat, medan beskriv-

ningar av alternativa uppfattningar och klassrumspraktiker 6kat. Och

White konstaterar att ”This marked difference in style might be labe-

led as a shift from a psychological model to a historical or journalistic

one””’. Bland metoder for datainsamling ar enkater och tester fortfa-

rande vanligast, men de leder bara knappt Over intervjuer, som kommit

starkt undernittiotalet. Ocksa olika typer av observationer har dkat.

Artiklarna har dessutom (fOrmodligen genom sin deskriptiva karaktar)

blivit lingre. Dessutom harcitat och referenser Okat.

Enligt White skrev forskarnatidigare for att bade larare och laro-

planskonstruktérer skulle ta till sig deras resultat och omsatta dem i

arbetet. De blev nastan genomgaende besvikna. Om det nu beror pa

forskarnas besvikelseeller pa att de fatt nya insikter, sé ar det anda ett

faktum att de tycks ha andrat sig i grunden. Alla sager sig nu erkanna

klassrummets enorma komplexitet, alla sager sig nu se elevers aktiva

roll i skapandet av klassrumssituationen, ratt manga intresserar sig for

elevernas forstaelse av ett specifikt innehall, nastan alla forsdker forsta

och beskriva komplexiteten. Det ar tydligt att aven forskare som an-

vander kvantitativa data har tvingats breddasina synsatt.

Vygotskij
Richard Whites artikel handlar om om undervisningsforskning 1 4mnet
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naturvetenskap (’science’) och han namner darfor inte det som mer spe-

cifikt har med sprak och semiotik att gra, dvs. han namnerinte L.S.

Vygotskij, som annars seglat upp som denstore inspiratoren for bade

forskning och undervisningspraktik, sarskilt nar det galler lasforstaelse

och tankeutveckling. Férutom ett otal referensertill Vygotskij finns i

handbokenen langre artikel om just Vygotskij, skriven av Luis C. Moll.

Moll bérjar meden liten brasklapp. Teorier, inte ens Vygotskijs, kan

och skainte férstas som direkta rekommendationer for praktiken. Det

Vygotskij erbjuder forskare och larare ar en generell forskningsansats,

inklusive begreppsliga verktyg och metodologiska principer. Och Moll

fragar sig det som de flesta av oss undrat 6ver. Hur kan en rysk marx-

istisk forskare med en uttalad avsikt att skriva en sorts medvetande-

psykologins ’das Kapital’ och som avled i TBC redan 1934, bli genifér-

klarad i USA sextio Arefter sin déd?

Det finns uppenbarligen ett antal tolkningar, dar dock den allmanna

och omtumlande upplevelsen av en plétslig och enorm kulturell mang-

fald utpekas som central. Skolor i bade USA och vastvarlden i ovrigt

har fatt en alltmer etniskt heterogen elevpopulation, vilketlett till kri-

ser i skolors undervisningspraktik. Detta har i sin turlett till ett inten-

sivt intresse for kulturella skillnader i larande och tankande. Den ame-

rikanska psykologin genomgick en kognitiv revolution, samtidigt som

en rad europeiska hermeneutiskt orienterade forsk-nings-ansatser(et-

nografi, antropologi, kultursociologi etc.) introducerades inom under-

visningsforskningen. Vygotskijs idéer tycktes motsvara det nyvack-ta

intresset for 4 ena sidan sprak och tankande och 4 andra sidan kultu-

rers och kontexters betydelse."* Dartill kommer sakert att Vygotskijs

eget intresse for utvecklande undervisning gjort honomtill profeti

skolvarlden. Undervisning ar for Vygotskij den mest systematiska for-

men for att formedla tinkande och kunskaper, bl.a. om de vetenskapli-

ga begrepp som ingari de organiserade kunskapssystem, som skolan

enligt Vygotskij maste inviga eleverna1.

Det framgar bade av Molls manga bécker och artiklar och avett

otal andra bicker och artiklar, att det som imponerat ar Vygotskijs

idéer om den sociokulturella och historiska grunden for var sprak- och

tankeutveckling, dvs. alla vara kunskaper och intellektuella funktioner

ses som historiskt socialt och kulturellt formedlade genom verktyg och

tecken. Men ”Thoughtis not only mediated externally by signs.It is

mediated internally by meanings” (Vygotskij 1987, s.282).

Semiotiska eller meningsbarande system som sprak och olika kun-

skapssystem ar, ocksa de, kulturellt konstruerade, historiskatill sitt

ursprung och socialatill sitt innehall. Till dessa idéer med stor genom-

slagskraft kommer det som i manga texter framstar som narmast en

26



uppenbarelse: Vygotskijs idé om den narmaste eller proximala utveck-

lingszonen.”
For forskare har ocksA Vygotskijs genetiska metod, dvs studiet av

psykologiska processer i forandring, uppenbarligen varit ett generativt
uppslag. I skolor har man ocksa s6kttillvarata den proximala zonen,
t.ex. inom peer tutoring’ och/eller ’reciprocal teaching’, men ocksa i
nya former av interaktioner mellan larare och elever. Moll ger fyra ex-
empel pa undervisningsprojekt”” som pa nagot satt anknytertill Vygot-

skijs idéer. Det slaende i alla exemplen ar dels den intensiva verbala
kontakten mellan larare och alla elever och dels emfasen pa elevernas

intellektuella och sprakliga utveckling. Alla projekt har dessutom — mer
eller mindre uttalat — idén om den proximala zonen som ledstjarna.

BALKANISERINGEN SOM DIDAKTISKT PROBLEM

Svensk didaktisk diskussion utg6r i stora stycken sena (och ibland
t.o.m. omedvetna) importer fran motsvarande diskussion i det stora
landet i vaster. Som jag beskrivit ovan finns det numera en ratt ut-
bredd enighet, i USA och ganska sadkert ocksa 1 Sverige, om en ny sam-

hallssituations intrade — vare sig manvill kalla den for ’postmoderni-
tet’ eller ej. I bok efter bok, i artikel efter artikel, framgar ocksa att
man i stort sett ar Gverens om att denna nya samhillssituation karak-
teriseras av stor osakerhet inom alla samhdllssektorer, inklusive hela

det vetenskapliga forskningsfaltet. Det tycks finnas en spridd kansla av

det som Lyotard kallat incredulity to metanarratives”.”' Inte alla men

manga ar ocksA eniga om existensen av oenighet.
Inom undervisningsforskningen existerar, som val framgatt, ingen

enighetalls. Hela faltet karakteriseras av en teoretisk pluralism, som
jag redan bekantatt jag finner uppfriskande. Tusen blommortillats
blomma’, men det ar givet att mangfalden ocksa har sina risker. Sar-
skilt foreligger risken for det som kallas ’balkanisering’. Det ar en ur-
sprungligen politisk term fér att, enligt ordboken, beskriva ”uppsplitt-
ring eller uppdelning av folkgrupper i mindre, inbordesfientliga

enheter”.”
I pedagogiska sammanhanghar termen *balkanisering’ anvants av

Andy Hargreaves (1994/98) som en beteckning pa en viss typ av skol-
eller lararkultur, som han funnit vara speciellt frekvent i stora hdgsta-
die- och gymnasieskolor i Kanada. Mendet ar uppenbart att han upp-
fattar denna uppsplittring’ som en generellt existerande ordning i
manga, stora och ’kvardréjande modernistiska’ skolor. I flera lander,

inklusive Sverige, ar denna ordning inbyggd i bade undervisnings-
forskning och lararutbildningar.

Robert Donmoyer bérjar sin handboksartikel om de manga konkur-
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rerande forskningsparadigmeni skolans varld med att konstatera att

”The world was once a simpler place”. Aven om begreppet ’para-

digm’ vunnit stor popularitet, sarskilt efter Kuhn (1970), sa har det

ocksa diskuterats intensivt och kritiskt. Paradigm har framstallts som

nagotsplittrande, som sjalva drivkraften for balkaniseringsprocesser.

Det har setts som ett allmant perspektiv pa varlden, som ett satt att re-

ducera varldens komplexitet samtidigt som varje individuellt paradigm

varit djupt involverati socialiseringen av sina anhangare och utévare:

» paradigmstell them whatis important, legitimate, and reasonable. Paradigmsare

also normative,telling the practitioner what to do without the necessity of long exis-

tential or epistemological considerations” .™

Paradigm besparar sdledes sina anhangare den médosammautforsk-

ning av de nivder som dentidigare namnde Asberg®> diskuterar, namli-

gen ontologin, epistemologin och metodologin. Men paradigmet foder

ocksa, ja t.o.m. uppodlar, omedvetna antaganden om dessa fenomen

och den féder och odlar konkurrens mellan — och brist pa forstaelse av

— andra paradigm och deras utévare. Forskare valjer sida och ser ingen

anledningatt satta sig in i och lara av andras perspektiv — som dessut-

om ofta betraktas som underlagsna det egna.

Nu kan man knappast tala om paradigm inom lararutbildningarna1

sig. I basta fall handlar det om ett médosamt uppbyggandeav didak-

tisk forskning. Men anda tycks det som om man(atminstonei Sverige)

ar i full fard medytterligare en balkaniseringsprocess — ”ytterligare”

darfor att lararutbildningaralltid varit balkaniserade,” sakerligentill

stor nackdel for de studerande. Och andahar det funnits chansertill

narmanden. .

Ty nar didaktik genom utbildningsplanen 1985 inférdes som ett

obligatoriskt moment i svenska lararutbildningar, stalldes dessa utbild-

ningar infor flera problem, men ocksa flera méjligheter. Ett primart

och brannande problem var uppenbart férknippat med sjalva didaktik-

begreppet — vad var det man skulle infra?

Ett annat problem var av organisatorisk art, ty den nya lararutbild-

ningen medférdeoch t.o.m.syftade till en upplésning av detraditio-

nella institutionella granser som upprattats mellan klasslararlinjer och

amneslararlinjer. Atminstone gallde denna nyordning grundskolani

och med de nya utbildningarna 1-7, respektive 4-9.

Vid inférandet av 1985 ars utbildningsplan avskaffades saledes

klass- och amneslararlinjen. Den senare ateruppstod som gymnasiela-

rarlinjen, men har vill jag halla mig till grundskolan och den férskola,

som knutits nirmare skolan. De organisationsalternativ som férlag var

antingen att inte andraalls eller genomféra en nyordning. Lararutbild-
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ningarna pa olika hall i Sverige valde som vi vet olika.”’ I Stockholm

definierade vi didaktikens kunskapsomrade som skolans innehall och

undervisningen om detta innehall. Eftersom det inte finns nagon un-

dervisning utan innehall och eftersom alla stadier i barns skolgang

dessutom 4r indragna i de tidens skeenden (bade samhilleliga och fors-

kningsmassiga) som diskuterats ovan, sag vi chansen att gora amnes-

gruppsinstitutioner och pa sa satt starka samarbetet mellan larar-kate-

gorier for olika Aldrar.* Det kan givetvis havdasatt vi darigenom

inforde blott en annan typ av balkanisering. Men det var, som jag ser

det, en mer f6rsvarbartyp.
Om didaktiken inom lararutbildningarna ska kunnautvecklas, sa ar

det min dvertygelse att mycket mer samarbete 6ver tidigare och 4nnu

bestaende granser maste kommatill stand. Robert Donmoyerharett

férslag, om hur det skulle kunna goras genom att i fokusstalla syftet

med forskningen. Tyvarr medger inte utrymmetharen presentation,

menjag vill sluta med att citera hans slutord:

Myhopeis that the purpose-basedstrategy I have proposedwill help us talk with

and learn from each other about the complex processes of teaching and learning and

that such talk will result in more thoughtful teaching and more balanced educational

policymaking.
Donmoyer 2002, s.195

Noter

1H, Broudy 1963, s.1; har citerad efter Hamilton & McWilliam 2002,s.19.

? Idag talar mani Tyskland(i engelsk och amerikansk efterféljd) nastan lika ofta om

Curriculum Studien’ som om didaktik.

3 Se tex. Dahlberg, Moss & Pence 2001; Hargreaves 1998; Hamilton & McWilliam

2002; Baumann 1997etc.

* Hargreaves 1994, svensk dvers. 1998.

5 Hargreaves féredrar termen ‘postmodernitet' (adjektiv ’postmodernistisk’) framfor de

kanske vanligare ’postmodernism’ (resp. ’postmodern’). Enligt honom 4rdet dvergripan-

de begrep-pet ’postmodernitet’, i vilket ingar termen postmodernism, som hanforsigtill

den estetiska ochfilosofiska sfaren.
6 White 2002, s.459-471.
” Siffrorna for Sverige redovisas inte i Whites artikel, men det ar klart att Sverige uppvi-

sar minst sammakraftiga dkning som Frankrike och Kanada.Forlanderi Asien arsiff-

rorna annu hégre. Korea har 6kat sin hégre utbildning under namndtid 12 ggr och In-

donesien 22 ggr.
® Se t.ex. den kanslomassiga, men starka plideringen for nya samarbetssituationer i f6r-

skolan i Dahlbergs, Moss’ & Pences bok. Se ocksa nasta avsnitt av dennaartikel.

° Denfinlandske forskaren Y. Engestrém (1987) har utvecklat en sorts syntetisk ansats
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nar det galler aktiviteter och kontext. Hanfoljer den senare vygotskijskolans aktivitetste-

ori, i vilken kontexten ses som ett aktivitetssystem, i vilket ingar handlande subjekt med

sina dvertygelser, verktyg (bade fardigheter och idéer), objekt (som aktiviteten galler), re-

sultat, regler av olika slag, en viss gemenskap och arbetsdelning. Den modell som han pa

sA satt tagit fram kan sakert fungera som ett analysinstrument.

0 Se t.ex. Eisners "Eight ways of knowing” 1985. Dessa atta satt beskrivs ocksa i Arf-

wedson 1998, s.157. Bland de Atta satten att kunskapa pa finns ocksa formell undervis-

ning, dvs. den gamla forkattrade katederundervisningen. Redan i handboken av ar 1986

konstaterade Wittrock att elever (i forskarnas égon forbluffande ofta) larde in vad deras

larare fors6kte lara ut i just katederundervisning.

1 Richardson 2002, s.X. Man skulle kunnatillagga att fragan om hur kunskapen produ-

ceras ocksatilldragit sig intresse.

2 Gage var redaktér for den forsta handboken om undervisningsforskning, som kom

1963. Han var ocksa forfattaretill en ”tung” artikel i denna handbok.

3 Rodney Asberg (2002) hari en artikel havdat att man inte kan tala om varesig kvali-

tativa eller kvantitativa metoder utan endast om kvantitativa resp. kvalitativa data. As-

berg har enligt min mening en podangjust har, men inte desto mindre fortsatter bruket av

dessa dikotoma benamningar. Crawfords & Imparasartikel i den senaste handboken har

rubriken Critical Issues, Current Trends, and Possible Futures in Quantitative Met-

hods”. Man kan anta att de inte last Asberg.

“ Budskapetvar bl. a att ”Teachers count”. De skulle dessutom i kraft av sin nya status

styra overelever, tid och uppgifter med fast hand.

15 Shulman skrev det langa inledningskapitlettill denna tredje handbok, men hanhar ©

ocks& i andra sammanhangpresenterat de tre kunskapsomraden som en ldrare maste be-

hirska. Forutom goda amneskunskaper och kunskaper om curriculum’ maste lararen

besitta det som Shulman kallade ’pedagogical content knowledge’. Dennatredje kun-

skapstyp ses som central, da den har med amnetsutlarbarhet att gora — och darmed med

elevers inlarning.

16 White redogor for nagra forskare, Baker & Leary, som ar 1995 sdkte upptacka varfor

flickor inte valde naturvetenskapliga amnen.I stallet for att som forr ge ett representativ

urvalflickor en enkit, sA intervjuade de bada forskarna 40flickor i ak 2, 5, 8 och 11

om deras kinslor infor naturvetenskap, om hur amnetlardes ut, om tankta karriarer och

stéd fran kamrater och foraldrar. De bada forskarna fann att bakom flickornasattityder

fanns en forestallning om rattvisa (equity), som gjorde att flickorna foredrog att arbeta i

grupp och starkt ogillade konkurrens och hierarkisk individuell betygsattning. Se vidare

White2002, s.464.
17 White, 2002, s.462.
8 Intresset kan ocksa ha vackts av att hans samlade verk utkommit pa engelska(i versio-

ner som inte bearbetats for amerikanska forhallanden,vilket varit fallet med en del tidi-

gare verk).
1 Dvs. kontrasten mellan vad ett barn kan géra pd egen hand och vad han kan géra med

hjalp av andra. Denna zonharinte enbart betydelse for skolbarn utan aven i forskole-

barnslatsaslekar. Vygotskij skriver sjilv ”Play creates a zone of proximal developmentin

the child. In play, the child always behaves beyond his average age, abovehis daily beha-

vior; in play it is as though he were a headtaller than himself” (1978, s.102).

20 De fyra, som Atrfinns i Moll. 2002, s.115-123 ar: (a) bokklubbar, dar eleverna under

tva Ar drogin i ett systematiskt och hela tiden dokumenteratlas- och skrivarbete; (b) ’In-

structional Conversations’, dar forskarna byggt vidare pa det kanda hawaianskaprojek-

tet KEEP, dar man sokte en social organisation av laslektioner, som ansl6t till hemmens

interaktiva sprakménster. Nutillampas denna modell pa mexikanska barn i Kalifornien;

(c) Ett experiment medteoretiskt larande (som bygger pa Davidovs distinktion mellan

‘empiriska’ och ’vetenskapliga’ begrepp, som kan jamforas med Vygotskijs disktinktion
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mellan ’vardagliga’ resp. ’vetenskapliga’ begrepp). Barnen i den danska skola dar fors6-

ket genomfordes var verkligen inbegripnai forskning under sin larares ledning, dvs. de

sysslade med mer utvecklande aktiviteter an ren informationsinsamling. Hela beskriv-

ningen av detta experimentingar i Moll (red.) 1990, s.349-371; (d) LA Casa Magica,

dvs. the magic classroom,ett datorstétt projekt om en aventyrsvarld med tjugo rum, dar

barnen far uppgiftskort med problem ocholika typer av uppgifter. Vuxentatheten i pro-

jeket ar stor, bl.a. anlitas blivande larare, som far en del av sin utbildning dar.

2 *Klentrogenhet mot metaberattelser”. Lyotard, 1987, s.74; har citerad efter Floden

2002, s.5. Termerna ’metaberattelser’ eller ’stora berattelser’ syftar ocksa pa forskning-

ens ansprak att kommafram till siker kunskap om de fenomen som studeras. Enligt Flo-

den beskriver postmodernister med ett stort antal exempel, som visar mansklig percep-

tions och resonerandes kontextberoende, ”...their unwillingness to accept, for example,

the belief that disciplined modes of inquiry yield conclusions that are in any sense more

trustworthy than or preferable to conclusionsbuilt on causal observation or ideology”

(ibid s.5).

2 Termen ’balkanisering’ kan harledastill sénderfallet av det osmanska valdet under

sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, vilket ledde till uppkomsten av stater som Grekland,

Serbien, Albanien, Bulgarien och Rumanien.
23 Donmoyer 2002, s.174.
* Patton 1990, s.37; har citerad efter Donmoyer 2002, s.175.

2s Asberg 2001, s.272.
26 Tange fanns en ordning med hégskoleutbildade amneslarare och seminarieutbildade

klass- och forskolelarare. Aven nar de samlats under sammatak behdll mani princip

denna uppdelning. Nar pedagogiken inférdes som ett akademiskt 4mnei lararutbildning-

ar kom den féljdriktigt att bli en egen liten enklav.

27 De flesta behdll den nu egentligen forlegade uppdelningen i klass- och amneslararinsti-

tutioner.

28 Flera amnen férekommert.ex.i flera arskurser, ndgot som s4gs som enpotentiell

forskningsférdel. Idag ar det fler som ser sadana fordelar. R. White efterlyser t.ex., for

naturvetenskapernas del, studier redan av forskolebarns férstdelse av naturvetenskap.
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Gerhard Arfwedson

Fran praktik till teori — inte tvartom

Det finns som bekant en didaktikavdelning knuten till Hogskolan i
Gavle. Den ingar som sjalvstandig enheti institutionen for pedagogik,

didaktik och psykologi. Vid denna avdelning arbetar lararutbildare
som representerar samtliga utbildningssystemets Aldersstadier, fran f6r-

skola till gymnasium. Gruppens samtliga medlemmar4rerfarna larare,
och de representeraralltsa ett stort antal utbildningar, inriktningar och

specialiseringar.
Till skillnad fran andra lararutbildningar i Sverige har man i Gavle

satsat pa att bygga upp en didaktisk kompetens ”pa tvaren”, dvs. tvars

ver de historiskt formade stadier och andra organisatoriska strukturer,

som traditionellt placerat olika kategorier av lararutbildarei separata,
redan befintliga fack med klara traditioner fran tidigare perioder i det
svenska skolsystemets historia. Andra typer av forsok att 6verbrygga

granser och integrera larargrupper finns, men det som utmarker Gavle-

modellen ar att det har ar fraga om en grupp meduttalat didaktisk in-

riktning, dvs. med klar och bred inriktning pa undervisning. Didaktiken
behandlar ju — det behéver formodligen inte langre papekas — fragor
om skolans innehall och undervisningen om detta innehall, och alla de
faktorer som paverkat och format, och som fortlépande paverkar och

formar, saval innehallet som undervisningen och darmed paverkarvill-
koren for elever och larare (se t.ex. Arfwedson & Arfwedson 2002,

s.10).
Sedan hésten 2001 har en kompetensutvecklingskurs’ pagatt vid

didaktikavdelningen. Det forsta arets arbete resulterade i boken Mellan

praktik och teori, som forelag vid didaktikkonferensen i Gavle i novem-
ber 2002. Ett antal perspektiv pa det didaktiska arbetet inom Iarar-
utbildningarna framstod underdetta forsta Ars utvecklingsarbetei allt

klarare belysning, och i dennaartikel ska nagra av dem diskuteras.
Utgangspunkten ar en omvardering av férhallandet mellan praktik

och teori i lararutbildning och skola. Det kanske inledningsvis bér pa-
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pekas, att det inte rér sig om en teoretisk analys av relationen praktik

— teori, utan om en analys som utgar ifran konstaterandet, att prakti-

ken sedanlange i svensk undervisningsforskning (som bekant ar den

intill efterapninglik framst amerikansk forskning) betraktats som un-

derordnadall teori inom omradet. '

PRAKTIK OCH TEORI - VAR HAMNAR PRAKTIKERN?

Forhallandet mellan praktikens kunskap och den teoretiska kunskapen

vaxlar patagligt fran yrkesomradetill yrkesomrade. Inom teknikens och

medicinens omraden omvandlas exempelvis ny teoretisk kunskap gan-

ska snabbt och ibland tamligen direkttill viktiga ingredienser i den

praktiska yrkesutévningen. Nar det giiller vetenskapsomraden som sak-

nar direkt anknuten praktik — historiska discipliner t.ex. - ar denna

praktiskatillampning langsam och varierad, och ibland saknas denhelt.

Nardetgaller samhallsforskningen arrelationen mellan teori och

praktik ytterligt varierad och ofta slumpartad. Denhistoriska situatio-

nen liksom dagens relevanta diskurser och forestallningar, tex. om

nytta och om Onskvarda ideologiska mAlsattningar, paverkar urval och

bedémning av saval nyare som Aldre teoretiska analyser och konstruk-

tioner, Har hander det t.ex. att gamla (ibland mycket gamla) teorier

och modeller pa nytt blir aktuella i kunskapsproduktionen. I naturve-

tenskaperna hander sadant mycket sallan; utvecklingen dar ”gar fram-

At” pa ett kanske ryckigt men anda patagligt satt, méjligt att beskriva.

Menvad ar ”framat” och vad ar ”bakat” i ett samhalles, ett utbild-

ningssystems utveckling? Den fragan aratskilligt mer kontroversiell.

Skola och lararutbildning ar kanske det samhallsomrade dar kom-

plexitet och férvirring vad galler forhallandet mellan praktik och teori

framstar tydligast och dar motsattningar lattast aktiveras — vad ar

*framat”, vad ar ”bakat”? I denna artikel ska jag redogora for den

analys och de standpunkter som ligger bakom boken Mellan praktik

och teori (se ovan) som kom ut och presenterades under rikskonferen-

sen i didaktik (Gavle 2002). Mitt fokus blir svenska forhallanden, men

svensk skola — och annu mer svensk forskning for skolan — hari hég

grad rotter saval i Europa som i USA,vilket naturligtvis gor en del ut-

blickar nédvandiga, aven i en 6versiktlig framstallning.

RELATIONEN MELLAN PRAKTIK OCH TEORI

Ett ganska sjalvklart ”fOrvetenskapligt” satt att se pa skolpraktiken

var det som Schleiermacher — paverkad av Kant som ju i sin kunskaps-

teori betonade erfarenhetens tankeformer — formulerade pa 1820-talet:

Praktiken finnsfore alla teoribildningar, uppfostran och utbildning har
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bedrivits léngt fore den forsta pedagogiska teoribildningen.

Mendetta var en filosofs perspektiv,tillika i grunden humanistiskt,

och efter hand som den offentliga skolan byggdes ut i Vastvarlden,

bérjade detta egentligen ganska sjalvklara perspektiv 6verges. Nar sta-

ten — t.ex. den svenska, den engelska och senare delstaterna 1 USA —

motslutet av 1800-talet sag sig om efter medel att styra sina vixande

utbildningssystem, var det hos vetenskapen’ man sdkte hjalp. Att Ve-

tenskapen vari fard att bli den nyatidensreligion, gjorde det ganska

sjalvklart att det vartill forskning och teori, inte i forsta handtill skol-

praktiken, man vandesig.
Till de snabbast vaxande och mest ”lovande” vetenskapliga discipli-

nerna under det slutande 1800-talet och 1900-talets bérjan horde —

férutom de rena naturvetenskaperna och denstatistiska metodiken — 1

synnerhet psykologin, speciellt utvecklingspsykologin och den experi-

mentella psykologin. Djurexperiment kom, som bekantatt fa sta mo-

dell for atskilliga experiment ocksA pA det manskliga omradet, och

anda in i vara dagar lever tankemodellerna kvar: det borde ga att ex-

perimentell belagga vilka undervisningsmetoder som 4r effektivast och

vilka lararbeteenden som ger bastinlarningsresultat*.

Den s.k. ”effektivitetsforskningen” blev den forharskande skolforsk-

ningen,ochtill den fogades, i synnerhet i USA, ganska naturligt psyko-

logiska tester av olika slag, samtidigt som statistisk metod utvecklades.

Bedémningsproblemet blev en huvudfraga nar utbildningssystem bér-

jade byggas — bedémning var ett skolledarproblem vid anstallningen av

larare, och ett lararproblem da det giillde eleverna. Dessutom, och

kanske viktigast: staten behdvde kontrollera skolomradet, som alltmer

kom att betraktas som en viktig ekonomisk och produktiv faktor.

Behov av dennatyp var, som vanligt, en viktig forutsattning for ut-

vecklingen, och vetenskapen understédde genom att peka pa lovande

forskningsmO6jligheter.

Kring 1920 var det ett faktum: Schleiermachers ganska oemotsag-

liga tes om praktikens primat hade helt ersatts av teorins — veten-

skapens och forskningens — ansprak pA sammaforetrade. Staten och

vetenskapen hade bildat en enad front, och pa praktikerna var det nu-

mera f& som lyssnade. Progressivister som Dewey och andra ”reform-

pedagoger” tog visserligen sina utgangspunkter i humanistisk analys’,

men behavioristerna fick anda en alltmer dominerandestallning.

I dennasituation, nar praktikens erfarenhet underordnasspecialise-

rad teori, ar det ganska ofrankomligt att de ”vanliga lararnas” misstro

vaxer mot de generaliserande rad ”vetenskapen”gertill praktiken.

Overheten och vetenskapsmannen gér ansprakpa att veta bast. Prakti-

kens representanterblir frantagna bedémningsratten, samtidigt som de
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ganska ofta tydligt kan se att saval statliga initiativ som vetenskapliga
rekommendationer ndstanalla ledertill of6rutsedda och inte sallan
o6nskade konsekvenser. Om sedanteorinstillkortakommandendessut-
om ses som orsakadeavbrister i praktikernas/lararnas handlande,
Okar naturligtvis inte lararnastilltro till 6verhet och vetenskap.

DET AMERIKANSKA ”PARADIGMET”

Vad den alltmer framgangsrika naturvetenskapliga forskningen i (fram-
for allt) USA forde medsig var dessutom enallt starkare tendensatt
soka efter ”naturlagar” ocksa inom kulturvetenskapernas omrade. Att
det var en fundamental skillnad mellan att 4 ena sidan dra generella
slutsatser om naturfenomen (mdjliga att inordna under naturlagar) och
4 andra sidan kulturfenomen (som var ”man made”, och darmed un-
derkastade av samhallen och manniskor formulerade regler), bérjade
man bortse fran i den allmanna ”positivistiska” optimismen. Att f6r-
vantningar, malsattningar® (och konflikter i samband med dessa) paver-
kar manniskans varld, men knappast naturens, bortsag man ifran —
ofta av ”vetenskapliga” skal. Matbarhet ochreliabilitet sags som vikti-
gare an relevans.

Sa har i efterhand kan man ganska Jatt konstatera att forestallning-
en att det skulle ga att finna generellt hallbara principer for skola/
larare/larande blev f6r6dande — och langvariga. Mer an hundra Ars s6-
kandeefter det ”ratta” lararbeteendet och det ”ratta” sattet att under-

_ visa hart.ex. inte givit mer dn banala resultat (som att en entusiastisk
larare ar battre an en som inte Ar entusiastisk). Anda har detta veten-

skapliga ”paradigm”inte paallvar ifragasatts (inom t.ex. pedagogi-
ken) f6rran under de senaste artiondena.

Dessutom har det ’generaliserande paradigmet’ numera blivit sa fast
rotat i ”det allmanna medvetandet”, att de krav som foraldrar, elever —

och numera ocksa kommuner — har pa skola ochlarare helt har for-

mats av det vetenskapliga synsatt som inte gor skillnad mellan natu-

rens och kulturens fenomen. Den generaliserande diskursen, den som
kraver generella svar pa alla fragor, har under 1900-talet kommit att
dominera den vasterlandska manniskanssatt att tinka. Och orsaken Ar
naturligtvis att just den diskursen harlett till sa enorma framgangari
naturvetenskapens och teknikens varld — samtidigt som humaniora,
och i synnerhet samhallsvetenskaperna lockats med i ett tinkande som
for deras dellett in i en 4tervandsgrand.

Dessutom har denna diskurs, modernitetens diskurs, givit naturve-
tenskap och teknik en sa omfattande makt i samhillet, att dettai sig
har starkt vetenskapsut6varnas lust och mdjlighet att halla fast vid det
vetenskapliga synsatt som givit dem detta inflytande. Inom skolans
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omrade har tendensen varit extremt tydlig sedan lange: pedagogikam-

net i Sverigetillkom t.ex. som nytt akademiskt amne, med uttalad for-

ankring i amerikansk behaviorism, sarskilt utvecklingspsykologi och

undervisningsteknologi. Staten beh6vde en leverantér av beslutsunder-

lag i form av generaliserande svar pa fragor om skolans dimensione-

ring, uppbyggnad och arbetssatt — och detfick man.

FRAN PRAKTIK TILL TEORI - OCH NU ATER TILL PRAKTIKEN!
Sedanett par artionden har nuinsikten vuxit sig allt starkare att ingen

teoribildning kan bli tillrackligt noggrann for att systematiskt beskriva

en undervisningspraktik. Pedagogisk (och psykologisk) forsknings for-

sok att forma generella, allmangiltiga modeller innebar att man formu-

lerar medelvarden — och medelvarden stammeraldrig i det enskildafal-

let. Som varje larare vet blir aldrig tva lektionerlikadana, inte ens om

dmnet ar detsammaocheleverna startar fran sammaniva,t.ex. 1 tva

parallella klasser i samma skola. Naturvetenskapens ambition att gora

varje experimentellt resultat méjligt att upprepa ar inte mdjligt att

uppratthalla i forskning kring undervisningsproblem. Aven om alla

»variabler” — metod, innehall, sekvensering osv. — halls sa konstanta

som det gar, sa ar det omdjligt att upprepa en lektion. Undervisning

och undervisningsresultat kan inte reproducerasidentiskt.

Efterhand som detta faktum blivit allt svarare att forneka, har stra-

vanden (ater)uppstatt att registrera och jamf6ra praktikens variationer.

I Sverige kan manse hur staten gradvis upptackt och forsdkt ge utrym-

mefor detta satt att forska kring undervisning. Inforandet av metodik-

amneti lararutbildningen var den férsta svalan, men resurserna var sma

— och metodiklararna var inte inriktade pA att forska kring praktiken.

Nasta fors6k kallades didaktik, men aterigen visade sig traditioner-

na starkast. Didaktikerna fogades snabbt in i det akademiska systemet

och bérjade bilda skolor och bygga nya egnarevir’. Praktiken blev inte

den nya didaktiska forskningens utgangspunkt, traditioner inom saval

universitetsforskning som ldrarutbildning neutraliserade i vanlig ord-

ning forandringsforsdken.

Men kanske andainte helt? Didaktikgruppen i Gavle har med sin

breda forankring just i praktiken — forskolans,fritidshemmets, skolans

och lararutbildningens — inriktat sitt kompetensutvecklingsarbete pa

att undersdka om praktik och konkreta undervisningsproblem (i stallet

for teori) kan tas till utgangspunkt for uppbyggande av

didaktisk kunskap inom lararutbildningeni stort. Lat mig fortsatta

beskrivningen av detta arbete.
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LARARUTBILDARSAMARBETE FRAN FORSKOLATILL

GYMNASIUM

Kompetensutvecklingskursen startade med en grundlig diskussion

kring vad man skulle kunna kalla deltagarnas eventuella ”minsta ge-

mensamma namnare”da det gillde behovet av gemensam utveckling

av den didaktiska kompetensen. Harluftades Atskilliga av de traditio-

nella motsattningarna mellan stadie- och amnesrepresentanter, mellan

teoretiska perspektiv och personliga och/eller ideologiska stallningsta-

- ganden.
Kortsagt: diskussionen liknade en ganska vanlig typ av samtal inom

lararutbildningar — formodligen inte bara i Sverige. Var och en talade

for sin Overtygelse och for utrymme at de synsatt man sag sig som re-

presentantfor. Det fanns som sa ofta i fortbildningssammanhang en

tendensatt var och enville starka sin kompetens inom det/de omraden

man redan var ganska bra pa. Deltagarnasfor-

forestallningar dominerades kort sagt av den egna specialitetens

perspektiv — aven om dennatendens fick en mycket fredlig och

vanskaplig utformning i denna redan ganska samk@6rdalararutbildar-

grupp.

ETT GEMENSAMT PERSPEKTIV

Relativt snabbt kom gruppen fram till det gemensamma didaktiska

perspektiv som skulle inrama och avgransa den didaktiska kompetens-

utvecklingen. Utgangspunkten togs i nagra for all undervisning gemen-

samma karakteristika — och har var det latt att bli enig om foljande:

1. Undervisning ar en komplex och kontextuellt formad verksamhet,

och i den ingarstandigt s4 manga variabla faktorer, att varje under-

visningstillfalle blir i manga avseenden unikt: tva lektionerblir

aldrig identiskt lika;till att borja med 4r t.ex. elever, innehall, larare

aldrig konstanta. Att havda att detfinns en eller annan ”ratt”

undervisningsmetod,ett alltid ”ratt” innehall, ett genomgaende

»ratt” lararbeteende, ar redan av detta skal omdjligt. Dartill kom-

mer sedan att varje kommun,varje férskola/skola, varje elev och

elevgrupp, varje dagsspeciella forhallanden(t.o.m.varje tid pa

dagen), pa olika satt kan satta sin pragel pa undervisningsf6rlopp.

Undervisning, larares yrkesuppgift, ar saledes standigt varierad.

2. Vidare ar all undervisningsverksamhethistoriskt formad, vilket

innebar att dagens undervisningslésningar ar formade av gardagens

svenska verklighet (plus ”pedagogiska importer”), och att det sale-

des inte kan forutsattas att de ar giltiga i en framtida verklighet —
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vilket da betyder att varken metodiska eller innehallsliga losningar

har nagonevig giltighet. Dagens ”fulltraff” kan forr eller senare visa
sig har blivit ett bomskott. Undervisningslésningarslivslangd ar be-
gransad — och komparativa studier, komparativ forskning ger larare

battre stéd an tumregler och fasta anvisningari det standigt néd-
vandiga valet av undervisningshandlingar.

3. En inte sallan forbisedd sjalvklarhet sorterades ocksa in som ut-
gangspunktfor det didaktiska utvecklingsarbetet: laroplaner och
andrastatliga och kommunala styrdokument4r inte vetenskapliga
dokument. De utnyttjar hanvisningartill den forskning och deall-
mannaiakttagelser som myndigheternavill styra/legitimera utbild-
ningen med. Men de kaninte férvantas vara i nagon kvalificerad
mening vare sig motsagelsefria eller konsistenta. De har snarare

karaktar av forhandlingsresultat och kompromissdokument.
(Blivande larare bér upplysas/6vertygas om detta faktum:kritisk/
konstruktiv laroplansanalys blir viktigare an laroplansexeges under
deras utbildning.)

TEORIER SOM HJALPMEDEL - INTE STYRMEDEL

Det perspektiv som ovan formulerats fick sedan forma den teoriram,

som gruppen skulle kommaatt arbeta inom. Med utgangspunktfran

synen pa undervisning som en komplex, kontextuellt och historiskt

formad verksamhet var detlatt att konstatera att teoretisk eklekticism
var det enda rimliga sattet att forhalla sig till teoribildningar kring
skola och undervisning: inget teoretiskt perspektiv kunde i sig ensamt

tacka undervisningsproblematiken®. Teorier kan ge hjalp till handlings-

val men sallan styra praktiken och anvisa generellt anvand-bara strate-

gier och losningar.
Samtidigt kan knappast nagot teoretiskt perspektiv i sig omedelbart

forkastas — naturligtvis med undantag av sadanteori som f6rutsatter

forekomsten av generellt giltiga kausala samband,t.ex. mellan bestam-

da lararhandlingar och bestamda undervisningsresultat — effektivitets-
forskning av behavioristisk karaktar’ har t.ex. visat sig foga anvand-

bar: det som 4rett effektivt lararbeteende i en undervisningssituation,
kan samtidigt innebara en katastrof for en annanlarare i en annan

situation.
Ytterligare en utgangspunktfor gruppensteoretiska arbete har

redan namnts, och det gav sig praktiskt taget automatiskt: bed6mning-
en av praktikens stallning i forhallandetill teorin. Schleiermachers pa-
pekandeatt ’praktiken finns fore alla teoribildningar, uppfostran och
utbildning har bedrivits langt fore den forsta pedagogiska teoribildning-
en” ar egentligen den framsta och mest sjalvklara utgangspunkten fér
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all didaktisk verksamhet.
Att teorier om undervisning med nédvandighet har karaktar av ef-

terhandskonstruktioner och dessutom inte var och en kan tacka mer

an ganska smabitar av det komplexa faltet — t.ex. en psykologisk, en

sociologisk eller en sociokulturell bit — blev saledes en generativ ut-

gangspunkt for didaktikgruppen vid den fortsatta granskningen av den

didaktiska problematiken. Fran denna utgangspunktblev det ocksa

ganska givet att betrakta undervisningspraktiken, den konkreta verk-

ligheten i klassrummet som grundenfr den vetenskapliga analysen av

didaktiska fragestallningar.

TVA MYTER
Deteoretiska vagval och utgangspunkter som kort refererats ovan,

bidrog ocksétill att fokusera tva myter, som dyker upp da och da, den

forsta ofta i forskningssammanhang, den andra meri den allmanna

debatten.
Den férsta myten 4t, att larare inte kan forska kring sin egen under-

visning. Ett sadant pastaende motsags av just det faktum, att undervis-

ningssituationer och undervisningsforlopp ar sa komplexa att inblan-

dade larare ar de enda som kan éverblicka ochregistreratillrackligt

manga av de faktorer som har betydelse for den aktuella undervisning-

en. Myten om den utifran kommandeforskarens ”objektivitet” och

oférvillade blick — omhuldad av stora delar av undervisningsforskning-

en — utgar helt enkelt fran det tvivelaktiga antagandet att reduktionis-

tisk forskning ar mer vetenskaplig an den forskning som medlagre

krav pa matbarhetoch precision forséker kartlagga undervisnings-

skeenden i sa manga avseenden som ar praktiskt mojligt.

Naturligtvis finns risker: ldrare kan frestas att valja ut de iakttagel-

ser och data, som bestyrker lararens egna favoritforestallningar. Men

den risken finns alltid i forskning: forskaren som ar icke-larare och

darfér antas vara mer ”objektiv” eller neutral, kan inte sallan vara

upptagen aven eller annan speciell teori, som som han/honvill styrka

medsina observationer. I bada fallen kan man urskilja simre och

battre forskning, och i badafallen ar botemedlet detsamma:entill-

fredsstallande grundlaggande forskarutbildning, som analyserar f6r-

doms-risker (biases) i olika typer av forskning. Alternativet skulle vara

att hypotesen om lararesotillférlitlighet skulle avstanga mangder av

undervisningskunskap — lararnas — fran den vetenskapliga arenan’.

Den andra myten ar som sagt av meralldagligt slag, och ar egentli-

gen den férstas omvandning. Denhar att géra med att ”vi alla har gatt

i skolan, och vi vet ganska mycket om det dar med undervisning”. Den

myten omhuldades under 90-talet speciellt av kommunalpolitiker och
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tjinsteman, som plotsligt fick Sverta stora delar av statens makt 6ver

skolan. Den grundlaggande reaktionen bland dem var, kan man saga,

att ’det har ar inte sA svart, 4ven om staten har gjort en massa misstag

— det ar nog mest en fraga om klara direktiv (och stark ledning)”. Vi

vet en del om vad som sedan hande.
Ocksa foraldrar och manga andra har dennaf6restallning om att

man egentligen vet ganska bra hur undervisning ska gatill - och denna

forestallning delas dessutom hapnadsvackande ofta av akademiker, for-

skare — och t.o.m. av en del professorer med anknytningtill lararutbild-

ningen. Denvederlaggs effektivt och grundligt av bl.a. lararsocialisa-

tionsforskningen”.

VILKEN VETENSKAP, VILKA TEORIBILDNINGAR

Motbakgrund av ovanstaende évervaganden betraffande det didaktis-

ka faltet narmadevioss allts4 fragan: Finns det teoretiska synsatt som

skulle kunna utveckla och fordjupa den didaktiska problemanalysen?

Hur kan vi med praktiken som utgangspunkt och teorier som hjalpme-

del — alltsA inte tvart om — arbeta fram ett gemensamtsynsatt, en ge-

mensam analys, som éverskrider sadanatraditionella granser som mar-

keras med ord som forskola/skola, olika aldersstadier, 4mnesgrupper

OSV.
Att vi var eniga om de didaktiska problemens karaktar innebar, att

vi direkt kunde utesluta den forskning som siktar mot generella svar

pa didaktiska fragor, dvs. ett rationalistiskt/teknologiskt synsatt av

positivistisk/behavioristisk typ. Ett postmodernistiskt perspektiv med

inriktning pa skillnader (mer 4n pa medelvardenochgenerella drag)

forefdll ligga narmaretill hands. Vi granskade komparativ forskning

inom olika omraden, och vi sékte oss mer mot humanistiska forsk-

ningstraditioner an mot pedagogiskpsykologisk tradition av ameri-

kanskt (och svenskt) snitt.

En dnnu viktigare och annu mertidstypisk utgangspunktfor forsk-

ningen kring skola och undervisning har varit den hypotetisk-dedukti-

va forskningens mestsjalvklara (och kanske osynligaste) axiom, namli-

gen att det ar teorin som ska styra tolkningen av praktiken: forst ska

en hypotes(eller flera) stallas upp, och sedan ska teori (en enda, och

dirmed reduktionistisk teori) forma datainsamling — och tolkning av

insamlade data. I denna typ av forskningsprocess betraktas praktikens

komplexa iakttagelser i en kontextuellt formad verklighet som ”ove-

tenskapliga”: vetenskapssynen har kravt ordning och reda fran borjan;

nagon humanistisk, flerperspektivisk beskrivning av en sammansatt

problematik har inte godtagits. Ocksa av detta skal har saval didakti-

kens forskningsproblem som praktikens didaktiska kunskap, forvaltad
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av larare, fortfarande ofta satts pa undantag.

Som vara utgangspunkter framtradde efter hand kunskapssociolo-

giska och socialkonstruktionistiska teorier och synsatt. Uppfattningen

att manniskan ”konstruerar sig sjalv”i sitt sociala liv i samhallet blev

den generativa utgangspunkten for vart kompetensutvecklingsarbete.

Berger & Luckmann (The social construction ofreality, 1966/98) och

Dahlberg, Moss & Pence (Fran kvalitettill meningsskapande, 2001)

blev vara ciceroner in i dessa tankebanor — ochslog dessutom an den

postmodernistiska grundtonen. Herwig Blankertz (Didaktikens teorier

och modeller, 1987), Philip Jackson (Life in classrooms, rev. uppl.

1990) och Joseph Schwabsessder (1969-83) bidrog med kritik av den

mertraditionella forskningen. Infor den nu pabérjade D-kursen nar-

marvi oss den typ av socialkonstruktionism som bl.a. Vygotsky (Tan-

kande och sprék, 1999) och Bakhtin representerar (se tex. Wertsch

1991).
Detblir allt tydligare, att humanistiska, antropologiska och socio-

kulturella teorier och synsatt har kommit att pa bred front opponera

mot det tidigare harskande paradigmets mer naturvetenskapligt pragla-

de, mattekniska och rationalistiska inriktning. PA sammasatt har det

blivit allt tydligare, att just denna dramatiskt forandrade forsknings-

front, detta paradigmskifte”, har givit didaktiken de redskap den verk-

ligen behévt, men tidigare saknat.

Detvar alltsa med utgangspunkter som dessa, som didaktikgrup-

pens teorisyn kom att formas. Konsekvensernablevflera.

TEORI OCH IDEOLOGI SOM PROBLEM

Hurgick det t.ex. med de historiskt formade motsattningarna inom

didaktikgruppen? Férskolan harju tex. — senttillkommen ochinte

sallan tilldelad en lagstatusroll i utbildningssystemet — utvecklat en

ganska argsint ideologisk grundsyn, som innehallit atskilligt av sjalv-

havdande forakt mot ”skolan”. Langt dldre ar den motsvarande ideo-

logiska striden mellan folkskollarar- och realskollarartraditionerna —

och att universitetet, de ”akademiska disciplinerna”,sett sig sjalva som

former an ”skolan” ar ocksa ett otvetydigt historiskt faktum.

Att olika statuspositioner inom sammaarbetsfalt — utbildningsfaltet

— alltsa har medverkattill uppkomsten av ideologier med uddar av

olika slag riktade bade uppat och nedati hierarkierna ar foga forva-

nande — i synnerhet som destridande gruppernahallits noga geogra-

fiskt atskilda och i stort sett tilldelats olika revir med noga markerade

granser. Trots olika typer av granséverskridande atgarder inom saval

skola som lararutbildning har ingroup—outgroup-fenomenvisatsig ha

en stark formagatill 6verlevnad. Och en front som motsattningarna
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kanaliserats till ar just forskningen, FoU-arbetet, dar maninte sallan

utgatt ifran att olika Aldersstadier, olika nivaer pa undervisningsinne-

hall osv. medf6rt i grunden olika forskningsfragor och problem.
Ideologiska, historiska och statusmassiga skillnader har med andra

ord givit upphovtill olika satt att se pa saval praktik som teori. Med

oreflekterade och narmast axiomatiska utgangspunkteri teori (helst da

en enda teori) har ocks4 vagen Oppnats fér ideologiska strider. Under-

visning ar en normativt impregnerad verksamhet, och ideologiska mar-

kérer haralltid spelat sin roll — saval for staten/utbildningsvetenskapen

som for olika aktérsgrupper inom utbildningssystemet (vilket resone-

manget kring statuspositioner och statusstrider ovan exemplifierar).

Att vanda pa steken och se praktiken — inte teorin — som startpunkt

for forskning kring undervisning, visar sig ge ganska stora foljdverk-

ningar. I didaktikgruppen formuleradet.ex. varje deltagaresitt eget, i

undervisningen/lararutbildningen personligt upplevda praktikproblem,

och sedanstartade ett gemensamt arbete med att belysa dessa praktik-

problem urolika teoretiska perspektiv.
Det visade sig da, att det ideologisk-teoretiska komglomerat,det

behov av sarpragel som varje deltagare fort med sig fran sitt speciella

verksamhetsfalt, borjade vittra sénder. Sama teoretiska perspektiv —

humanioras och postmodernitetens**— kunde anvandas/tillampas Over

hela undervisningsfaltet. Didaktiska skillnader blev synliga och médjliga

att forklara, likheter upptacktes tvars Sver faltet, dar tidigare diskus-

sionen praglats av oférenliga standpunkter — t.ex. ett forskoleperspek-

tiv, ett eller flera skolperspektiv och flera akademiska perspektiv. Aven

om processeni arbetet inte var s snérrat och motsattningsfri som

framstallningen har kan ge vid handen, sa visade det sig att méjlighe-

terna till gemensam didaktisk diskussion tvars ver stadie-granser och

gamla ideologiska skiljelinjer dkade forbluffande snabbt.

>Verktygen”var allts4 i denna forsta omgang ett antal bécker — nog

si teoretiska — medi princip humanistisk/antropologisk, socialkon-

struktivistisk, sociokulturell och allmant postmodernistisk pragel, dvs.

t.ex. de bécker som fatt utgdra exempel i framstallningen har ovan.

LARARUTBILDNINGARNAS TRADITIONER

Mankan kanske vaga pasta, att det fragmentariskai olika sarintressen

och revir, formade inom lararutbildningens olika yrkesgrupper, fram-

stod mycket klarare nar utgangspunkten togs i praktiken och inte i s6-

kandetefter en (standigtotillracklig) teori. Praktikens iakttagelser blev

méjliga att kombinera och jamféra, medan den modernistiska synen pa

teori hade kravt ett slags forblindande fundamentalism — ett systema-

tiskt, dvs. fragmentariskt, urval av data. Den brokiga praktiken brét
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ratt igenom lararutbildartraditionerna, och den ickerestriktiva synen pa

data gav méjlighetertill jamforelser tvars Over undervisningsfaltet.

MOjligheternatill jamf6relser, till komparativa forskningsansatser,

visar sig ocksa Oka, nar praktiken far bilda utgangspunkten. Det blir

méjligt att starta smaprojekt, dar t.ex. en amnesdidaktiker, en allman-

didaktiker och kanske en pedagog, som undervisar i samma gruppi la-

rarutbildningen, férst var for sig och sedan i samarbete, samlar iaktta-

gelser och granskar en gemensam utbildningssekvens — och sedan

provarolika teoretiska perspektiv som analysinstrument for belysning

av sina respektive ansatsers sammanhangoch interaktionsmdjligheter.

En nyanalytisk utvarderingsmodell, korsbefruktad av olika traditioner

med olika férankringi lararutbildningen, kunde tankasbli ett resultat

som skulle bryta igenom en del barridrer som i lararutbildningen fram-

star som ”dubbla budskap” och framtvingarvalav sidaeller ideolo-

giskt partitagande. (Lat vara att denna tanke kan framsta som val ide-

alistisk — men kan det inte vara pa tiden att pr6va pa

»korsbefruktning” i lararutbildningen som alternativtill vakthallning

kring revir?)

Ett exempel: en amnesdidaktiker med akademisk forankring, men

utan férankring i skolans praktik (och utan egen lararerfarenhet) ten-

derar i dagslaget helt naturligt att undervisa utifran sitt amnes- och

amnesteoretiska kunnande och med en allman mytologisk forestallning

om att ”skolan kanner man vialtill” (se ovan). En lararutbildare med

lang erfarenhet av amnesundervisning i skolan har andra fasta fore-

stallningar om lararutbildning, forestallningar med rétter i andra tradi-

tioner och andra erfarenheter. Nagon form av i begransad mening

»tyarvetenskaplig” forskning kan tankas éverbrygga och bredda yrkes-

kunnandet fér bada. PA sammasatt kunde ett samprojekt forskola-

skola tinkas visa pa gemensamma mdjligheter. (Att tanken har inte ar

ny, och att den kanske lange an far betraktas som idealistisk, kanske

utopisk, g6r den knappast samre.)

Sarintressen och olika typer av revirbildningar inom lararutbildning-

en ar hur som helst ett hinder i utvecklingen av sAval den didak-tiska

forskningen som av lararutbildningen i sig. Det arbete i didaktikgrup-

pen vid Hégskolan i Gavle, som beskrivits i denna artikel, pekar pa att

méjlighetertill grans6verskridanden finns — nar praktiken, inte nagon

utvald teori eller ideologi, far bilda utgangspunkten.

DEN KOPERNIKANSKA VANDNINGEN

Det mesta av de synpunkter jag framfort i dennaartikel ar valbekanta

och har framférts av manga. Formodligen maste de upprepas under

ytterligare manga 4r. Lararutbildningen och undervisningsforskningen
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har i stora stycken stannati de synsatt som utmarkt det som fortfaran-

de ar behavioristisk eller neobehavioristisk ”mainstream”.
Hurser t.ex. de vetenskapsteoretiska kurser ut, som numera finns

infogadei all lararutbildning? Jo, de domineras av rubriker som Teori

och Metod, och de framhaller vikten av ”teoretisk ram”, med hyper-

definierade begrepp och sedan ”metodkunskap”, dar metoderna be-

skrivs som alternativa tekniker man ska beharska ochtillampa. I prin-

cip ar modellen fortfarande den hypotetiskt-deduktiva: Stall upp en

hypotes, ange den teoretiska ram du valt (ochsetill att den ar riktigt

traditionellt vetenskaplig). Sedan kan du fA ge dig ut i praktiken som

observator, objektiv och med godkanda instrument. Det ar forskning!

Att bérja i praktiken kan det inte bli tal om, eftersom praktiken

mAste ses genom alla defilter och raster som Forskningen kraver. Sa ser

vetenskaplig verksamhet ut! Inte kan man arbeta som en antropolog

eller historiker — gradvis trangain i ett forskningsproblem,ta hjalp av

empiri nar det behévs, och av teorier nar detta visar sig fruktbart. Ord-

ning och reda framforallt! Hellre prematura och 6verpreciserade forsk-

ningsfragor och robotaktiga metoder n nagot sa ovetenskapligt som

forandringar i metod ochteori under arbetets gang!

Att fA undervisningsforskningen, den komplexa didaktiska forsk-

ningen,att starta i praktikens virrvarr, och pa krokiga vagar arbeta sig

fram mot kontextuellt forankrade resultat, som inte ar legitimerade av

en tvarsaker teori — kan man verkligen gora sa?
Att utga fran praktiken! Det kraver ju ett kopernikanskt omtankan-

de. Kom igen om hundra4r.
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Notes

1 Kursen omfattar C- och D-nivderna (41-80 poang) och leds av Gerd B och Gerhard

Arfwedson.
2 Gerhard Arfwedson(red.) (2002): Mellan praktik och teori. Tio didaktiska beréttelser

om undervisning. Didactica-serien nr 9. Stockholm: HLSForlag. I boken medverkarfler-

talet av didaktik-avdelningens larare, namligen Ingemar Ahne, Gerd Arfwedson, Harry

Berg, Eva Boudiaf, Géran Fransson, Monica Hallstro6m, Mona M A Johansson, Asa

Morberg, Ingrid Nordqvist, Mia Maria Rosenqvist, Ann-Katrin Sward, Bengt Sdderhall.

(Tidspressen var hard infér publiceringen, och ett antal av didaktikavdelningenslarare

kunde inte fardigstalla sina manusfore deadline. Darfor kommer ett kompletterande

hafte att utges under 2003 — ocksa pa HLS Férlag - i serien Haften for didaktiska studi-

er.)

3] Tyskland behéll man tonvikten pa denhistorisk-filosofiska traditionen, mennazis-

men och andra varldskriget misskrediterade ju nastan allt tyskt tankande anda framtill

vara dagar, nagot som naturligtvis ocksa bidrogtill den teknologiskt inriktade vetenska-

pens hegemoni.

4 Se t.ex. Arfwedson G: Nyare forskning om ldrare, 1994, kap. 1.

5 Ar 1901 héll Dewey som president for APA (American Psychological Association) ett

tal, dar han havdade att psykologin inte kunde hantera alla de fenomen den forsékte

studera om den fortsatte med att exklusivt fokusera den individuella organismen. Enligt

Deweys uppfattning maste psykologin rakna med att individer ar kulturellt, historiskt

och institutionellt kontextbundna. Férst med den utgangspunkten kunde man,enligt

Dewey, férsta mentala funktioner. Men Deweys papekande lamnades darhan. Ameri-

kansk psykologifort-satte att fokusera individer.

6 Det finns ju som bekantinte enbart ”kausala” orsaker i manniskans varld, utan ocksa

*finala” (teleologiska) orsaker. Manniskors handlandestyrsinte enbart av naturlagar.

Orsaker som s.a.s. ligger i framtiden — malsattningar, énskningar, drommar — ar lika vik-

tiga for manskligt handlande. Nar vetenskapsideal hamtas fran naturvetenskaplig forsk-

ning, tenderar denna typ av orsaker att forbises — bl.a. eftersom de ar svara att mata.

7 Ivor Goodsonkallar faktiskt denna akademisering av undervisningsforskningenfor ett

»avtal med djavulen”. Akademiska arbetsformer och forskningsparadigm tar 6ver, och

pedagogisk-didaktisk forskning séker status genom atttatill sig en akademisk tradition.

Se: GoodsonI, Att starka lararnas réster, 1996, s.36-53, spec. s.41.

* En utfdrlig argumentation kring denna problematik aterfinns hos Schwab 1969, 1971,

1973, 1983.
9 Se t.ex. Arfwedson G 1994, s.18-41.

10 Aktionsforskning, dvs. den typ av forskning dar ett fordndringsf6rs6ki t.ex. undervis-

ningen planeras, genomfors och sedan analyseras av sammapersoneller samma grupp,

har t.ex. regelbundet utdémts av den forskning, som ser det som médjligt att forhalla sig

som en ’objektiv’ askadaretill vad som forsiggar i en undervisningsprocess. For larare

och larar-utbildare ar didaktisk aktionsforskningi allt stérre utstrackning en systematisk

vagtill bade stérre insikt ochtill forbattrad undervisning. Se t.ex. Susan Hyde 1992,

s.67f£.
1 Se t.ex. Arfwedson G 1994, s.42-58.

2 Paradigmskifte ar kanske inte rdtta ordet, eftersom det ur ett postmodernistiskt per-

spektiv knappastfinns anledning att krava att ett vetenskapligt perspektiv ska dominera

och utvecklas i nagon mening linjart. Snarare ar sa, att olika paradigm passar olika

forskningsfragor. Ingenting sdger, att ett naturvetenskapligt modernistiskt(positivistiskt)

paradigm skulle bli mindre anvandbartnar det giller naturvetenskapliga problem, bara

for att ett
socialkonstruktionistiskt och postmodernistiskt paradigm visar sig fruktbarare vid analys
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av en komplex och kontextbunden mansklig verklighet med historiska rotter.

13 $8val *humaniora’ (humanistiska 4mnen) som ’postmodernitet’ ar naturligtvis vaga och

vida sammanfattningsbegrepp, och under sadana rubriker ryms en utomordentligt lang

rad ansatser och perspektiv. I postmodernitetens varld - manniskans varld — finns manga

»sanningar” ,eftersom den meningvi manniskortillskriver skeenden och processer for-

mar vara uppfattningar.
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ABSTRACT

I present some preliminary results on how the classroom narratives in

chemistry are interconnectedto the teachers’ life histories and why

chemistry teachers use narratives. The results are based on two rounds

of interviews with Swedish chemistry teachers in upper secondary

school. Tentative results suggest that these teachers used narratives as a

tool for teaching and to promote learning, although in different ways.

It is suggested that we understand conceptsbetter if we are introduced

to them in narrative discourse. Using narratives also seems to promote

a plurality of emphasesin teaching.

INTRODUKTION

Dennaartikel ar en sammanfattning av vad jag arbetar med som for-

skarstuderande vid Lararhégskolan i Stockholm.Jag vill understryka

att slutsatserna hittills ar prelimindara.
Mitt forskningsomrade ar kemilarares berattelser pa gymnasieniva. Or-

saken till detta ar att jag — efter fem intervjuer med fokus pa anvand-

ning av keminstillampningar i undervisningen — insag att erfarnalara-

re anvander berattelser, eller narrativer, for att skapa mening1 sin
undervisning. Min specifika forskningsfragor har varit (1) hur klass-
rumsberattelserna i kemi hanger samman medlararenslivshistorier
och (2) varfér kemilarare anvanderberattelser.
En beriattelse ar befolkad av agenter inblandade i handelser som pre-

senteras sekventiellt och som har bade en intrig och en upplésning. I
sin mest avgransade betydelse handlar berattelser eller narrativer en-
bart om levande agenter som i romanereller fabler. Ogborn, Kress,
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Martin & McGillykuddy (1996) beskriver ett mer inkluderande synsatt.

Enligt dem kan aven vetenskapliga forklaringar ses som berAttelser.

Wesee in scientific explanations an underlying structure analogous to thatof a
story’. There is a world of protagonists (electrons, genesetc.), which havetheir pro-
per powersof action. They enact a sequence ofevents (a current flows, proteins are
made). This sequence has an outcome, namely the phenomenonto be explained (a

lamp glows, a cell develops). (p. 137)

I mitt arbete anvander jag ber@ttelser i en sidan bemarkelse.

METOD

Fem kemilarare i gymnasieskolan djupintervjuades med hjalp av en

portabel bandspelare och med ett kvalitativt angreppssatt uppbyggt

kring en frageguide, beskrivet av Marshall & Rossman (1999). Meto-

den var Aven inspirerad av Mishler (1986) och Kvale (1997). Lararna

intervjuades tva ganger med 9 — 12 manaders mellanrum.I den forsta

intervjunstillde jag fragor om lararnassyn pateoretisk respektivetill-

ampad kemi och hur de anvander dess begrepp i sin kemiundervisning.

Orsaken att jag fokuserade patillampad kemivar att jag arbetat mer

an 20 &r som kemist utanfér skolans varld och hade med mig berattel-

ser om vinmakeri, tillverkning av hudkramer och kosmetika, cancerdi-

agnostik och klotterskydd in i klassrummet.
Mishler (1999) har diskuterat situationen att forskaren har speciellt

intresse av det omrade han undersOkeri intervjuer av konsthantverka-

re och diskussion om deraslivshistorier och hur de berattar om sin

sjailva. Han genomférde denna forskning fullt medveten sin férutfatta-

de mening - sitt intresse for och sin fascination av konstnarens kreati-

va arbete. Inom det behavioristiska paradigmet ar ett baskrav att inter-

vjuaren mAste vara neutral — att likna vid en fluga pa vaggen. Mishler

argumenterarfér att det 4r omdjligt for en forskare att vara neutral

ochattinte tillfora sina egna uppfattningartill intervjun.
Mishler drar slutsatsen att det ar battre att betrakta intervjun som

en diskurs. I detta perspektiv konstrueras intervjuns diskurs gemen-

samt av intervjuaren och respondenten,vilket innebar att de stravar

efter att finna en gemensam standpunkt som bada accepterar. Min

tolkning av detta ar att betrakta intervjuerna som dialoger snarare an

som standardiserade intervjuer. Foljaktligen forberedde jag inte ett

standardiserat frageformular. I stallet skapade jag frageomraden som

behandlade de fragestallningar jag sAg som relevanta. Innanfér dessa

omradens ramar kunde jag och respondenten forhandla om mening

och innebord.
Intervjuerna transkriberades och en forsta tolkning gjordes med
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hjalp av narrativ analys enligt Riessman (1993). Mishler (1986) har

4ven diskuterat att betrakta intervjusvar som narrativa redogorelser

eller berattelser.

De fem lararna hari dennaartikel dépts till Anna, Britta, Carl,

Diana och Eva.

VAD VISADE DEN FORSTA OMGANGEN INTERVJUER?

Preliminar analys och tolkning av materialet gjordes efter den forsta

intervjuomgangen. Dennaférsta analys visade att atminstonetre av de

fem ldrarna anvandesig av berattelser som redskap i undervisningen,

pa olika satt, men alla for att underlatta elevernas larande.

Annaberittadesin livsberattelse som innehdll den snariga vag, fylld

av hinder, som letttill hennes ”drémjobb”. Fér henne hade det enda

méjliga yrkesvalet varit att bli larare anda sedan hon var tolv ar. I hen-

nes beskrivning av en handelse i familjen blev hennes anvandning av

narrativer tydlig. Hennes make hade gjort rent villapannan fran pann-

sten och lamnatlite till henne i tvattstugan eftersom han visste att hon

kunde anvanda det i sin undervisning. Hennes foérsta tanke var att den

tonarige sonen lamnat en halvaten smorgas efter sig. Pannstenen forva-

ras numera pa kemiinstitutionen dar hon arbetar och anvands som ex-

empel nar omradet karbonaternas kemi gas igenom.

Hur lararna anvande det narrativa redskapet varierade. Britta arbe-

tadetillsammans medeleverna ut ett scenario dar chokladkakans vag

fran kakaobuskentill sopberget foljdes. I detta scenario kunde de

riknauttill exempel mangden bransle som behévdesfr transport av

kakaob6nor och omslagspapper. Till detta lades den mangd koldioxid

som bildades i produktionen av chokladkakan och vad som bildades

vid sluttransporttill sopstationen.

Britta fick idén till detta projekt vid en kurs om livscykelanalyser

hon hade arbetat med. Hon var ndjd med projektet eftersom hon

ansagatt det givit eleverna en levande mental bild som motiverat dem

att forsta och anvanda stékiometriska' formler och gaslagar for berak-

ningar. Som resultat hade de roligt samtidigt som delardesig mycket

kemi.
Carl, som ocksa har arbetat med en larobok som utgar fran de ke-

miskatillampningarna, var nojd medett prov han hadegjort. Provet

baserades pa den tragiska olyckan da atomubaten Kurskforliste1

Norra Ishavet. Han gjorde fragor kring dennaberattelse ur verklighe-

ten och eleverna var uppenbarligen fascinerade éver fragor som hand-

lade om hurlange luften i atomubaten skulle racka med det antal be-

sattningsman som fanns. Ocksa i detta fall blev de st6kiometriska

formlerna och berakningarna enligt gaslagarna en naturlig del av be-
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rattelsen. Eleverna hade uppskattat provet och arbetat hart medatt

losa uppgifterna.
Diana och Eva namndeinte berattelser i begransad, idiomatiska me-

ning under de f6rsta intervjuerna. Diana berattade att hon tyckte mer

om att undervisa skolamnet naturkunskap, som ju innehAller en bland-
ning av kemi, fysik och biologi med ml att undervisa naturvetenskap-

ligt tankande utan att anvanda berakningar, an att undervisa kemi. I
naturkunskap gar det att arbeta mer tematiskt och att utnyttja mer av
klassrumsdiskussioner. Kunskapen presenteras inte som nakna fakta

utan satts in i sammanhang, ungefar som sammanhangskapasi berat-

telser. I naturkunskap hade Diana mer mOjlighet att lyssna pa elever-
nas tankar ani kemin dar larob6cker och begransadtid styrde mycket
mer. Dessutom var honinte sarskilt ndjd med laborationerna som hon
ansagalltfor tillrattalagda.

Dianaville integrera biologi och kemi och hade idéer om ammoni-
um- och nitratjonerna som vaxterna behéver som en bro mellan 4mne-

na. Honville fa eleverna att inse att det var sammajoneri bade biolo-

gin och kemin.I den férsta intervjun gav hon inga direkta exempel pa
narrativer men hennes anstrangningar att skapa samband mellan de
akademiska disciplinerna indikerade att det fanns orsak att spara nar-
rativer i den andraintervjun.

Eva, slutligen, berattade malande hur hon forklarade hur jonerna
slar sig sammanfor att bilda kemiska foreningar. Hon beskrev hur hon
ritar jonerna medsina olika laddningar pa svarta tavlan,till exempel
aluminiumjonen medtre positiva laddningar och oxidjonen med tva
negativa, och hur den logiska processen att géra en oladdad produkt
kan beskrivas pa tavlan.

PRELIMINAR TOLKNING AV DEN ANDRA INTERVJUOMGANGEN

Sambandet mellan detre larare som uppenbart anvandeberattelser
gjorde att jag borjade leta efter berattelser ocksa hos de tva andra.

Detta sdkande blev utgangspunkt for den andra intervjuomgangen.I
den andra intervjun berattade jag for lararna om mina fynd och fragade

mer om deras klassrumsberittelser. Jag fragade dem ocksa om vilka
samband det fanns mellan deras berattelser och deras personliga erfa-
renheter — livsberattelser. Dessa analyser vantar fortfarande paslutlig

analys mentva intressanta resultat gallande Britta och Evablev synliga.
Britta berattade att hon hade funnit nagra gamla larobocker i sin

skola. I en gammal bok hade hon funnit en berattelse om en familj
som byggde ett hos pa landet. De hade képt marken och borjade pla-
nera. Nar de inspekterade marken fann deolika trad som hassel, lind
och lénn ochett stort trad som de beslutade lata vara kvar nar de
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byggde stugan. Bladen sag ut som rénnblad, men vad var tradet egent-

ligen?

Efter denna berattelse kom en kort berattelse fran den nordiska gu-

dasagan om asken Yggdrasil, hem for gudar, manniskor och jattar.

Britta uppskattade denna larobok och reflekterade dver att for mycket

kanske hade kastats ut nar denna typ av bécker togs bort fran

undervisningen. Berattelsen kan introducera och skapa nyfikenhet, me-

nade hon. Nar den finns ”kan vi bli mer vetenskapliga och klassificera

och sa vidare”.
Eva hdll forst inte med om att hon anvande klassrumsberAttelser.

Efter att jag forklarat mer noggrant om vad jag menar med narrativer

och ocksa pratat om vad Ogborn, Kress, Martins & McGillykuddy

(1996) skrivit om att betrakta den vetenskapliga forklaringen som be-

rattelse andrade Eva sig och sade: ”I sa fall berattar jag hela tiden. Jag

forklarar ju hela lektionerna!”

VARFOR BEHOVER VI BERATTELSER?

Insikten att erfarna larare anvander berattelser for att binda samman

kemiska fakta och géra dem ”méjliga att lara” visade sig vara den

“nal i hdstacken” som jag letade efter. Detta larande kan forstas i ter-

mer av Shulmans (1986, 1987) pedagogiska innehallskunskap, PCK,

och Bruners (1986) och Polkinghornes (1988) tva typer av kognition,

den paradigmatiska och den narrativa.
Shulman introducerar larares kunskapsbasochskiljer mellan CK,

amnesinnehallskunskap, och PCK, pedagogisk innehallskunskap, tva
begrepp som diskuterats av van Driel et.al. (2002). Lararen maste
kdnnatill innehallet i det han undervisar men han maste ocksa kunna

gora detta innehall undervisningsbart. Shulman diskuterar larares kun-

skapsbas som ett speciellt amalgam mellan kunskapen om amnets inne-

hall och kunskapen om hur det ska undervisas. I min tolkning anvande

de erfarna larare jag intervjuade berattelser som ett redskap for att gora

innehallet i kemidmnet ”undervisningsbart”. Berattelserna anvandes
som det speciella amalgam Shulmantalar om.

Bruners (1987) och Polkinghornes (1988) tankar om tva typer av

kognition tillsammans med Mishlers (1999) diskussion om berattelser

harlett till ytterligare férstaelse. Kemiamnet innehaller manga fakta och

traditionellt mycket berakningar. Detta innehall riktas till elevernas pa-

radigmatiska forstaelse men Bruner (1996) argumenterar fr att orsa-

kentill att manniskor ar sa fortjusta i berattelser ar att narrativ forsta-

else/kognition och det sekventiella tankande denna medforfinns djupt

forankrad i var psykologi.
Lararna jag intervjuade och andrajag har diskuterat mina fynd med
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har konfirmeratatt de tror att vi forstar begrepp battre om vi introdu-
ceras till dem i narrativ form. Behovet att skapa mening genom att
koppla samman handelser och satta ihop dem sekventiellt tycks vara
fundamentalt for manniskor.

SLUTSATSER

For narvarande har tolkning och utvardering av intervjuerna endast pa-
b6rjats och resultaten ar darfér preliminara. De slutsatser som kunnat

dras ar att erfarna larare anvandersig av redskapet berattelser f6r att

underlatta larande. Att anvanda berattelser pa detta satt tycks mojliggo-

ra ett storre antal emfaser i utbildningen.

Roberts (1982) har beskrivit och utvecklat sju kunskapsemfaser som

redskap fér analys av hur laroplan, laromedel, skolans beslutsfattare

eller larare betraktar och presenterar sitt Amne. Dessa emfaser ar an-

vandbarai diskussion av innehdllet i skolans naturvetenskap. Emfaserna

som ar mest utbredda i svenska skolor ar ofta centrerade runt ett teore-

tiskt och akademiskt innehall som i emfaserna ”Structure of Science”

eller ’Scientific skill”. Icke-akademisk vetenskap som i emfaserna

»Every-day coping” eller ”Science, Technology and Society” spelar ofta

en mindreroll i laroplaner och laromedel enligt Ostman (1995). Klass-

rumsberattelser skapar férutsattningar att utveckla dessa emfaser.

Larares berattelser, aven i kemi, ar sammanvavda med deraslivsbe-

rattelser. Det ar tydligt att larare anvander handelser ur sin egen erfa-

renhet nar de anvander klassrumsberattelser. Men de tycks ocksa vara

kapabla att skapa berattelser for undervisningen fran kallor i omgiv-

ningen som visas pa provet om olyckan med Kursk eller berattelsen

om chokladkakan.
Minaresultathittills leder till nya fragor. Det vore intressant att

veta vilken typ av narrativer som 4r mest anvandbara fOr att undervisa

i kemi. Jag undrar éver lararnas tankar éver hur berattelserna under-

lattar larandet och om de betraktar anvandningen av berattelser som

del i deras professionalism. Jag vill ocks4 veta om ochi sa fall hur an-

vandningen av berattelser poangteras i lararutbildningen.
Och naturligtvis vill jag veta vad eleverna tycker om klassrumsbe-

rattelser. Lar de sig av dem eller blir de bara uttrakade? Vad gor en

klassrumsberattelse intressant och motiverande?
Sjoberg (2000) argumenterar fér att naturvetenskap pa samma gang

beskriver och férklarar naturliga fenomen. En beskrivning kan vara ett

uttalande om hurett fenomenter sig eller upptrader men en forklaring

gar ett steg langre och ger orsaker for fenomenet. Pa det sattet skapar

forklaringar mening 4t vad som observeraseller diskuteras. Det pagar
en debatt i vetenskapssamhallet om naturvetenskapen endast ger be-
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skrivningar eller ocksa forklaringar. Denna debatt leder i sin tur in 1 fi-

losofiska resonemang.

Merutforskandei dennariktning kan ledatill intressanta insikter.

En mer moderatslutsats i dagenslage ar att i naturvetenskaplig under-

visning maste man skickligt blanda beskrivningar och forklaringar och

ett utmarkt satt att Astadkommadetta ar att anvanda klassrumsberat-

telser.
Efter avslutad tolkning av intervjuerna kommerjag att kunna pre-

sentera mer definitiva slutsatser. Min licentiatuppsats beraknas fardig i

maj 2003.

SARSKILT TACK TILL

Stockholm stad har gjort denna forskning mdjlig genom att lata mig

och nio kollegor arbeta halvtid som larare och halvtid som forskare

medfull lon. Sedan 1997har jag darfor varit inskriven som doktorand

vid Lararhégskolan i Stockholm dar jag har deltagit i kurser och ocksa

utvecklat mitt projekt. Projektet pagar under fyra ar ochjagvill tacka

arbetsgivaren som varit sa framsynti sin strategi.

Ett stipendium fran Stockholmsuniversitet gjorde det mojligt att

deltaga i den 17: e internationella kemiutbildarkonferenseni Beying

2002. Jag ar tacksam mot John Séderberg for hans generdsa donation

till universitetet.
Slutligen varmttacktill mina handledare vid Lararhégskolan,

Staffan Selander och Per-Olof Wickmanfér talamod och generositet.
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Noter

1 Stékiometri ar kemistens metodatt balansera formler for att kunna berakna mangdfé6r-

hallandena vid kemiska reaktioner uttryckt som substansmangd med enheten mol. De

stokiometriska berakningarna i keminvallar i allmanhet eleverna en del huvudbry innan

de vant sig vid tankesattet.
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Sten-Ake Bredmar

Matematikdidaktik ur ett

kreativt perspektivt
Upplevelser i matematik som starker intresset och

forbattrar inlarningen

eller

Hur man kan vidmakthalla intresset for matematik

1. SAMMANFATTNING
Under det har seminariet presenterar jag vad vi gjort i Kalmar bland

hdgstadie- och gymnasieelever, resultatet av detta utvecklingsarbete

och presentation av nya projekt som startat under innevarandelasar.

Ett samarbete har etablerats sedan nagra 4r mellan grundskola,

gymnasium,ldrarutbildning och hégskola i Kalmar och utvecklas nu i

syfte att vidmakthalla intresset for matematik hos elever i grundskola

och gymnasium.

En idé som utvecklats under de 15 Ar jag arbetat med den ar Repor,

som harblivit ett begrepp bland minaelever. De far 7-8 uppgifter som

lixa varje vecka och som de ska losa hemma. Uppgifterna ar mesta-

dels relativt enkla och innebar en standig repetition av tidigare avsnitt.

Reporna podngsatts och podngen adderas nar betygen skall sattas. Re-

sultatet av arbetet med reporna jamnstills fullt ut med ett prov. Resul-

tatet har varit gott. Svaga elever har lyckats hdja sina betyg liksom de

mer intresserade och kunniga.
For fyra ar sedan gick vi ut bland hégstadeiskolorna i vart upptag-

ningsomrade och erbjédintresseradeelever i 4k 9 att lisa MaA och

tentera av den kursen redan i 4k 9. Gick det bra kunde de hoppa 6ver

MaA nar de kom till oss och bérja med MaBdirekt. Ett hundratalele-

ver nappadepa erbjudandet, halften slutférde studierna och en fyarde-

del skrev MVG padet nationella provet i MaA! Numera kontaktas vi

av larare fran de olika hogstadierna i bérjan av hésten med fragan om

MaA i 4k 9 galler i ar ocksa?!
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For nagot ar sedan togjag initiativettill en tavling i matematik som
riktadesig till hégstadiets elever pa sydostkanten, Kagg Matematica
2002, dar 40 elever deltog. Priser sponsrades av lokala foretag ochalla
lokaltidningar rapporterade bade fran forarbetet och fran tavlingen.

Det skapade ett stort intresse for tavlingen i regionen. Nu arbetar en
ny grupp elever med Kagg Matematica 2003.

Under hésten harjag tagit initiativ till projektarbetet MaA pa ndtet.

Nio elever fran NV-programmetarbetar med att konstruera uppgifter,

diagnostiska prov, tankendtter och att skriva historiska notiser. Fem

elever i Ak 3, som laser Internetkommunikation somtillval arbetar

medatt lagga ut uppgifterna pa en hemsida. Manhargatt in i uppgif-

ten medstor entusiasm och kreativitet och det lovar gott for bade re-

sultatet och framtiden. MaA pd naétet kommerattbli en stor resurs i

forskning kring fragor om f6rstaelse och inlarning.

Vi har aven haft en sommarkurs i matematik for hégstadieelever

och gymnasister, ett lyckat initiativ som gav mersmak. Vi arbetar aven

medatt utveckla kurser i matematik vid Hégskolan i Kalmarfor akti-

va larare i regionen, utveckla laborationer i matematik vid Hogskolan

och att skapa en hemsida for matematik.

2. INTRODUKTION
Elever som borjar pa lagstadiet tycker Sverlag att det ar roligt med

matematik. Nar de lamnar hégstadiet nio ar senare har manga tyvarr

andrat uppfattning. Det ar forvanande. Unga manniskor har en stark

vilja att lara sig utveckla fardigheter och formaga pa olika omraden.

Det ser man inte minst av tiden manga ungdomarlaggernerpatill ex-

empeldataspel, fotboll och andra fritidsaktiviteter. Jag har haft elever

pa idrottsgymnasiet som varit elitsimmare. Nar de komtill skolan pa

morgonen hade de redan tranat en timmei simhallen. Nar skolan var

slut for dagen vantadeytterligare en timmestraning.
Fraganjag stallt mig ar pA vilket satt ungdomars energiska kreativi-

tet skulle kunna kanaliseras sa att intresset for matematik inte bara

vidmakthalls utan aven forstarks.
Racker det med entusiasm eller mAstedettill jippobetonade aktivi-

teter? Eller finns det mdjligen aktiviteter i exempelvis projektarbetets

form som skulle kunna utveckla intresset for matematik? Specialar-

betet pa gymnasiet har ersatts av projektarbetet. Det skall omfatta

80-100 timmars koncentrerat arbete.

Elevens behov av uppmuntran4r stort. Man ber6mmer de sma

framstegen som gors och sdker anledning att berémma aven da eleven

misslyckats. Fér mangaelevergaller det att bryta ett tankemOnster
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med negativa férvantningar och skapaen positiv attityd, positiva tan-

kemOnster.
Ytterligare en viktig faktor, nar det galler att skapa och vidmakthal-

la elevens lust att lara, ar lararens krav och forvantningar. Det finns en

optimal niva dar eleven uppfattar situationen positiv och inspirerande-

en balansgang mellan krav ochlattja som lararen skall anvanda. En

niva som 4rolika for olikaelever.

3. BAKGRUND - VAD VI GJORT HITTILLS
Har ges en kort presentation av vadvi har gjort fram till idag for att

frimja elevernas kreativitet och vidmakthalla intresset for matematik

bland hédgstadie- och gymnasieelever i kalmarregionen. Jag presenterar
aven nya projekt som startat under innevarandelasar.

3-1 REPOR
Att repetera viktiga moment i matematik ar en central uppgift i under-

visningen. Kan repetitionen géras lattsam och inte sa anstrangandef6r

eleverna blir resultatet en st6rre sakerhet hos eleverna i centrala mate-

matiska begrepp.
Jag har arbetat med repetitionsuppgifter, repor, under 15 arstid

bade pa hégstadiet och pa gymnasiet. Eleverna har lyckats val med att

befasta sina kunskaper, inte bara i grundlaggande moment utan aven

med uppgifter av fordjupningskaraktar.
Repornadelas ut en gang per vecka, omfattar vanligtvis sju uppgif-

ter hamtadealltifran det forsta avsnittet i borjan av kursen fram till sa
langt vi kommit idag. De poadngsatts, poangen adderasi slutet av kur-
sen och resultatet far sedan sammastatus som ett prov vid betygssatt-
ningen. Nar vi repeterar kurseninfor ett slutprov har eleverna hela
kursen aktuell och vi kan arbeta med uppgifter av VG- och MVG-ka-
raktar.

Eleverna upplever en trygghet med reporna, ”det ar bara detta som

kommer pa provet” och det ar en vetskap som sarskilt svaga elever
uppskattar. Reporna bygger ocksa upp en fast rutin —- en uppgift om
dagen...
En viktig detalj i reporna ar rutan dar eleverna ska skriva vilka upp-

gifter de tycker ar svara och behdver 6va mer pa.
Exempel pa reporfinns i bilaga 1 och 2.

3.2 HOGSTADIEELEVER LASER MAA I AK 9
I syfte att Oka intresset fOr matematik i sig och som en grundfor na-
turvetenskapliga 4mnen har vi under de senaste fyra aren kontakt med
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de 12 hdgstadieskolorna i vart upptagningsomrade. Elever i ak 9 er-

bjudsatt lasa MaA ochtentera av kursen redan pa hégstadiet.
Varje ar har intresset varit hdgt, mellan 80-120 elever har deltagit.

Mer an halften av dem harslutfért kursen och en fjardedel har sedan
skrivit MVG pa det nationella provet i MaA. Nar eleverna sedan kom-
mertill Lars Kaggskolan erbjuds de plats i en s.k. spetsmatteklass och
bérjar da med MaBdirekt. Vid utgangen av ak 2 har delast fardigt
gymnasiematematiken och far méjlighet att ga vidare till Hogskolani

Kalmar. Dar laser de matematik pa dispens med gott resultat. Det ar
inte sa manga elever Annu men nar mdjligheten finns dkar

intresset.

3.3 PROJEKTARBETET ”KAGG MATEMATICA”
I april 2002 gick tavlingen i matematik kallad Kagg Matematica 2002.

Det var 50 ungdomarfran Hoégsbyi norrtill Karlskrona i s6der som

anmialtsigtill tavlingen och 40 genomférde provet. De tavlande kom

framst fran Kalmar menalla narliggande kommunerfanns represente-

rade.
Tavlingen hade producerats av sex elever pa Lars Kaggskolan och

utgjorde deras specialarbete/projektartbete. Defick lagga ner mycket

arbete. Forutom konstruktion av provuppgifter fick de Aka uttill de

narmaste 12 hégstadieskolorna i regionen och presentera tavlingen. De

hade tagit fram en attraktiv affisch som informerade om tavlingen. Af-

fischen sandesuttill de 33 hégstadieskolorna i regionen som inte fatt

nagot besdk och manga hégstadieelever hérdeav sig. Eleverna hade

aven ansvaret for rattning och poangsattning av uppgifterna.

Till var hjalp vid provkonstruktionen hade vilarare fran hégstadies-

kolor och fran Hégskolan.

Lokalpressen skrev positivt om tavlingen i flera omgangar och

hjalpte oss att géra tavlingen kand.

Eleverna gjorde aven en enkat som de tavlande besvarade. De visade

sig vara mycket positiva. Uppgifterna tyckte man var svara och kluriga

men roliga. Av de tavlande som gick i 4k 9 hade manga redanlast

MaA.Blandde tavlande som uppnadde goda resultat fanns ocksa ele-

ver fran ak 7 och ak 8!
Tidningen Barometern sponsradetavlingen med 5 000 krtill forsta

priset, Dillbergs bokhandel med 2 000krtill andrapriset, ‘Texas In-

strument i Stockholm med tre miniraknare TI83+ till tredje, fjarde och

femtepris.
Mangaav deltagarna anmldesig sedantill Sommarskolan 1 mate-

matik.

Intresset for matematik bland ungdomarna hade 6kat markant. Det
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blev speciellt tydligt da vi konstaterade att 40 tonaringar kommer till

en skola for att skriva ett prov i matematik tidigt en lordag morgon.

Somliga akte dessutom manga mil f6r att fa vara med!

3.4 PROJEKTARBETET *"MAA PA NATET”

Vi har pa Lars Kaggskolan delat ut MaA-béckertill hogstadieskolorna

inom Kalmarsunds Gym-nasieférbunds omrade dvs Kalmar, Borgholm,

Méorbylanga kommuner, 12 hégstadier. Torsas kommun ar ocksa med i

forbundet men harinte deltagit. Syftet ar att duktiga elever i matema-

tik ska kunna lasa MaAredan i 4k 9, se tidigare avsnitt Hogstadieele-

ver laser MaA i ak 9.
Att dela ut begagnade larobécker pa det sattet vi har gjort haller inte 1

langden,i all synnerhet som fler och fler elever vill lasa MaA i ak 9.

Vi har aven en hel del elever
som laser MaA payrkeslinjerna
och som ar ganska svaga i mate-

matik. Flera av dem far tyvarr be-

tyget IG efter tva ars studier. Dessa
skulle fa stor hjalp av projektet

MaA pd ndtet.
Det finns aven behov av en upp-

giftsbank for fodjupnings- och

breddningsuppgifter for de mycket

intresserade eleverna. Man kan
t.ex. presentera momenti anslut-
ning till avsnitten i MaA men som

inte ingar i kursen och som intres-

serade elever skulle kunna lasa. Ett
sadant exempelar Pascals triangel,
kombinatorik, permutationer och

binomialkoefficienter nar man gar
igenom kvadreringsreglerna.

Tanken Aralltsa att skapa en hemsida for MaA dar vi erbjuder bade

enkelhet, bredd och djup. Arbetet ar betydande. Projektet lamparsig
val som projektarbete fér elever pa Lars Kaggskolan och som exa-
mensarbete f6r intresserade studenter och lararkandidater.

 
M
A
T
E
M
A
T
I
C
A

   
UPPLAGGNING AV HEMSIDAN

En elev som vill férbattra sitt resultat i MaA gor forst ett diagnostiskt
prov, DP. Medledning avresultatet pa DP plockar datorn fram tre
uppgifter som eleven bortrina pa. Eleven skriver in svaren och om de
ar ratt presenteras tre nya uppgifter, ndgot svarare an de tre foregaen-
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de. Om eleven raknat fel kommer det fram tre nya uppgifter, liknande

de foregaendeeller nagot lattare.

Om nagonelev vill jobba med nagon férdjupningsuppgift ska det

finna méjlighet att gora det direkt utan att behova ga 6ver DP.

Programmetska lagra elevens resultat sa att datorn plockar fram

ratt uppgifter vid nasta besok.

Eleverna ska ocks4 kunna ha kontakt medlarare via e-post.

GENOMFORANDET
Vi har format en projektgrupp bestdendeav nio elever i 4k 2 som laser

> spetsmatte”! och fem elever i 4k 3 som laser Internetkommunikation.

Dirutéver finns intresse fran Lararhégskolanatt lata lararkandidater

vara med att konstruera breddnings- och férdjupningsuppgifter, upp-

gifter som utvecklar matematisk forstaelse samt uppgifter med tillamp-

ningarfran vardagslivet, industrin och fritiden. Det kan utgéra deras

examensarbete eller B-uppsats.

»MaA pa natet” har just startat. Av deltagarnas entusiasm forstar

jag att projektet utvecklasi ratt riktning. Entusiasmen kommer med

stor sdakerhet att smitta av sig pa dem somvill 6va sig i MaA.

FORSKNINGSUNDERLAG

Elever som kopplaruppsig till MaA-sidan och tranar pa uppgifterna

far tillfalle att besvara korta enkater. Svaren sparas i den databank

som kan anvandasfor didaktisk forskning. Man kan underséka manga

intressanta fragestallningar om t.ex. inlarning, hur den sociala omgiv-

ningen paverkarinlarningen, vad det ar som gér att en elev valjer att

avbryta sina studier, vad det ar som gr att intresset halls pa topp...

Kanske nagot fér en doktorandeller for nagon C-uppsats i pedago-

gik/didaktik eller D-uppsatseller...
Jag tror personligen att eleverna som kontaktar hemsidaninte néd-

vandigtvis bor i kalmaromradet utan kan kommafran hela landet,

kanske kommerdet att handla om flera tusen elever?

3.5 KORTA KURSER I MATEMATIK FOR HOGSTADIE-

ELEVER OCH GYMNASISTER

Mattetavlingen Kagg Matematica 2002 visade att det finns ett stort in-

tresse bland ungdomarnaatt agna endelav sin fritid 4t matematik. Det

gjordeatt vi ville forsdka aven med en Sommarskola i matematik under

nagra dagar veckan innan skolan borjadetill hésten.
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Larare fran Hégskolanstallde upp och vi hade fyra fina matematik-

dagar med 15 elever fran s6dra Kalmarlan. Varje dag presenteradesett

nytt amne,ett som inte finns i grundskolans laroplan i matematik men

som dndelever fran ak 8 och uppat kundefélja och forsta. Valet av

omraden i matematiken fick valjas med omsorg eftersom det var forsta

gangen vi skulle ha en sommarskolai matematik av det har slaget.

Sommarskolans férsta amne var Hur far man en datoratt spela tre i

rad? Det var mycket logiskt tankande och mycket kombinatorik. Dagen

direfter var rubriken Kryptering och lararen visadeolika krypterings-

metoder som kan anvandas ndr mant.ex. sander e-postmeddelanden.

Tredje dagen var amnet Isometri och problemldsning.Sista dagenfick

eleverna préva pa att arbeta med Animeringar och datorgrafik och det

gick mycket bra trots ”matriser och vektorer”!

Lokalpressen gjorde sommarskolan kand genom positiva och trevliga

reportage.
Under dagarna fick eleverna nagra uppgifter att lésa sjalv. Basta re-

sultaten premierades med en resatill Lunds Universitet fér att deltaga

vid Kovalevsky-dagarna i oktober.

3.6 OVRIGA AKTIVITETER

UTVECKLA KURSER | MATEMATIK VID HOGSKOLAN I KALMAR

FOR AKTIVA LARARE | REGIONEN

Vi har haft tva kurser for aktiva matematiklarare i regionen, Evklidisk

geometri och Diskret matematik, som vi planerat, marknadsfért och

genomfort vid Hégskolan i Kalmar. Fler korta kurser planeras.

LAGSTADIEMATTE ”PA NATET”
Lars Kaggskolans dataelever har tagit fram ett matematikprogram f6r

lagstadieelever, Matteskogen. Det har blivit mycket uppskattat.

SKAPA EN HEMSIDA FOR MATEMATIK
Det pagar ett arbete pa Hogskolan i Kalmar med en hemsida dar aktu-

ell information ska finnas om utvecklingsarbetets olika delar och fram-

forallt mdjliggdra kontakter mellan intresserade elever.

Hemsidan Kalmar Matematikcentrum ar skapad och innehaller ma-

terial och information om matematiken i skolan, t.ex. nagra teoretiska

amnen, matematiska problem,historiska notiser, lankartill andra hem-

sidor, diskussionsforum. Hemsidan ar under uppbyggnad.
Adressen at www.kalmarmath.hik.se
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4. SLUTSATSER INFOR FRAMTIDEN -
VAD GOR VI NU

Intresset for matematik bland ungdomarnahar 6kat markant. Det
framgar av de fragorvi latit eleverna besvara vid de olika aktiviteter-

na. Det blev speciellt tydligt vid tavlingen Kagg Matematica 2002 da vi

konstaterar att 40 tonaringar kommertill en skola for att skriva ett
prov i matematik tidigt en lordag morgon! Somliga akte dessutom
manga mil for att f4 vara med! Flera av deltagarna laste MaA i ak 9.

Vi harsett att aktiviteterna har vackt manga ungdomarsintresse for
matematik, t.ex. anmalde sig flera av de tavlandetill Sommarskolan i

matematik.
Ett annat viktigt resultat ar att det har utvecklats en intresserad

grupp avlarare ochforskare som givit av sin tid, iblandfritid, och
kraft till detta utvecklingsarbete vilket gett ett sA gott resultat.

Vi tanker fortsdtta vara olika aktiviteter och utveckla dem sa att fler
elever blir intresserade av matematik, bereda mdjlighetertill kreativa

upplevelser i skolans matematikundervisning och ge eleverna mdjlighe-
ter att studera matematik efter deras egen formaga genom att individu-

alisera undervisningen.
Svaga elever kan bli intresserade genom att den ondacirkeln av

misslyckande bryts. Undervisningen fr svagaelever, som alla ar upp-

levt matematiken som obegriplig och oberaknelig (!), kan individan-

passas. Nar svagaelever far en mojlighet att lyckas i nagot sa ”svart”

som matematik, ger det energitill och intresse for andra 4mnen. Sjalv-

fortroendet dkar och hela livssituationen paverkas faktiskt. Jag har sett

det ske vid ett flertal tillfallen hos mina elever genom aren.
Duktiga och intresserade elever uppmuntrasatt lasa mer matematik

an vad skolanstraditionella kurser erbjuder. SA har jag exempelvis

sjalv haft lokala hégskolefOrberedande kurser MaF och MaGforatt

underlatta Gvergangen for vidare studier i matematik efter gymnasiet,
nagot som eleverna uppskattade.

Genom projektet MaA pda ndtet far vi kontakt med ett stort antal

elever som garna medverkari olika enkater for forskningsandamal

inom omraden som matematisk forstaelse och inlarning. Mycket av

detta arbetet skulle kunna utvecklas och s4 smaningom bli foremal for
fruktbarande didaktisk forskning i matematik.

Kalmar den 12 november 2002

Sten-Ake Bredmar
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Lars Kaggskolan, Box 832, 391 28 Kalmar

Telefon skolan 0480-45 16 53
hem 0480-159 93

E-post sten-ake.bredmar@edu.kalmar.se

Noter

1 Eleverna har last MaA i 4k 9 och bérjat med MaBpa héstterminen i ak 1.

Delaser nu MaD/MaE
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Gunnar Cardell

Tretnatsmodellen (TNM)

— en begreppsapparat for samtal om skola, larares arbete

och larande

Jag Gr mellanstadielérare sedan 1969 och disputerade i pedagogik

2001. Mitt forskningsintresse kretsar kring mitt yrke och dess kom-

plexa innehdll. Jag presenterar hiir ett resultat av min forskning, en

teoretisk produkt, en begreppsapparat — Trendtsmodellen.

Utgangspunkten fér min forskning var ett konstaterande att larare inte

har nagot yrkessprak —

i

alla fall inte ett som ar vetenskapligt grundat

(Colnerud & Granstrém, 1993). Denna brist far konsekvenser i en

mangdolika situationer. Den forsvarar, lararnasreflekterande over den

egna praktiken —- man saknari stor utstrackning ord och begrepp som

skulle kunna erbjuda olika perspektiv och fokusera olika aspekter. Den

forsvarar var, lararnas, inbérdes kommunikation — det ar svart att tala

med varandra, om man saknar gemensam begreppsapparat. Bristen pa

ett professionellt sprak far konsekvenser for larares anseende — hos

skolpolitiker och administratérer, hos foraldrar och den stora allman-

heten — den som inte kantala férsig riskerar att bli ringaktad. Och det

far ocksA konsekvenserfor lararyrkets status i samhallet. Larares man-

ga ginger masterliga satt att hantera sitt komplexa uppdrag ar till foljd

av bristen pa adekvat terminologi langa stycken osynligt — och darfor

kan maninte heller forvanta sig det erkannande, den uppskattning och

att f4 den expertroll, som man f6rtjanar.

Trendtsmodellen ar en teoretisk begreppsapparat, som skulle kunna

lamna bidragtill ett framvaxandelararsprak, och darigenom

i

viss

man rada bot pa bristen pa ett vetenskapligt grundat yrkessprak.
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TRENATSMODELLENS ROTTER-

FILOSOFI, TEACHER THINKING-FORSKNING OCH SYSTEMTEORI

Trendtsmodellen (Cardell, 2001) har tre vetenskapliga rotter. Den forsta

ar filosofisk, den andra ar Teacher Thinking-forskning (TT-forskning)

och den tredje ar systemteori.’

Filosofi och TT-forskning: strukturen hos en larares teori-i-anvandning

Schén (1996) har lagt en begreppslig grundsten for min forskning genom

att mynta uttrycket theory-in-use som beteckning for praktikers tankan-

de kring sin praktik. Syftet med Trenatsmodellen ar bl.a. att synligg6ra

larares teorier-i-anvandning. Trenatsmodellen kan darfér ses som en pre-

cisering av begreppetteori-i-anvandning. Detta innebar att Trenatsmo-

dellen ar en metateori, som kan anvandas som redskap vid analyser av

pedagogiska teorier och arbetssatt inom olika pedagogiska praktiker.

Molander (1993) menaratt en teori-i-anvandning bestar avtre typer

av komponenter — ”varden, strategier och underliggande antaganden”.

Den férsta etappen i min forskning (Cardell, 1996) var att undersdka

den andra typen av dessa komponenter— larares strategier. Jag stillde

fragan ”Hur skapar du arbetsro?”till en erfaren lagstadielarare. Analy-

sen av hennes svar visade att hennes strategiska tankande hade formen

av strategikedjor — hon gjorde ensak, for att 4stadkomma nagot, som

hon trodde skulle leda till nagot annat, som i sin tur skulle bidra till ar-

betsro. Det visade sig ocksa att hon var effektiv i det att hon inte bara

forsdkte ”sla tva flugor i en small”, utan hade bade tre, fyra och fem

syften med en endaaktivitet — eller med andra ord, hon hade 3-5 sam-

ordnadestrategier. En aktivitet, som hon hade mdjlighet att genomféra,

och som vartankt att ge upphovtill dessa olika processer, kallar jag ut-

gangsaktivitet. Om effektivitet — har i termer av att sikta motflera mal

med varje enda utgangsaktivitet — var en dygd hos den harlararen, sa
hade hon aven en annan:honstravade motsakerhet. Honsagt.ex.ele-

vernas trygghet som en frutsattning for arbetsro, och for att sakerstalla

tryggheten hade hon minst fem olika samverkande strategier for att
skapa trygghet. Tillsammans kom hennes samordnade och samverkande

strategikedjor att bilda ett natverk, ett strategindt.
Mantalar om komplexiteteni larares arbete — strateginatet med dess

samordnadeoch samverkandestrategier ar ett uttryck for denna kom-
plexitet och visar samtidigt pa en aspekt av den — namligen pa det strate-
giska tankande, som liggertill grund for lararens handlande ochelever-

nas larande.
Eftersom mitt syfte var att begreppsliggéra larares tysta kunskap

granskadejag strateginatet utifran denna aspekt och fann daatt lararens
forestallning om ”trygghet” gav detta begrepp en sarstallning. I strateg-
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indtet var det inte mindre an fem samverkandestrategikedjor, som ledde
fram till trygghet. Men dessa strategier pekade ocksa bakat moten fas
av reflektion och planering — strategiernavar ett resultat av lararens tan-

kande kring barns behovav trygghet och hennes ambition att skapa
trygghet. Det var detta tankande som hadegivit upphovtill de fem stra-
tegierna. Tydligen finns det forestallningar som har en sarskild tyngd 1
lararens strategiska tankande, namligen sadana, som ger upphovtill
samverkandestrategier, pa det sattet som f6restallningarna om ”trygg-

het” hade gjort.
I analogi med ”allergener ger upphovtill allergier”, inforde jag ter-

menstrategén som beteckning for ”en forestallning som ger upphovtill
strategier”: lararens forestallning om ”trygghet” var ett strategen — lik-
som den om ”arbetsro”. Ett sjalvskrivet strategen i skolsammanhang ar

*|arande” — idén om larande ar grundlaggande.
Strateginatet ar en helhet som vaxer fram utifran en specifik uppsatt-

ning av strategener. Uppsattningen av idéer — i detta fall bl.a. om trygg-
het, arbetsro och larande —- kommergenom sin funktion att satta sin
pragel pa enlarares strategindat och darmed ocksa pa det sociokulturella
klimatet i klassrummet. Genom samordnade och samverkandestrategier

blir det dock snarare helheten, dvs. hela uppsattningen av strategener an
de enskilda strategenerna, som ger klassrumsklimatet dess karaktar. For
att synliggéra uppsdttningen av strategener inforde jag — i analogi med

genetikens gen/genom — beteckningen strategendm. Innehallet i en larares
~ eller ett arbetslags — strategenom avgorvilket klimat man far 1 barn-

gruppen, och vilka typer av larande och kunskap.
Strategener och strategenom upptraderi sA skilda miljGer som forsko-

la och varnplikts-utbildning. Personalen vid ett Reggio Emilia-daghem

(Taguchi, 1997) satte upp foljande ”malsattningar” for barnen:
ANSVAR MOD

AKTIV NYFIKEN

INSIKT FANTASI

KANSLIGHET VANSKAP

HUMOR TRO OCH HOPP

P{ motsvarandesatt satte officerarna i ett befalslag upp foljande
*ledord” for sina planeringsdagar och det foljande utbildningsaret

(Cardell, 2001):
DELAKTIGHET MALBILD

TA ANSVAR OPPENHET

HA ROLIGT SOCIALT UMGANGE

HELHETEN TEAMBUILDING

OPPNA OGON INFORMATIONSUTBYTE

NYTANKANDE ERFARENHETSUTBYTE
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I bada fallen handlar det om uppsattningar av idéer, som ger upp-

hovtill strategier — dvs. om strategener1 ett strategenom.

Strategitermer och systemteori: en utvidgning av den nyskapade

begreppsapparaten

Strateginatsbegreppet speglar ett helhetstankande, men ar anda bara en

del av en stérre helhet — larare inte bara tanker, de handlar ocksa och

paverkar darigenom sina elever. Det strategiska tankandet handlar om

hur man ska kunna ge upphovtill processer, och det strategiska hand-

landet Astadkommerprocesser. De processer som uppstartill foljd av

handlandet kan vara just de, som lararen har avsett — eller nagonting

helt annat. Overensstammelsen handlar om yrkesskicklighet, om ex-

pertis.

Vid sidan av den strategiska aspekten av larares yrkeskunskap fin-
ner manalltsa en processaspekt, och kopplingen mellan dessa badaas-
pekter ar uppenbar: strategiernasyftar till processer och processeri
skolan kan vara ett resultat av larares strategiska tankande och hand-
lande. Man kan ocksa finna en tredje aspekt koppladtill dessa tva as-
pekter, namligen en systemaspekt. Systemaspekten ar en helhetsaspekt
— en helhet bestar av mindre delar, ett system bestar av delsystem (von
Bertalanffy, 1969). Det strategiska tankandet handlar om olika system

(t.ex. skolklasser) och om dessa systems delsystem (de enskilda elever-
na) — tankandet handlar om att astadkommaprocesser i dessa system.
De ”underliggande antagandena”i ens teori-i-anvandning handlardel-

vis om dessa olika system och om hur man ska kunna astadkomma

forandringsprocesser i dem. Férandringsprocesserna ska ge upphovtill
vissa tillstand hos systemen — det kan t.ex. handla om trygghet (hosele-
ven), arbetsro (i klassen) och larande. Systemaspekten handlar bl.a. om
behov hosolika system — i vart fall behovet av trygghet, behovet av
arbetsro och behovetav larande. Strategierna handlar om att realisera
varden, och vardenaligger i att vissa behovtillgodoses.

Dessa tre begrepp — behov, varden och strategener — visar pa tre

olika aspekter av larares arbete. Varden handlar om att vissa behov
tillgodoses. Det handlar om att identifiera vilka behov, som ska tillgo-
doses, och lata dem bli strategener, som ger upphovtill strategier. En
strategikedja kan darfér ségas handla om atttillgodose behovi en be-

hovskedja. Processaspekten kommer in genom det strategiska handlan-
det — strategikedjor kan ses som tankta orsakskedjor, som samverkar;

de samordnade och samverkandestrategierna ar tankta att ge upphov
till orsakskedjor, som ar samordnade och som ska samverka — dvs.
man kantala om ett orsaksndat av orsaker och verkningar. Om lararen
har tankt ratt, kommer verkningarna att besta i att de fokuserade be-
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hoventillgodoses —- och att varden darigenom forverkligas.
Vad ar da ett behov?
Den systemteoretiska ansatsen erbjuder méjligheter att definiera

*behov”. Ett system ar en helhet av olika komponenter, som Arrelate-
radetill varandra pa ett eller annat satt. For att kunna definiera ett
systems behovinfor jag begreppet funktionsmOnster, och avser med
detta systemet som helhet, med dess olika delar, deras relationer och

ocksa de beteenden, som de-larna och derasrelationer ger upphovtill.
Nar ett system befinnersig i jamvikt, dvs. i sitt normaltillstand, har det

ett visst funktionsmOnster. Men jamvikt och funktionsmoénster kan inte

besta underalla omstandigheter, detvill till vissa forutsattningar for
att funktionsménstret ska besta och att systemet ska kunna bevara sin
jamvikt. Det ar detta som definierar ”behov” — ett systems behov ar
allt sadant som vill till for att systemets funktionsm6nster och jamvikt
ska kunna besta. Att behovtillgodoses innebar att jamvikten kan beva-
ras. Detta innebar att fragor om behov ocksa kan formuleras i termer

av jamvikt. Har barn behovavtrygghet? — forlorar de sin jamvikt utan
trygghet? Har en elev behovav arbetsro? — bidrar arbetsrotill att
skapa jamvikt? Har manniskor och samhillet behov av larande? — bi-
drar larandettill att skapa jamvikt, gar samhallets jamvikt forlorad

utan larande?
Den systemteoretiska ansatsen gor det mojligt att definiera inte bara

*behov” utan ocksa behovskedja. Behovskedjor uppstartill foljd av att
system ingAri st6rre system, ar beroende av varandra och paverkar va-

randra. Exempelvis kan en grupp elever behovase viss film i anslut-
ning till ett temaarbete. En filmforevisning innebar behov av en projek-
tor och i projektorn behéver det finnas en fungerande lampa. Om
lampanslocknar, s4 avbryts filmvisningen och elevernafar inte se det,

som de behévdese for att kunna gorasitt arbete. Man kan tanka sig
att de da blir besvikna och ger uttryck f6r detta pa olika st6rande satt.
Att lampan forlorar sin jamvikt kan alltsa leda till att aven eleverna

och klassen gor det.
Om ett system inte far sina behovtillgodosedda, sa forlorar det sin

jamvikt, och detta kommeratt paverka andra system i omgivningen.
Gar jamvikten forlorad i ett system finns det risk f6r att aven andra
system forlorar sin jamvikt. Behoven hangeralltsa samman,och sattet
de hanger samman pa kan beskrivas i termer av behovskedjor och be-

hovsndat. Begreppet ”behovsnat” pekar pa helhet och sammanhang,det

uttrycker ett helhetstankande.
Manniskokroppen ar ett system och dess jamvikt brukar vi tala om

i termer av halsa - om manfar sina behovtillgodoseddasa haller man
sig frisk. Manniskokroppen som system skiljer sig fran somliga andra
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system i det att den antingen finns ochlever, eller ocksa inte gor det.

Andra system vaxlar mellan att vara aktiva och inaktiva. En hégskol-

utbildning och en fotbollssdisong kan paga samtidigt, men en student

kan inte deltaga i en férelasning och en fotbollsmatch samtidigt, efter-

som deras funktionsménster ar ofdrenliga. Utbildningen tarsig uttryck

bl.a. i férelasningara och fotbollsserien i matcher, men da det ar f6re-

lasning ar fotbollsserien inaktiv och da detar fotboll ar utbildningen

inaktiv. Det system som styr ens beteendevid en viss tidpunkt ar det

styrande systemet. Manskliga system vaxlar mellan att vara aktiva (da

styrande system) och inaktiva, da deinte styr individens beteende; vid

en viss tidpunkt ar ett system det aktiva och ledande systemet, medan

andra da ar inaktiva. Genom att en manniska kan inga i en mangd

olika system — en familj, en arbetsplats, foreningar etc - kommer hon

att inga i en mangd olika behovsnat samtidigt. Eftersom alla dessa sys-

tem inte behéver vara aktiva samtidigt, sa kan hontillgodose behov

hos dem alla genom att vid olika tillfallen lata sig styras av derasre-

spektive funktionsmonster.

Férekomsten av och vaxlingen mellan aktiva och inaktiva system in-

nebiratt helhetssyn inte kan handla om att uppfatta verkligheten som

en statisk helhet, utan som standiga skiftningar mellan olika monster

och styrande system — dvs. sa som verkligheten framtradert.ex. i sko-

lan. Densystemteoretiska ansatsen innebar att man kan hamta beteck-

ningar pa fenomenfran olika vetenskapliga omraden, var helst man

finner dem, och detta 6ppn ar bl.a. dérren for forskningsresultat fran

kaos- och komlexitetsforskning. PA sa satt blir begrepp som har med

ordning och kaosatt gora plotsligt tillgangliga och mojliga att anvan-

da for den som vill tala om larares arbete. Ordning handlar om rela-

tioner, ménster och férutsagbarhet — kaos handlar om brist pa detta.

Ordning och kaos i skolan handlar bl.a. om styrande systems funk-

tionsmonster, och om aktiva och inaktiva system och vaxlingen dem

emellan.
Ett annat fruktbart begrepp i skolsammanhang4r information, och

da sarskilt med den de-finition som har formulerats av Gregory Bate-

son: definition ar en skillnad som gér en skillnad (1998). Med denna

definition blir individualisering av undervisning en sjalvklarhet: endast

skillnader som gor skillnad ar information — allt annat ar bara brus,

det ma vara en bok for den som inte kan lisa eller en engelsk databas,

for den som inte kan engelska. Med Batesonsdefinition blir det uppen-

bart att det ar mottagaren som avgor vad som 4r information, dvs.

som avgér vad som gor skillnad — och darmed blir det nédvandigt med

en dialog mellan larare ochelev, s4 att lararen far mdjlighet att lara

kanna vad som gor skillnad for eleven.
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Samtidigt innebar definitionen att information inte beh6vervara i

form av symboler — varje skillnad, som gor skillnad ar information. En
tom stol kan gora skillnad, namligen om man f6rvantarsig att en viss
elev egentligen skulle sitta pa den — och skillnaden kan resultera i att

manblir orolig. Den nya skillnaden kan i sin tur ge upphovtill en eller

flera skillnader, sa att det uppstar processer i klassrummet, informa-

tionsflé6den, som kan hota jamvikten bade hos klassen och hos de en-
skilda eleverna. Med detta synsatt kommerorsaksnat att handla om
in-formationsfléden. Det ar da inte bara lararens strategiska handlan-
de, som ingar i orsaksnatet, utan naturligtvis aven eleverna.

Ett informationsfléde kan bérja medenliten skillnad och fa en fort-

sattning avallt storre skillnader. Den stora diskoteksbranden 1 Gote-

borg bérjade medatt en pojkeinte blev inslappt gratis och slutade med

63 manniskors déd ochett langt fangelsestraff — ett sadant forlopp kal-
las fjarilseffekt (Merry 1995). Med hjalp av begreppen information och
fjarilseffekt gar det att ge en teoretisk forklaring till ett lika ofta upp-

marksammat som beklagat fenomeni skolan: att larare inte agnarsig

lika mycketAt alla elever, utan mer At aktiva barn (las pojkar) an at

passiva (las flickor). En forklaring kan vara, att larare fors6ker motver-
ka fjarilseffekter — det ar lattare att stamma i backen an i an. En aktiv

elev kan Astadkommaskillnader som gor skillnad och darmed ocksa in-
formationsfléden och fjarilseffekter, medan risken f6r att en passiv elev
ska ge upphovtill en fjarilsprocess ar vasentligen mycket mindre. Efter-

som fjarilseffekter kan ga ut 6ver alla eleverna i klassen, valjer lararen

att forsdka forhindra att de uppkommer — med den konsekvensen att
man kommeratt 4gna sig mer at de aktiva an at de passiva.
Om jamvikten rubbas kan funktionsmoénster ga forlorade, sa att rela-

tioner uppléses och ordning 6vergar i kaos. Da kan ny ordning uppsta
genom sjdlvreorganisering (Holmqvist 1993). Sjalvreorganisering inne-

bar anpassning, larande — ordning kan 6verga i oordning, varur det
uppstar en ny ordning. Skapande och kreativitet kan beskrivas med
hjalp av begreppet sjalvorganisering — ur kaos kan det spontant uppsta

helt nya monster, dvs. helt nya system och beteenden (Holmavist,
1993). Barn som inte kanner varandra kan t.ex. mOtas 1 gemen-samma

lekar utan att nagon talar om for dem hurdeska betesig. Sjalvorgani-
seringsprocesser kan ocksa ge upphovtill icke 6nskvarda foreteelser,
som t.ex. mobbning. Detta perspektiv ger en kanske annorlundaforsta-
else av skuldfragan vid mobbning: mobbning kan uppsta spontant —
inte darf6r att nagon fran bérjan vill mobba, utan darfor att vissa for-
utsdttningar ar for handen; det beh6vsalltsa initialt inga °>mobbare”
for att det ska uppsta mobbning. Atgarder mot mobbning bor darfor
handla om helheten — att skapa sammanhang, som motverkar mobb-
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ning, motverkar att denna typ av sjalvorganiseringsprocesser uppstar.

Att ny ordning kan uppsta helt spontant innebar of6rutsagbarhet.

Larandetdr alltsa aldrig forutsagbart — man skulle kunna tala om ”1a-

randets hemlighet” och darmedsyfta dels pa denna oforutsagbarhet,

dels pa svarighetenfér lararen att avgéra vad som ar information for

den enskilde eleven.
Detfinns ytterligare en komponenti larandets hemlighet — elevens

formaga att importera ordning. Elevens hjarna nas endast av sinnesin-

tryck, dvs. av meddelanden om skillnaderi ljusstyrka och farg,i ljud-

styrka och tonhdjd, etc. Menlikaval som elevens kropp kantillgodo-

géra sig hela molekyler, som finns i maten, kan hjarnan upptacka och

tillgodogéra sig mOnster, som finns i de informationsfléden, som ge-

nomstrOmmarsinnesorganen. Detta innebar att ménstren inte beh6ver

Ateruppsta i hjarnan genom sjalvorganisering utan att hjarnan kan ta

till sig organiserade helheter, importera ordning; man kant.ex. forsta

det man laser ien bok. Aven om detta Ar ett allmant kant fenomen,

utgér det i det enskilda fallet anda en del av larandets hemlighet. Hjar-

nan som ordning betraktad bérjar vaxa fram hos embryot och aven

ordningen i den vaxer fram successivt. Vilken ordning, vilka mOénster

som finns i hjarnanvid ettvissttillfalle avgér vilka monster, som den

kan importera. Det som framstar som ett monster for em hjarna, ar

brus for en annan.
Vilka mOnster en viss elev kan importera en viss dag ar of6rutsag-

bart bade for eleven och lararen — det dr en del av larandets hemlighet.

Menlarare och elev kantillsammans utforska denna hemlighet. Ut-

forskandet kan ses som en dialog mellan de tva. Denna dialog 4r inte

forutsdgbar, den ar inte en ordnad process, utan en sjalvorganiserings-

process. Detta har betydelse for t.ex. lararutbildning: man kaninte

forutsaga hur de framtida dialogerna kommeratt se ut, och darfor kan

maninte heller i detalj forbereda lararstudenten for dem genom utbild-

ning.

Ett ord som ”ordning”4rallts4 inte bara en teoretisk beteckning fér

fysiska foreteelser, utan kan anvandasi uttryck som ”import av ord-

ning” for att beskriva undervisningens karna. ”Sjalvorganisering”

handlar inte bara om att det blir ordning, utan om att ordning uppstar

av sig sjalv och darfor inte gar att fOrutsdga eller forbereda. Larares

arbete handlar darfér mer om strategier for att skapa forutsattningar,

an om detaljerade planer for hur larandet ska gatill. Ordet ”sjalvorga-

nisering” synligg6r alltsa en viktig aspekt av larares arbete och ger
bakgrundentill att de skapar strategier och strateginat — det handlar

inte om att organisera utan om att beframja sjalvorganisering.

Meddetta synsatt blir det uppenbartatt lararen i forsta hand ar en
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katalysator (Prigogine & Stengers, 1985), nagon som ger upphovtill

och paskyndar processer. Menlararen har ett ansvar — det handlar om
att havda vissa varden och tillgodose vissa behov — de processer som
manger upphovtill maste vara i enlighet med vardena och behoven.
For att kunnata sitt ansvar som katalysator maste man ha en Gver-
blick, man mAaste kunnase hur ens handlande4rrelaterattill varden
och behov — och det ar har som strategenerna och strateginaten med
deras samordnade och samverkandestrategier kommerin; de blir red-
skap, som lararen kan anvanda for att hantera den komplexa vaven av
processer. Ur katalysperspektivet ar utgangsaktiviteterna i lararens

strateginat katalysanordningar, som startar, styr och begransar proces-

serna i klassen och i elevernas huvuden(a.a.).

LEDARSKAP FOR LARANDE UR TNM-PERSPEKTIVET

Om larande ses som en form av sjalvorganisering — dvs. en 6vergang
till ordning fran kaos — forutsatter larande ett visst matt av kaos.I
skolan maste det darf6r rada en blandning av ordning och kaos — det
maste finnas ordning for att man ska orka vara dar, och kaosforatt
man ska lara sig nagot. TNM-termen kaos- eller fribetsblasa betecknar

en kombination av ordning och kaos. Frihetsblasan ar en speciell form
av system, som rymmerfrihet och kaos; den bestar av en vagg av ord-

ning som omgardarett kaos-/fribetsrum. En byggnad ar en
kaosblasa — dess vaggar kannetecknas av ordning och forutsagbarhet,

men vad som handerinnanfor vaggarna ar oférutsagbart. En skola ar
en kaosblasa, vars vagg bestar av byggnaden, skolomradet, skolansre-
gler, schemaetc. Inom denna vagg av ordningfinnsplats for frihet,
ofdrutsagbarhet och kaos, for sjalvorganisering och -reorganisering,
dvs. for skapande och larande.

En kaos-/frihetsblasa delar upp tillvaron i tre delar: (1) blasans vagg,

(2) element i kaos-/frihetsrummet, inre element och (3) element utanfor

kaos-/frihetsbl4san, yttre element. Vaggen kannetecknas av ordning,
dar finns ett sammanhang;kaos-/frihetsblasans vagg ar ett system.

System och deras funktionsmonster har ibland namn,t.ex. ”familj”,

”forelasning”, ”fotbollsmatch”, ”studieresa”, ”mobbning” — dessa
exempel pa system ar ocksA exempel pA kaos-/frihetsblasor: ordning
som innesluter frihet och of6rutsagbarhet.

Vaggen i en kaos-/frihetsblasa kan beskrivas i termer av ledande

faktorer, vilka tillsammans bygger upp kaos-/frihetsblasans vagg. Fol-
jande uppstallning ger exempel pa ledande faktorer, vilka kan upptra-

da varfor sig eller tillsammans. Om de upptrader tillsammans och i ett
sammanhang — dvs. bildar ett system — utg6r de en vagg kring ett val
averansat frihetsrum:
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Exempel pa olika typer av ledande faktor, dvs. pa sadant som kan

gora skillnad:

idé *skolan ar till for att man ska lara sig”
*detta ar ett problem, som skavi lésa”

namn pa frihetsblasa *lektion”, ”rast”, ”matte”, ”musik”,

match”

fysiskt forhallande lokaler, utrustning, laromedel

tid(punkt) *kI. 8.30-10.00”, ”den har veckan”

plats ”klassrummet”

motivation nyfikenhet, ansvarskansla,lojalitet

vana att halla reda pa vad klockan ar

praxis att tystna da lararen bérjartala
overenskommelse ”OK, da gor vi sa har!”

instruktion ”o6r sa har!”, ”las sidorna 15-17!”
regel att kommai tid

kunskap kunskap om aktuella fysiska forhallanden,
veta vad ord betyder, kanna till regler och
praxis, kunna lasa

Genom att kaos-/frihetsblasan fOrenar ordning och kaos, kan den ut-
nyttjas som redskap av den som vill utéva ”ledarskap for larande”.
Inom frihetsblasans vagg, i frihetsrummet, kan sjalvorganiseringspro-
cesser och darmed aven larande uppsta. De ledande faktorerna 6kar
forutsagbarheten, men lamnar ocksA utrymmefor of6rutsdgbarhet, for

kaos och sjalvorganisering. Aven om manvet var och nar lektionen
ska aga rum, sa vet man inte vad som kommeratt handaeller vilka
olika kanslor och tankar de olika eleverna kommeratt fa — inte heller
vad de kommerattlara sig. Genom att valja vilka ledande faktorer,
som frihetsblasans vagg ska vara uppbyged av, avgér man vilka inre
element, som ska kunnasjalvorganiserasig till nya mOnster — t.ex.till
ny kunskap.

System bestar av delsystem, och detta kan aven gilla om systemen
ar kaos-/frihetsblasor: en stor frihetsblasa (som en skola) kan rymma
mindre frihetsblasor (som en lektion), som i sin tur kan innehalla min-

dre frihetsblasor (som t.ex. en instruktion). osv. Tillsammansbildar fri-
hetsblasor pa olika nivaer system avfrihetsblasor — dvs. komplexa sys-
tem av begransad ordning och begransad frihet och begransat kaos pa
olika nivaer.

Att kaosvaggen delar upptillvaron i tva kategorier, i inre respektive
yttre element, far konsekvenser for vilka sjalvorganiseringsprocesser,
som ar méjliga — endast de inre elementen kansjalvorganisera sig och
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ge upphovtill nya ménster inom frihetsblasan. Att skapa en frihetsbla-
sa innebdralltsa att dela in tillvaron i tva omraden, dar somligt ute-

stangs. Detta kan ses pa tva olika satt - som att man begransarfrihe-
ten, eller som att man skyddar och gynnarvissa element och
sjalvorganiseringsprocesser.

Olika ledande faktorer inne- och utesluter alltsa olika sortersele-
ment och begransar darmed Aven det m6jliga antalet element och pro-
cesser i frihetsblasan. En viss lokal ger en fysisk begransning och dar-
med begransas ocks4 mdjliga beteenden — trad rymsintei ett klassrum,
dvs. om en frihetsblasa innehdller det ledande elementet ”klassrum-
met”, sa inrymsinte tradklattring i frihetsblasan. En tidsrymd ger en
begransning vad galler méjliga handlingar —- man kaninte avlyssna en

symfoni pA tva minuter, dvs. om en frihetsblasa innehaller det ledande

elementet ”tva minuter”, sA ryms inte en symfonii frihetsblasan. Ett

redskap ger en begransad uppsattning mdjliga anvandningssatt, men

utesluter andra — ett hopprep kan anvandastill mycket, men man kan

inte talja en barkbateller skara sig med det, dvs. om frihetsblasan in-

nehaller hopprep som enda redskap, behéver maninte befara skarsar.
Frihetsblasor drar alltsa inte bara upp granser mellan ordning och
kaos, utan ocksa mellan vad som 4r praktiskt méjligt och omdjligt —

vilka mojligheter man haratt varafri.
Ledande element innebar en uppdelning avtillvaron: genom att en

ledande faktor sdger ”detta!”, s4 sdger den ocksa underférstatt >men

icke detta eller detta!”; Instruktionen ”Nuska ni spela fotboll” inne-

bar indirekt ocksa ”Nu ska ni inte spela handboll eller laga mat!” Och

"att kommai tid” innebar underf6rstatt ”att inte komma vid nagon

annantid an denutsatta”.
Detta perspektiv ger en speciell forstaelse av begreppet ”tvang” —

olika ledande faktorer innebar en form av tvang, 4ven om vi inte upp-

lever dem sa. Placeringen av en dérr tvingaross att ga till en viss plats,

om vivill kommain i huset, en idé som ”nuspelar vi fotboll” tvingar

deltagarna att sparka pa bollen, och om jag har barn och dessutom

idén ”jag vill vara en god foralder” s4 kommer jag att hamna 1 en

mangd tvangssituationer. Frihetsblasan och dess ledande faktorer kom-

meralltsa att handla aven om relationenfrihet-tvang.
Genom att skapa en frihetsblasa bestammer manbetingelserna for

sjalvorganiseringsprocesser, inklusive larande — de inre elementen kan

inga i och paverka processerna, de yttre kan det inte. Genom valavle-

dande faktorer ger lararen eleverna smeller stora méjligheteratt fritt

valja beteende och darmed ocksa larande — medan somligt utesluts, ges

goda forutsattningar for annat. Genom larandeti en frihetsblasa far

eleverna kunskaper, som ldraren kanlata bli ledande faktorer i nya fri-
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hetsblasor. Genom sina val av ledande faktorer och upprattandeavfri-

hetsblasor lagger lararenallts4 en grund for framtida mojligheter och

val - somligt blir m6jligt, annatblir det inte.

Uttrycket ”frihet under ansvar” kan forstas ur frihetsblaseperspekti-

vet — om mantar ansvar for att bevara frihetsblasans vagg, sa ar man

fri att gdra vad man vill inom denna vagg. Genom att arbeta medfri-

hetsblasor kan lararen erbjuda eleverna ordning, trygghet och frihet

samtidigt - man kan ge dem en lampligt avgransad frihet, som 6kar

chanserna fér att det ska uppsta larande och skapande. En delav ele-

vernas larande mAaste handla om att lara kanna frihetsblasornas vaggar,
en annanatt ta vara pa de mdjligheter som deolika frihetsrummener-

bjuder av mdjligheter och att utnyttja dem i egen sjalv(re)organisering,

dvs. skapande och larande. For lararna handlar det om att bygga upp
sddana system av frihetsblasor, som ger optimala betingelser for det 14-
rande, som undervisningsmalen implicerar. Eftersom elever ar olika
blir aven de optimala betingelserna olika — olika elever behéver olika
frihetsblasor och olika hég grad av ordning respektive frihet.

KAOS-/FRIHETSBLASAN - ETT PEDAGOGISKT REDSKAP SOM KRAVER

UPPMARKSAMHET OCH FLEXIBILI-TET

Syftet med en frihetsblasa kan vara att det ska uppsta sjalvorganise-
ringsprocesser. Somliga sjalvorganiseringsprocesser ar vardefullt laran-
de, men det kan ocksa uppsta hotande och destruktiva processer, som
t.ex. mobbning. Lararen mAste darf6r halla uppsikt 6ver processerna
och vid behov ingripa. Ett satt att motverka odnskade processer Ar att
forstarka frihetsblasans vagg, t.ex. med en instruktion, en idé, en fysisk
forutsattning etc.

Somliga av de ledande faktorerna ar oberoende av och pAverkasinte
av eleverna — exempelvis idéer och ord. Men en typ av ledande faktor,
motivation, ar beroende av elevernas medverkan — det handlar om ny-
fikenhet, om lojalitet eller ansvarstagande. Menelever forandras bade i
ett langt och ett kort perspektiv, de kan t.ex. bli trétta, och da kan ny-
fikenheten och formagantill ansvarstagande minska. Om motivation
ingar i frihetsblasans vagg, kan det handaatt denna vagg bérjarvittra
sondertill f6ljd av elevernas trétthet. Detta innebar en pataglig risk for
oonskadefjarilseffekter och hastigt Skande kaos. Lararen kan forhin-
dra en sadan utveckling genom att inaktivera systemet, dvs. ge en in-
struktion, som innebar att ett annat system skabli det aktiva och sty-
rande systemet — det nya aktiva systemet kan t.ex. vara ”rast”, dvs. en
frihetsblasa, som staller mindre krav pa eleverna och darmed ger dem
Okadfrihet.
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Riskenf6r att en frihetsblasa ska falla s6nder kanses urett forut-
sagbarhetsperspektiv. Olika elever har olika lang forutsagbarhetshori-
sont (Prigogine & Stengers, 1985): — for ”bokstavsbarn” kan denna

handla om sekunder snarare 4n om minuter och timmar. Detta innebar
en mereller mindre konstantrisk for o6nskadefjarilseffekter. For att
oka forutsagbarheten kan vaggen i frihetsblasan darfor behova utfor-

mas pa ett speciellt satt, utifran det enskilda barnets forutsattningar —
det kan handla om att vara noga med vilka element som ska fa vara

inre element och darmed kunna paverka barnet.
Lararen 6vervakar frihetsrummenoch ingriper vid behov mot o6n-

skade sjalvorganiseringsprocesser — det galler ju bl.a. att forhindra for-
édandefjarilseffekter. Men lararen maste ocksa 6vervakaatt frihets-
blasornas vaggar bestar — t.ex. att regler och instruktionerefterfdljs.
En tredje arbetsuppgift ar att forsdka bidratill att det uppstar avsedda
eller 6nskvarda sjalvorganiseringsprocesser hos enskilda elever och i
grupper av elever. Lararen ar da en katalysator som verkari de olika

frihetsrummen, dvs. inom frihetsbl4sornas vaggar. Detta innebaratt 1a-
raren hela tiden hartre olika funktioner: att 6vervaka frihetsblasornas
vaggar, att Overvaka frihetsrummen och bedémaocheventuellt ingripa

mot handelser i dem, samtatt vara katalysator i frihetsrummenfor att
pa sa satt bidra till larande.

Frihetsblasan och dess vagg haralltsa stor betydelse for lararens

arbete. Tjockare vagg, dvs. fler ledande faktorer, ger ett mindrefrihets-
rum med farre element och darf6ér ocksA ett mindre utrymmef6rsjalv-
organiseringsprocesser och fjarilseffekter. Men en tjockare vagg kan

krava mer langsiktig planering och mer forberedelser och ocksa 6ver-
vakning. En forutsattning for att kunna skapa en tjockare vagg ar
goda kunskaper om eleverna — om deras vanor, kunskaper, lojalitet och

formagatill ansvarstagande, uthallighet etc.
Frihetsblasor kan allts4 ses som pedagogiska redskap. Dessa redskap

kan beskrivas ur olika perspektiv, som utvecklings-, individualiserings-
samt rattvise- och demokratiperspektiv.

FRIHETSBLASOR UR ETT UTVECKLINGSPERSPEKTIV

Av naturliga skal ar ledande faktorer som idéer, regler och instruktioner

ej aktuella da det galler sma barn, medan daremotlokal, leksaker etc.
kan inga i frihetsbl4sans vagg. Under smabarnstiden kan barnen férbe-

redas for framtida frihetsblasor — man kan lara sig vad som menas med
*samling”, man kan bli van vid att deltaga i samlingar, man kan lara
sig regler om att tala en i sander, att lyssna och att visa intresse for det
andra sager. De processer som leder fram till dessa vanor och kunska-
per ar da sjalvorganiseringsprocesser inom frihetsblasor, dar vuxna fun-
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gerar som katalysatorer, som initierar, styr och begransar processerna.

Denna elementira kunskapsuppbyggnad ar borjan pa en kumulativ

process, dar nya kunskapsbidrag dkar méjligheternatill mer avancera-

de frihetsblasor och i férlangningentill ett sjalvstandigt vuxenlivi ett

komplext samhaille. Aven vuxenlivet kan ses ur ett frihetsblaseperspek-

tiv — vuxenlivets frihet omgardas av vaggarnai olika frihetsblasor,

aven om dessa inte har ett pedagogisktsyfte. Skapandet av pedago-

giskt betingade frihetsblasor ar samhallets metod f6ratt individer ska

f4 mOjlighet att utveckla sidan kunskap, att de som vuxna kan hantera

sin frihet pa ett ansvarsfullt och meningsfullt satt — och bl.a. uppratt-

halla viggarna iolika frihetsblasor.

FRIHETSBLASAN SOM REDSKAPVID INDIVIDUALISERING

Den kumulativa kunskapsuppbyggnaden ar unik for varje individ,

eftersom elever ar genetiskt olika, har olika konstitution och darf6r

ocksa olika ”larstilar”. Den enskilde individens kunskap och kunskaps-

uppbyggande beror ocks4 pa individens historia. Kunskap kan ses som

samverkanspotential (Cardell 2001), och sadan utvecklas i kontakten

med de system, som manvistas i och samverkar med. Olika elever har

erfarenheter av olika system och har darfor undersitt liv utvecklat

olika samverkanspotential, olika kunskaper. I skolan kan de utveckla

gemensamma kunskaperi forhdllandetill dess olika frihetsblasor och
undervisning, men denna utveckling/kunskapsuppbyggnad sker fran
olika utgangspunkter och handlar dessutom om sjalvorganiserng 1 en
stindigt skiftande milj6. Individens utveckling ar darfér svar att forut-
saga. Aven om det handlar om en kumulativ kunskapstillvaxt, sa vari-

erar kunskapsnivan inom en barngruppeller skolklass. Vad som vid en
viss tidpunkt ar den optimala frihetsblasan for ett barn — dvs. den fri-
hetsblasa som ger den basta blandningen av ordning och kaosforett
visst barn vid en viss tidpunkt och for en viss larprocess — ar naturligt-
vis svart att avgdra, men det finns ocks4 en annan problematik, namli-

gen att man inte kan rakna medatt den optimala frihetsblasan ar den
sammafor olika elever. En frihetsblasa som i ganska hog grad motsva-
rar en elevs optimala frihetsblasa, kan ge andra elever for mycket ord-
ning och forlite frihet — eller tvartom — och ute- eller innesluta ”fel”

element. Eftersom en stérre frihetsblasa kan rymmaeneller flera min-
dre frihetsblasor, kan detta dock avhjalpas — olika elever kan kringgar-

das av olika frihetsblasor, dvs. frihetsblasor ar redskap for att Astad-
kommaindividanpassning, individualisering.

Vaggeni enstorfrihetsblasa kan t.ex. besta i en avgransning av
tiden till *skoldagen”. Inom denna kan mindre frihetsblasor besta i
olika lokalangivelser som ”klassrummet” eller ”klassrummet och bib-
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lioteket”, medan andra kan sakna anvisningar om plats — och ger dar-
med elevernafrihet att sjalva avg6ra var man ska vara eller vart man
ska ga. Olikheterna vadgaller lokalanvisning handlar bl.a. om anpass-
ning till elevers eller elevgruppers utvecklingsmassiga forutsattningar,
vad eleverna ”klarar av”. Anvisningarna om tid ochplats kan kombi-
neras med anvisningar om t.ex. aktivitet, redskap och laromedeli fri-
hetsblasor, som ar anpassadetill annu mindre elevgrupperellertill en-
skilda elever — klassrummet kan vara utrustat pA ett visst satt, dvs.
innehalla vissa utvalda element, allt efter elevernas behov. P4 sA satt
kan ett system av frihetsblasor byggas upp, som — atminstonetill en
viss grad — tillgodoser olika elevers behov av ordning, frihet och m6j-
ligheter.

FRIHETSBLASOR UT ETT RATTVISE- OCH DEMOKRATIPERSPEKTIV
Stravan att skapa frihetsblasor, som ligger s4 nara de enskilda barnens
optimala frihetsblasor som mojligt, ar ett uttryck for en stravan till
rattvisa. Eftersom manniskorar olika ar det inte rimligt att tvinga in
alla i sammafrihetsblasa, det rimliga ar att forséka ge alla och envar
deras optimalafrihetsblasor; rattvisa handlar darfér om optimala fri-
hetsblasor, inte om sammafrihetsblAsor.

Aven om stravantill optimala frihetsblasor accepteras av alla som
rimlig och legitim, aterstar det praktiska problemet — att avgora vad
som ar den optimala frihetsblasanf6r ett visst barn eller ung manniska
vid en viss tidpunkt. Demokrati handlar om dialog, goda argument
och forhandling. Uppvaxten ger dkandeforutsattningar for demokrati.
Det nyfédda barnet saknarhelt sprakliga forutsattningar for att for-
handla och kunskapsmassiga forutsattningar for att analysera situatio-
ner och ge goda argument; dess enda mdjlighet att paverkar foraldrar-
na ar att skrika. Foraldrarna forsatts da i en tvangssituation, som ar
langt ifran demokratisk. Den kumulativa kunskapstillvaxten 6kar dock
forutsattningarna fr dialog och férhandling och darmed ocksa for
mojligheterna att skapa — om 4nej optimala, s4 4tminstone mereller
mindre adekvata — frihetsblasor. Uppbyggnadenavett barnsfrihetsbla-
sa borske utifran kunskap om dessaktuella status vad giiller forutsatt-
ningar som vanor, kunskaperetc. Eftersom férutsattningarna forandras
till foljd av vistelsen i skolan blir dialogen om en elevs optimalafri-
hetsblasor en fortlépandesjalvorganiseringsprocess. I denna process
bér barnets fordldrar deltaga sa lange de har sdana adekvata kunska-
per om barnet, som barnetsjalvteller lararen inte kan ha. Forhand-
lingar och 6verenskommelser om de enskilda elevernas frihetsblasor
maste kombineras med forhandlingar om hela barngruppenseller skol-
klassens gemensammafrihetsblasor, och aven i dessa béralla tre par-
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~ kunskaper”.

terna deltaga — barn, foraldrar och larare.

Kontinuerliga forhandlingar om optimala frihetsblasor mellan barn,

foraldrar och larare ar en praktisk oméjlighet - manniskor har helt en-

kelt inte tid till sa omfattande forhandlingar, som skulle kravas. Dess-

utom skulle forhandlandet ta en stor del av barnets tid och darmed bli

en del av dess vardag ochlivsinnehall, vilket skulle minska utrymmet

for andra aktiviteter och upplevelser — det skulle inkrakta pa dess fri-

het. Detta resonemang innebaratt optimala frihetsblasor och fullstan-

dig rattvisa inte kan eller bér efterstravas. Istallet far man arbeta med

provisorier, dar man korrigerar frihetsblasan vid behov.

Eftersom lararen har det professionella ansvaret for verksamheten

ligger initiativet hos henne eller honom eller hos arbetslaget; lararna

maste ndja sig med att skapafrihetsblasor som ar provisoriska. Lara-

rens anvisningarblir da preliminara anvisningar, som fargilla till dess

att barn eller foraldrar ifragasatter dem och genom argument kan visa

att de ar olampliga. Det handlar da inte langre om att skapa optimala

frihetsblasor, utan om till synes adekvata frihetsblasoreller — i simsta

fall — endast om mdjliga frihetsblasor. Olika former av resurser Arall-

tid mer eller mindre begransade; tiden Ar t.ex. en begransadresurs,

som begransar mdjligheternatill optimala frihetsblasor. I varsta fall ar

resurserna sa begransade att barnen och de ungainte ens kan erbjudas

adekvata frihetsblasor utan ”far ta det som det ar”, dvs. de far accep-

tera de frihetsblAsor, som ar mdjliga; man talar da ibland om att verk-

samheten endastblivit ”barnpassning” — frihetsblasan riskerar daatt

bli endast ett skydd och ett hinder.

 

 

STRATEGINAT — LARARES REDSKAP FOR ATT SKAPA OCH UTNYTTJA

KOMPLEX AV FRIHETSBLASOR

Att larare — enskilt eller i arbetslag — har ansvaret och initiativet inne-

bir att de mAaste utveckla strategier, som syftartill larande. I dessa

strategier ingar daven att skapa férutsattningar for larande, som att

skapa trygghet och arbetsro, liksom att forbereda framtida frihetsbla-

sor genom att vanja barn vid vissa monster, ord och begrepp. Dess-

utom syftar de naturligtvistill att bibringa eleverna olika ”amnes-

Strategenomet — dvs. den uppsattning av idéer och forestallningar,

som tar sig uttryck i att man skapar strategier och strateginat — kan

forstas ur ett frihetsblaseperspektiv. Strategenomet kan ses som en mer

eller mindre stabil byggnad av en mangdidéer och forestallningar — det

ar med andra ord ett komplex av ledande faktorer. Lararens forestall-

ningar — om enviss skolklass, om kollegoreller foraldragrupp,eller

om vad som 4rviktigt i ett visst Amne — blir avgérande for hur lararen
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beter sig — de blir ledande faktorer for hanseller hennes strategiska
tankande och handlande, dvs. de kommeratt — tillsammans med loka-

ler, schema, tillgangliga laromedel etc. — bilda vaggari olika frihetsbla-
sor. Sadanafrihetsblasor ar da strategiska fribetsblasor, de ingari lara-
rens strateginat.

Strategenerna — dvs. vissa idéer och f6restallningar hos lararen — far
betydelse for eleverna och laérandet genom att de ingar i vaggarna pa
strategiska frihetsblasor. Darigenom kommerdeatt avgora vilkaele-
ment som hamnarinnanfor respektive utanfor frihetsblasorna, vilka

element som kan inga i sjalvorganiserings-/larprocesser och inte kan
gora det, vilka méjligheter eleverna far och inte far, vad de skyddas

eller inte skyddas mot, vad de hindraseller inte hindras fran, vilket

tvang de utsatts for och vilken frihet de far.
Mendestrategiska frihetsblasorna far ocksA konsekvenser for lara-

rens arbete. De strategiska frihetsblasorna ar verktyg vid ”ledarskap
for larande”, men medfor ocksa olika funktioner for lararen — det

handlar ju om att skapa f6rutsattningar for frihetsblasorna och att ak-
tivera dem, att Gvervaka deras vaggar och att agera katalysatori fri-
hetsrummen for att dar bidra till olika processer, som larande. Hur
dessa olika funktioner kommeratt gestalta sig i det enskilda fallet
beror pa hur de strategiska frihetsblasorna ser ut — dvs. bl.a. pa vilka
strategener, som ingar 1 deras vaggar. Eleverna kommeratt reagera pa
de strategiska frihetsblasor, som de erbjuds, och lararen har att mota
reaktionerna pa ett satt som bidrartill elevernas larande. Genom att

arbeta medstrategiska frihetsblasor paverkar en larare — genom sina

idéer och forestallningar — sin egen arbetsmiljé och f6rutsattningarna
fOr sitt eget arbete.

TRENATSMODELLEN — EN SPRAKLIG MOTESPLATS FOR PRAKTIKER OCH
TEORETIKER

Genom att TNM-termerna ar vetenskapliga beteckningar pa olika as-
pekter av larares arbete, kan de anvandasfor att ge vetenskapligt grun-
dade beskrivningar av sadant som handeri skolan. TNM-termerna ar

redskap for bade planering och reflektion. Men reflektionen behéver
inte begransastill samtal om enskilda situationer, utan kan ocksa an-

vandas systematiskt och vetenskapligt. TNM-termerna kan anvandas
som nyckelord i formulerandet av syften och forskningsfragor. Detta
innebar att praktikernas samtal (med anvandande av TNM-termer)

skulle kunna fa en naturlig fortsattning i forskning. Forskning (med
anvandande av TNM-termer) skulle i sin tur kunna erbjuda lararna
forskningsresultat, som de skulle kunna tolka utifran sin egen praktik
och erfarenhet och darfor ocksa kunnatillgodog6ra sig pa ett enklare
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satt. Trenatsmodellen erbjuder ocksa lararstuderande sprakliga red-

skap da de ska orientera sig inom sitt nya yrke — ensammaellertill-

sammans,eller tillsammans medlararutbildareeller larare pa faltet;

studierna kan t.ex. gilla strateginat eller utformningen och anvandan-

det av kaos-/frihetsblasor.

Noter

1 Med systemteori menas har den systemteoretiska ansats, som bl.a. kommertill uttryck

i von Bertalanffy (1969). Inom denna rymsresultat fran olika omraden, som t.ex.fysik,

cybernetik, informationsteori och forskning om kaos och komplexitet.
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Peter Emsheimer

Lararstudenters reflektion — fritt

tyckande eller systematik

Ett hundratal studenter harskriftligt besvarat fragan om vad det inne-
bar att reflektera. Ett bland dessa typiskt svar ar foljande:

Att reflektera ar att fundera Over resultaten man fatt. Om man kunnat gora annat

eller om detharlett till utveckling.

I detta svar anvands funderai stallet for reflektera. Svaret ar typiskt sa

till vida att bestamningen avreflektionen gérs med hjalp av synonym.

Av de hundra svaren har endast tva innehdllit en mer kvalificerad be-
skrivning som inte anvander synonymerutanatt i steg beskriva en pro-
cess. Utfallet har varit liknande bland ett 20-tal lararutbildare vid tva

olika lararutbildningar.

sh oan st
cre

En grupp studenter hadefatt i uppgift att ”reflektera” kring en forelas-
ning i utvecklingspsykologi. De agnade en dryg timmeatt recensera f6-

relasaren som person och hennes beteende under férelasningen. Endast

under nagra knappa minuter kom dein pa innehillet i forelasningen.

Som utbildare kanske vi blir besvikna 6ver det fokus for diskussio-
nen som studenterna valde. Menhar de egentligen fatt en instruktion
for vad de skulle gra annars. Ar innebérdeni begreppet ”reflektera
éver férelasningen” sa klar sA att den utesluter det val de gjorde? Vilka

redskap for att ”reflektera” Over forelasningen har de fatt?

INLEDNING

Reflektion har under senare4rblivit ett alltmer centralt nyckelbegrepp

i lararutbildning. Bland annat har det varit ett mal att utbilda ”reflek-

terande praktiker”. Detta accentueras i den nya lararutbildningen.
En av podngerna med den nya verksamhetsférlagda utbildningen ar

83



att studenterna skalara sig i praktiken och av att gora egna erfarenhe-

ter. En central fraga ar da i vilken utstrackning det ar méjligt for stu-

denterna att fora dessa erfarenheter vidare till en hogre niva. Vad ar

det studenterna ska géra, hur ska de g6ra just for att bli klokare och

f4 vidare perspektiv pa sina erfarenheter? Och vad betyder det egentli-

gen att ”fora vidaretill en hégre niva”?

I fokus for detta forskningsprojekt ar vad reflektion egentligen inne-

bar, vilka redskap lararstudenter och lararutbildare har for att gora

detta och hur sadana i hégre utstrackning kan utvecklas..

Féreliggande paper utg6r en rapport rdrande den forskning som jag

bedrivit under lasaret 2001/2002 kring fragan om studenternas meto-

der for bearbetning ochreflektion.

BEGREPP

Eftersom begreppet reflektion kommer anvandasen heldel i denna

text inleder jag med min egen bestamning.

Reflektion kan kannetecknas av synliggdrande, kamp for att forsta

komplexa vaxelspeli situationer och vart eget forhallandetill dessa

vaxelspel/situationer. Vilka svar situationen gerosslikaval som vilken

var forstaelse ar och hur vi grundar den, samt hur den skulle kunna

forandras och fordjupas. Reflektionen handlar om en narkontakt med

situationer som ar oskiljaktiga fran vart tankande. Vi tanker, begrun-

dar, séker vara motiv, vara rationaliteter och varderingar samtidigt

som vi ar aktiva i en situation och s6ker uppmdrksamma denna med

alla tilleangliga medel.
Nar vi soker forstd handlar det ytterst om att relatera olika fenomen

till varandra och darmedsatta dessa vaxelspeli forhallandetill varan-

dra. Grovt férenklat skulle man kunna tala om ett pussellaggande —

dock i manga dimensioner och medflera samtidigt mdjliga losningar.

Varje pussellagg maste kunna brytas upp ochersiattas eller forenas med

ett annat.I reflektionsprocessen arbetar jag med materialet for att ur

detta utvinna ytterligare information och en férstaelse (flera forstaelser)

for de livsprocesser materialet utgor en aterspegling av.
I mitt reflektionsbegrepp ligger ocks4 en tanke om att nagottillfors

till materialet som inte fanns forut — uttryckt i nationalekonomiska ter-

mer ett forddlingsvarde.

UTVECKLINGSARBETE KRING STUDENTERS REFLEKTION

I min tidigare forskning kring lararutbildning (Emsheimer 2000) kon-
struerade jag ur studenternas utsagor om praktikbearbetning tre niva-

er: 1) beratta for varandra (redovisa); 2) jamf6ra erfarenheter; 3) sdka
en djupare forstaelse rorande fenomenen ochlikheter och skillnader.
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Tendensen verkar vara att man hinnertill niva 1, nagra gar aven vida-
re till niva 2, men ytterstfa till niva 3. Det betyder att ” praktikbear-
betningen”i forsta hand handlar om att beratta for varandra. Nagra
av mina Ip klagade 6ver den korta tiden for praktikbearbetning och

samtidigt fanns andra Ip som nar de fatt mertid an de vanliga 2-4

timmarna ansagatt det blev tjatigt. Detta forstar jag som att den ”van-
liga tiden” rackertill for att beratta for varandra. Efter denna informa-

tion finns ett sug efter mer, men nar man far mer tid, men saknar me-

toder fr att gora nagot at sina erfarenheter sa upplevs det som tyjatigt.

Ip: Hittills har vi inte sammanstiallt nagonting. Nagon gangharvi gatt laget runt och
berdttat om vara olika erfarenheter och haft lite diskussion och sa harvi redovisat
vara rapporter fér varandra. Menvi skulle beh6va hjalp och merledning,alltsa peda-
gogisk ledning, fér att gra den bearbetningen. Vi skulle behévaett syfte eller en
fraga - vad ar bra pedagogik? Eller hur loser man den harsituationen i klassrummet?
Da skulle vi behdva en fraga av den typen for att kommaframtill nagot. Som det
har varit nu har det mest stannatvid att vara allmant erfarenhetsutbyte.

Eller avbordandeav upplevelser.
(Emsheimer 2000)

Minpersonliga erfarenhet Ar att vi i lararutbildningen ofta saknar
angreppssatt for reflektion kring erfarenheter. Nar studenterna upple-
ver praktikbearbetningen som tjatig s4 ar det en aterspegling av en ut-
bildningens fattigdom pa metoder for bearbetning. Vi har vid utbild-
ningen forskningsmetoderfor forskare, men dessa ligger saval1
teoretisk niva som i férlaggningalltfor langt fran studenterna. For att

studenterna ska kunna gora nagot medsina erfarenheter som blir mer
an summanavallas erfarenheter sa kravs att metoder fér att utveckla.
Bristen dr sA stor att manga studentertill och med harsvarigheter att

pa ett kreativt satt lasa facklitteratur.

ETT KUNSKAPSUTVECKLINGSPROJEKT

I diskussioner med kollegor har jag fatt indikationer pa att vi det ar

oklart hur reflektionen gestaltar sig. Gissningsvis har manga lararutbil-
daretillgang till (kunskap om, forfogar) ndgra bra grepp som darmed
inte nédvandigtvis ar utg6r en sofistikerad repertoar. I en kollegial dis-

kussion pa detta tema stalldes fragantill kollegorna. Det visade sig att
de hade en hel del grepp for att fa studenternaatt se/titta/betrakta ur
fler synvinklar an de kanske primart gor. Daremot kom inga férslag

upp om vad man sedan gor med det mansett.
Vi befinner oss i en spanning mellan brist pa och samtidig tillgang

till metoder. Aven om viinte hartillrackligt i handerna ar vi inte tom-
hanta. Det betyder att ett anslag i denna studie har varit att sdka ta

vara pa det som faktiskt ocksa fungerar vid var utbildning.
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GENOMFORANDE
Studien har genomforts under lasaret 2001/2002 och bestatt i

e observationer av sammanlagt 5 studentgrupper vid

8

tillfallen da de

arbetat med nagon form av gruppuppgift given av lararutbildare

e 4-5 intervjuer av sammanlagt ca 10 studenter i 3 konstellationer

e intervjuer med sammanlagt 5 lararutbildare

e en enkattill ca 100 studenter om deras syn pa reflektion och

bearbetning
e tva seminarier med lararutbildare

OBSERVATIONER OCH IAKTTAGELSER

En del av utfallet i gruppobservationerna sager kanske lika mycket om
gruppdiskussioner som metoderfor reflektion. En gruppdiskussion kan
ses som ett forum for kollektiv reflektion. Ar gruppdiskussioner nagot
sarskilt som man skulle kunna utveckla metoder for vid sidan av reflek-
tion eller ar dessa tva fenomen sa nara forenade att de narmast ar oskilj-
bara? Jag tanker da givetvis inte framst pa de mer formella aspekterna
av en gruppdiskussion som turtagning, anteckningar, lyssnande mm.

Studenterna
e Saval i intervjuerna som vid observationerna visar det sig att studen-

terna gar in olika typer av uppgifter utan en genomtanktplan. De
inleder sitt arbete utan att skaffa sig en 6verblick Sver vari deras
uppgift bestar, hur den skulle kunna férstas pa olika sdtt, hur den
skulle kunnastrukturerasi olika steg eller hur man gemensamtska
kunna anvanda olika kompetenser fdr dess lésning.

e Ett exempel pa ”att ga direkt in i uppgiften” utgdrs av en grupp som
ha till uppgift att studera hur skolelever ser pa larande och hur detta
kan forbattras. De tar fasta pa elevernas utsagor om larande (tamli-
gen kortfattade utsagor) och sorterar dem i rubrikform'. Darmed
verkar de vara fardiga med den delen ochserinte/tinkerinte
pa/uppmarksammarinteatt skolelevernas utsagor skulle behéva tol-
kas — hur ska man exempelvis férsta att ”det ar bra nar magistern
berattar”.

e | inledningentill diskussionen exponerar deltagarna olika upplevelser
av skolelevernas syn pa larande. Nar en deltagare sager en sak sa
svarar en annan deltagare med en annan observation som talari del-
vis motsatt riktning. Dérmed exponerar gruppen problemetfran
olika hall. De ser dock inte de olika vittnesmalen som Aterspeglingar
av motsattningareller olika sidor i det betraktade fenomenet, utan
de olika utsagornalederi stallettill ett antal olika rubriker som sid-
stalls (horisontalisering, Marton/Dahlgren 1990). Rubrikerna jam-
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fors inte och relateras inte heller inbordes.

e Ett annat exempel utgOrs av nar studenterna hadetill uppgift att be-

trakta elevernas tankar om livet utanfor skolan utifran ett genusper-
spektiv. Gruppen uppfattar detta som att de ska fraga elever hur de

ser pa detta sasom varandes ung man/ungkvinna.Detillfragade ele-

verna’ skulle alltsa sjalva besvara fragan om ”genusperspektivet”.

Deras forstaelse av begreppet ”perspektiv” ar alltsa att det egentligen

ar en fraga att stalla — inte en aspekt att lagga pa svaren, dvsatt de
sjalva sorterar genusperspektivet’.
En grupp nyborjarstudenter hade ahort en forelasning. Deras uppgift

efter forelasningen var att ’reflektera éver forelasningen ...”. Aven
denna grupp kastadesig direkt in i uppgiften utan en diskussion om
olika tankbara innebordereller vad som kunde vara meningsfullt for
deras larande. Diskussionen pagick i ca 70 minuter och handladetill

90 % om fenomen de varslat hos forelasaren. Forelasaren hade an-

vant en pingelklocka f6r att pakalla uppmarksamhet...; forelasaren
hade anvant exempel fran forskola ...; etc. Fokus for diskussionen ar
vad de sett hos forelasaren — inte vad hon sagt. Detta fokus behand-
lades framst varderande, dvs man gav sin syn pa bra-daligt; roligt-
trakigt; etc. Under nagra minuter kom man in pa en motsattning 1

synen pa innehAllet i forelasningen, men fragan forsvannlika snabbt

som den kommit upp. Vad betyderalltsad uppmaningen ”reflektera

kring” for studenterna?
Gemensamti flera av de observeradefallen ar att studenterna i sin
bearbetning av material — observationer, utsagoretc — letarefter /ik-
heter. Genom att upptackaeller identifiera likheter verkar de tanka
sig att de ska kunna dra en slutsats om en allmanlageller allman
tendens. Daremots6ker de sallan skillnader och fr.a. de relaterar inte
skillnader och likheter.

Jag uppfattar det som att deras s6kandeefter i forsta hand likheter
ar uttryck for att om manhittar en generell likhet sa kan man stipu-
lera ett visst samband — alla pojkar sager ... varav f6ljer att etc.
Nar grupperna diskuterar sina fragor och kommerfram till olika
typer av slutledningar saknas idéer om hur man skulle kunna prova

utfallet.
En av de observerade gruppernahadetill uppgift att gra ett lek-
tionsupplagg rorande kulturgeografi. De hade valt stadens lage som
utgangspunkt. Deras arbete kretsade mycket kring att reproducera
det de lart sig pa sina kulturgeografiska lektioner. Genomgaendedis-

kuterade de vattenvagarnas betydelse for en stads lokalisering.

Vattenvagarnas betydelse ar ett av de mest framtradande drageni
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kulturgeografisk lokaliseringsteori, men langt ifran det enda. Jag tol-
kar det som att de lyckats forsta en av de méjligtvis viktigaste fakto-
rerna fOr en stads lokalisering, men inte hurolika faktorer samspelar
for en stads lokalisering och karaktir'. De har tagit till sig en enkel
forklaringtill lokalisering. Nar de sa ska reproducera lektionen hop-
par de Overatt a) férst av allt klargéra och fordjupa sin egen forsta-
else av det innehall som ska reproduceras’ och b) klargéra essenseni
det kulturgeografiska resonemangetoch c) darmed klargéra det pro-
blem (uppgift) de har med sinatilltainkta skolelever. Genom att de
”oreflekterat” dyker in i uppgiften stiller de sig i praktiken en enkel
éverforingsuppgift till eleverna (i och for sig med hjalp av en del
askadning). Diskussionen som bygger pa en grovtforenklad forstael-
se av lokaliseringsteorin blir darmed inte en diskussioni vilken olika
pusselbitar ska forenas.

e Vid en av mina gruppobservationer® begransade jag migtill att for-
sdka fora en statistik 6ver inlaggens placering i ett antal kategorier:
falldragning; redogorelse for erfarenheter; hanvisningtill teorier; ut-
laggandet av nagon form avprincip; tolkning; brytning mellan olika
uppfattningar; slutsats; En 6vervagandedel av inlaggen hamnadei
kategorierna erfarenhet och tolkning. Diskussionen gick direkt fran
iakttagelse till en mereller mindre valgrundad tolkning av hur man
skulle kunna forsta erfarenheten. Ingen analys vare sig medeller
utan teoristod.

¢ Vid en intervju med nagra studenter da jag fragade hur de tanker
och gartillviga i ett material framstod det for mig som att en viktig
del av deras forsék att forsta fenomen handlar om att associerg —
sammanbinda— olika foreteelsertill varandra. De arbetar associativt
och centralt i denna associativa verksamhet ar att den enligt deras
egen uppgift ar intuitiv. De kanner sigfram. Dennaderas egen skil-
dring av tankeférloppet bekraftar det jag observerat av franvaro ay
plan. Mantar sig fram pa kann och nar man ”kanner bra” tror man
att man kanner bra. Dvs intuitionen bekraftarsig sjaly och darmed
ingen systematisk bearbetning.

e Litteratur och teorier anvandsi forsta hand som krycka — nagotatt

styrka vad man kommit fram till. Litteraturen studeras da inte med
avseende pa hur den kan tolkas och vad som eventuellt skiljer sig
mellan teorin och de egnaiakttagelserna och slutledningarna. |

Lararutbildarna
Materialet pa denna punktar betydligt mer SFaon Jag hari forsta
hand soktefter hur de sjalva ser pa reflektion for egen del och vad de
gor for att uppmuntratill reflektion.
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En av lararutbildarna betonar framforallt det inatriktade tankandet
nar han beskriver sin egen reflektion.

Jag fragar mig sjalv: Varfér tankte du sa har...?

Repliken ”varf6r tanker jag s4 har” gar igen i samtalet och Ip verkar
sjalv lite forvanad Over att detta ar det enda redskapfor reflektion han
har. I forskarutbildningen hade han exponerats fér vissa metoder, men
ansag att han da nogreflekterade i mindre utstrackning an vid sidan
av denna. Det vacker fragan om i vilken utstrackning de forskartradi-
tioner som férekommervid hégskolan beframjar reflektion ”i hand-
ling” och ger redskap fér framtiden,eller kanske rentav kan vara kon-
traproduktiva’.

Radd for att fastna och fragar mig varf6r. Reflekterade inte mer under forsknings-
tiden — kanske tvartom.

En annanlararutbildare betonar hur han konsekvent och systematiskt
stravar efter att studenterna ska exponeras for sA mangainfallsvinklar
som mojligt (han namnersiffran elva/11). Detta sker genom att han
bland annatlater studenterna byta grupptillhdrighet for att darigenom
exponerasfr fler synvinklar. Daremot namner han inget om hurde
ska hantera och ga vidare med deolika synvinklarna.

En lararutbildare menaratt det ar viktigt med skillnader.

Kan man 6verhuvudtagetreflektera utan att det finns en skillnad att reflektera 6ver?

En lararutbildare beklagar sig Sver studenternas formagatill reflek-
tion. Han soker texter att lasa och ha som utgangspunktfor diskussio-
ner. Lasandetblir viktigt.

Vid ett seminarium meden grupplararutbildare kring fragan om re-
flektion ansag nagra att det handlar om att Astadkommaen synviinda
genom ett narganget studium® av det fenomen man betraktar. Genom
att titta pa detalj for detalj och ska vanta med tolkning och forstdelse
kan man fa syn pa ett fenomenfranett helt annat hall och utveckla en
annanforstdelse for det. En forsta fas i processen utgors av denotativa
manovrar ochf6ratt i en senare fas vaxlatill konnotativa man6vrar.
Dessa kollegor har utarbetat denna metod framst i samband medbild-
tolkning. Darav féljde att de betonadeatt visuell gestaltning avett fe-
nomen,fyrdimensionalitet ven kan bidra ledatill ny forstaelse. Vid
flerdimensionell gestaltning kan manvridasin perceptionett halvt varv
och darmedutveckla férstdelse.

I samband meddennadiskussion framkom att studenternas ”snabba
tolkningar” av orsak—verkan, s6kandetefter likheter (och avvisande av
olikheter) kan svara motvad gestaltteorin utsdger om var tendensatt
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vilja uppfatta helheter. Vi ser en manedprickar och konstruerar dem
till en hast. Vi sdker ”god gestalt”; ’gemensam rérelse”; tidigare inlar-
da figurer och monster etc. Denna tendens som aren nyckel i vardag-
lig varseblivning och en forutsattning for att leva kan bli ett hinder fér
den distanserandereflektionen i processen att bryta upp gamla mon-
ster. Detta seminarium utgjorde i mitt forskningssammanhangdet mest
kvalificerade exemplet pa hur man astadkommer *syn” och hur man
far studenternaatt synaett material. Hur dessa *synade” element sam-
manfogas ar delvis en annan fraga.

Vid ett annat seminarium medlararutbildare betonades konver-
gens—divergens; att separera respektiverelatera; motsatspar;tillatande
atmosfar (som méjliggér nya tankar); narhet och distans; sortera och
jamfora; fragandet och mlet fér reflektionen Detta seminarium hade
en viktig potential darfor att olika redskap for reflektionens hantverk
d6k upp. Vid slutet av seminariet lag pa bordet ett antal pusselbitar
som skulle kunnabli en vav som battre tecknar vad reflektion j prakti-
ken fOr studenterna skulle kunna innebira. Och langre an sa har deti
skrivande stundinte gitt.

SAMMANFATTNING AV OBSERVATIONER

Mitt material visar att studenternai liten utstrackning har metoder fér
reflektion. Aven de som har hég ambitionsniva och anstranger sig ”att
komma pa nagot” saknar redskap. Tankandet Arintuitive, associativt
och mantar sig fram sa langt den férstaelse maninitialt har racker,
Vid observationstillfallena har det inte verkat som att de Overskrider
en tidigare forstaelse och utvecklar ny. Fragan 4ri vilken utstrackning
detta sker senare med dessa reflektionspass som bas.
Den reflekterande verksamheten ar en verksamhet med kvalitatiy

karaktar. Manarbetarinte i férsta hand med siffror, mansyftar inte
till en hallbar generalisering. Om man andaskulle jamfora meq kvanti-
tativ metod sA motsvarar det ett studium av endaststatistisk samvari-
ans och att av varje samvariansdras slutsatser av orsak-verkan-karak-
tar. En metodik saknas for hur materialets komplexitet i olika
variabler” skulle kunna bearbetas och hur dessa olika variable; inver-
kan skulle kunna forstas genom exempelvis faktoranalys®, Min kopp-
ling till statistisk samvarians hanger samman med det Jag uppfattar
som att studenternaframst sdker likheter ochi sitt sokande eftey for-
staelse inte pendlar mellan likheter och skillnader.

Lararutbildarna 4 andra sidan harinte nagot omedelbart Svar p4
fragan om reflektionens innebérd och vate Sig vad det ar man vill att
studenterna ska Astadkommaeller hur man skulle kunna utveckla
deras kompetens pad omradet. Mest genomgaende ar att studenterna
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ska fa mojlighet att betrakta ett problem fran olika hall — dock utan
idéer om vad de sedan ska go6ra avsina betraktelser. De idéer som ut-

vecklats vid de tva seminarierna utgorinte i forsta hand uttryck f6rett

gemensamt koncept som skulle kunnaleda fram till hur man kan ut-
veckla reflektionen. Snarare ar det uttryck for summan avett antal 1a-

rarutbildares idéer som s4 smaningom skulle kunna utvecklas. Vi skul-

le kunnase det som att lararutbildarna i denna grupp fatt syn pa
problemetfran olika hall, lagt olika pusselbitar pA bordet och annu
inte gatt vidare.

DISKUSSION

Ole Fogh Kirkeby (1994) diskuterar i ett kapitel om abduktion den ve-
tenskapliga metodenssynlighet.

Bécker om vetenskapsteori och metodik har under de senaste aren vanligen handlat
om tva saker: dels om vetenskapliga slutsatsers giltighet, dels om teorier om hur man
bekraftar teoriers forklaringsformaga. Bakgrundentill detta har varit att teorier och
begrepp redan utvecklats. Daremot har maninte sa ofta behandlat sjalva denna ut-
veckling, dvs processen for hur vetenskapliga teorier skapas. I den man sadana pro-
blemstallningar har tagits upp har detta skett inom en ”teknisk” ram, sasom fragan
om strukturering av undersOkningsmetoder och unders6kningstyper, inte minst i sam-
band med strukturering av projektarbete (s. 143).

Denna utsaga kan kasta ljus Over vart problem. En central deli

fostran till vetenskaplighet utg6érs av inskolning i en viss typ av formal-

vetenskaplig hallning. I traditionen finns exempelvis som en
bestandsdel, mojligtvis en reminiscens fran positivismen, att det for-
skande/skrivande subjektet ska halla sig i bakgrunden. Darmed blir det

inte tydligt hur det gatt till att konstruera kunskap. Det kanske rentav
inte alltid konstrueras kunskap utan mer handlar om mereller mindre
kvalificerade beskrivningar av fenomen utanatt i slutanden forsta
dem.

Detta skulle kunna férklara varf6r lararutbildarna trots allt i sa liten
utstrackning kan presentera konsistenta koncept for reflektion — bade
for sig sjalv eller sina studenter. Reflektionen, skapandet av forstaelse,

blir en privatsak. Nagot man gor pa egen hand.I utbildningsarbetet
vid LHS forekommerallt som oftast genomforandet av kursutvarde-

ringar och det forekommer mallar f6r sadana dock inte i samma ut-
strackning metoder f6r att bearbeta och dra slutsatser av sadana utvdar-

deringar. Bearbetningen av dem 4r ofta additativ i meningen att man
sammanstaller vad mangaansett; presenterar ett antal uppfattningar

etc. Den nya trendentill natbaserade utvarderingar forstarker ett kvan-
titativt inslag i utvarderingsmetodiken och fokuserar framst studenter-

nas recensioner av vad de varit med om och i mindre utstrackning
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deras f6rstdelse av det de varit med om.
Detfinns enparallell mellan studenternas avsaknad av metoder och

lararutbildarnas. For att vi ska kunna utveckla var kompetensi att
bidra till studenternas reflektion skulle vi darfor behdva utveckla den
kollektiva reflektionen bland lararutbildarna.

IDEER OM REFLEKTION
Grimmett (1988) diskuterar tre reflektionskoncept. Det forsta handlar
om nagotslags fortanksamhet (thoughtfulnes aboutaction) som leder
till medveten handling,vanligtvis for att omsiatta teori j verksamhet.
Manlaggerteorier pA situationer och skeenden och provar hur dessa
skeenden kan férstas utifran de teoretiska utgangspunkterna.

Det andra konceptet exponerar olika teorier och antaganden som
stalls mot varandra och som ledertill olika antaganden om vad som
kommeratt ske i en verksamhetssituation. Man anvanderteori for att
kasta ljus dver olika situationer.

I det tredje konceptet (som Grimmett sjalv ansluter sig till) utgor re-
flektionen ett medel genom vilket en praktiker varderar och uppfattar
verksamhet(practice).

“It includes conceptionsof reflection as the reorganization or reconstruction of
experience that leads to (1) new understandings of action Situations, (2) new under-
standingsofself-as-teacheror the cultural milieu of teaching, or following

a

critical-theoretical tradition, (3) new understanding of taken-for-granted-assumptions aboutteaching.

Grimmets reflektionskoncept utgar fran erfarenhet. Erfarenheten ligger1 en upplevd situation och reflektionens utgangspunktdr:

Reflection arises from a directly experienced situation which puzzles or surprises us.
It occurs when a state of doubt, hesitation, perplexity, or mental difficulty engulfs the
mind. Grappling with a genuine problem or question stemming from sud
or uncertainty draws ourreflection; for the perplexing nature of the exp
ation pre-sents the mind with an unresolveddifficulty.

(Dewey 1933) The function ofreflective thought is, therefore, fo transform

a

situa-tion in whichthere is experienced obscurity, doubt, conflict, disturbance of some
sort,into asituation thatis clear, coherent,settled, harmonious.

den change
erienced situ-

For saval Grimmett som Dewey4r situationen karnan fdr reflektionen,Sett pa detta satt kan vi knappast tanka oss en reflekterande verksam-het som saknar anknytningtill en situation. Dess syfte at att bringaklarhet i nagot som ar oklart. En ”klarhet” som 1 forlangningen skaanvandastill att utveckla ett annat handlande oor forhoppningsyis armer andamélsenligt. Denna bestamning av reflektionenvilar Pa en
Pragmatisk tradition bland annat med rotter hos Dewey.Aven fér Schon (1983), vars tankande ocksa bottnari en Pragma-
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tisk tradition, ar situationen viktig. Reflektionen ar en del av ett ”brot-
tande” medensituation. Praktikern uppfattar situationen, granskar
och varderar den och en foljd av reflektionen ar att han lagger nagot
slags losning pa situationen och vantar pa hursituationentalartillba-
ka (talks back). Ett exempel pa detta finns i The reflective practitioner
i vilket en arkitektlarling forsdker f4 till stand en bra ritning av ett
daghem pa en sluttning som 4r svar att bygga pa. Hon lyckas inte och
mastaren arkitekten sagertill henne

You should begin witha discipline, evenif it is arbitrary... you can always break it
openlater.
Petra should make the screwy site coherent by imposingonit a dis-cipline of her
own, a ’whatif? to be adopted in order to discover its consequences. If these are un-
satisfactory, she can always breakit open later.

Detta ar den konkreta inneb6rden av att “samtala med situationen”
och innebaratt tankar och fragor prévas mot densamma.

Vara studenter ingar i sammanhangi vilka ett antal situationer, di-
rekteller indirekt upplevda, ar centrala. Idéer behéver utvecklas om
hur detta *samtalande” medsituationer skulle kunna ske.

Schéns ”samtal” kan ses som ett exempel pa abduktiv metod. Man
genererar induktivt en idé om hur saker kan férhalla sig och formule-
rar utifran detta ett antagande som prévaspd en situation. Att studera
*situationens svar” kan da ses som en form av hypotesprévning —
Petra lagger en ritning pa sluttningen ochsluttningen ”svarar”.

PUSSELLAGGANDE

Moon (1999) gor en ingaende analys av reflektionens karaktar och
dess forhallandetill inlarning. Hon utgar fran en pragmatisk hallning.
Huvudpoangen i hennes resonemang kan sammanfattas som att reflek-
tionen ar en process fran nagotslags varseblivande, upplevande av
nagot (kan ocksa vara text) till en bearbetning i olika steg. Det forsta
steget i denna process ar vad hon kallar ”zoticing” och darefter foljer
att man pa nagot satt ska i en enklare mening fOrstd detta, g4 vidare
och skapa mening, arbeta med denna meningochtransformera utfallet
i ett larande. Det man Iart sig assimileras men arbetet gar vidare i en
ackommodationsprocess. I hela processen arbetar man medrepresenta-

tioner av det ”larda”. Dessa representationer gar fran enkel memore-
ring till meningsfull, reflekterande, idiosynkratisk eller kreativa. Re-
flektionsprocessen kannetecknasav ett vaxelspel mellan det larda och
dess representationer. En metafor som honsjalv anservaralite hart
dragen 4r att se larande och reflektion som ett pusselléggande. I den
bearbetningssekvens som hon beskriver kan mansaga att allt som gar
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utover “noticing” innebar att man pa ett eller annat satt arbetar med
materialet.
Om viserreflektion som en processi vilken vi soker ska forstaelse

om nagot som frundrar oss éver sA kdinnetecknas denna av uppmdark-
samhet och perception av skeenden. Det leder till att vi pa olika satt
kopplar sammanvarforstdelse ay skeenden, delprocesser, relationer
mellan handling och utfall etc. till mer eller mindre sammanhangande
monster. Reflektionen som larprocess syftar da ytterst till att pa olika
satt sammanfora element som inte omedelbartvisar sig tillsammans.
En avgorande skillnad mellan ett pussel och den reflektion vi i detta
sammanhangkantankaoss ar att de flesta pussel bara haren riktig
lésning, medan desituationeri livet vi har att reflektera dveralldeles
bestamt har manga tankbara lésningar och framférallt ar det Onskvart
att finna merdn ett (1) satt att sammanstilla materialet. Pusselmetafo-
rens innebérd ar att om vi ska kalla nagotfor reflektion s4 maste det
finnas fler delar an en (1) att reflektera kring. Reflektionen maste vara
en processi vilken vi pendlar mellan handling, iakttagelse, tankar och
tankar pa olika nivaer ochrelaterar dessatill varandra. Det dr j relate-
randetvi lagger pussel.

Vart ”pussellaggande” handlar inte bara om att sammanfoga utan
dven om att bryta isaér pusselbitar som for det inre 6gat uppenbarar sig
eller har uppenbaratsig tillsammans. Det som initialt kan ses som
sammanhangande kanskeinte 4r sa.

Konsekvensen av pusselmetaforen i studenternas utbildningsverklig-
het ar att uppmanadem att lagga pussel medsina olika erfarenheter
och varna dem for den slutgiltiga lésningen.Inte baratitta pa lika farg,
utan ocksa olika form eller andra variabler hos pusselbitarna, Varje blapusselbit passar nog inte ihop med varje annan bla pusselbit. Darharvi
likheter och skillnader. Nar vi lagger pussel pa riktigt” prévar vi ju
forsiktigt om bitarna verkligen passar - detta ar hypotesprévningen,
Om detta siger Mr Keatingi filmen Déda poeterssdllskap:

Just when you think you know something, you haveto lookatit in another way,Even thoughit may seem silly or wrong, you musttry!

SKILLNADEN

Fuglesang (1982) inlederett kapitel medtiteln ”The arrogance of
Aristotle” med en syllogism:

Question: All the cocks in KasombeVillage are white. Lute Mirla saw a cock in
KasombeVillage. What colour was the cock she saw? .Answer: Lute Mirla went to the market yesterday to sell two chickens. Lute Mirlahas

a

sister she 80€s to see in KasombeVillage. Ask Lute Mirla whenshe Comes
back.
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The syllogism
The self evidence and eternaltruth of the syllogism are immaterial to the Bembavil-
lagers in the Northern Province of Zambia.This is not dueto a lack of ability to un-
derstandthe syllogism, but because it has no relevance to the problemsof survivalin
the inburntreality of Bembaland and because the language habitually by Bembasal-
lows them to describe, interpret and understandreality in a different manner from an
English speaker. Let us not concludethis is a limitation (min kursiv.). Rather it may
be an expansion of human understanding which has been lost on the way. Speakers
of Bantu language have verbal instruments which they use to dissect nature. To be
sure, they dissect natured in a different way from the speakers of European langua-
ges, but they do dissect it. As graceful as the Greeks or notis hardly theissue (s. 15).

I detta avsnitt illustrerar Fuglesang skillnaden mellan att tanka lik-
heter respektive skillnader. I vasterlandsk kultur betonar vi mycket lik-
heterna. I den kultur Fuglesang beskriver gér man distinktioner mellan
skillnader. Vi anser oss kunna ténka oss fram till losningar pa problem
— vi drar linjen mellan prickarna ochfullfoljer en tankt figur.

Bland andra Bateson (1987) betonar skillnaden.

...att det kravs minst tva entiteter for att skapa en skillnad. Fr att A4stadkommany-
heter om skillnader, dvs information, maste det finnas tv4 entiteter (verkliga eller f6-

restallda) sadanaatt skillnaden mellan dem kanligga inbyggdi deras Smsesidigafér-
hallande till varandra; hela saken mdaste vara sddan att nyheter om deras skillnad kan
representeras som en skillnad inuti nagon informationsbearbetandeentitet, som en
hjarna eller mdjligen en dator.

Sinnesfornimmelsernas material ar alltsA ett par viarden av nagonvariabel som éver
tiden presenterasf6r ett sinnesorgan,vilkets gensvar beror pa forhallandet mellan pa-
rets medlemmatr.

Kontrasten ligger dari att vi nar det galler det materiella universum vanligen kan sdga
att ’orsaken”till en handelse ar att nagon kraft eller st6t som verkar pa nagon del av
det materiella systemet via nagon annandel.I idévarlden daremot kravs det ett for-
hallande, en relation, anting-en mellan tv4 delar eller en del vid tidpunkten 1 och
sammadel vid tidpunkten 2, for att en tredje komponentskall aktiveras, vilken vi
skulle kunna kalla mottagaren. Det som mottagaren reagerar pa ar en skillnadeller
en férandring. (s. 104-105)

Vi skulle med Bateson kunna havdaatt reflekterandet och skapandet

av forstaelse bygger pa betraktande av skillnader och arbete medatt
fora isér och fora sammanolika skillnader. Kan detta ge svar pa hur
reflektionen kan utvecklas?
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FORTSATTNING
En svagheti mitt material dr att jag framst fatt syn pA vad som saknas
— vad studenterna inte formar och vad lararutbildarna saknar i form
av egen reflektionsmetodik. Det hade varit bra om jag fatt fler uppslagom hurreflektionen kan utvecklas som ett redskap fr fortsatt arbete.
Fragan ar om denna snedheti materialet framst star for vad mitt dga
kan se eller om snedheten frimst exponeraren pataglig brist.

I ett fortsatt sokande harjag for avsiktatt intervjua ett antal lararut-
bildare fér att lara kanna deras "knep”férreflektion — vare sig de ar
uttryck f6r konsistenta koncepteller mer lésryckta idéer. Det skulle
kunna vara en vagatt hitta det som skulle kunna fungera. Dessa skai
ett tredje steg jamforas med hur dessafaller uti studentgrupper.
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Noter

 Uppgiftsformulering: Redovisningen skall innehAlla vilka faktorer som paverkar elevers
larande som ni funniti litteraturen samt en beskrivning av elevernas och lararnas tankar
om detta.
> Och det var ocksa en ”sjalvklarhet” att detta skulle losas genom intervju.
> Dennasats inrymmersjalvfallet min tolkning av vad det betyder att anlagga ett per-
spektiv.
‘ Min tolkning av detta kan jamforas med Lars Owe Dahlgrens (1990) resonemangi
Hurvi lar. Fragan om varfor det regnar i Norge besvaras manga ganger medeneller tva
faktorer: for att vinden fran havet...( s. 46-48).
* Och om degjort detta hade de kanske upptackt luckor som kunnatvara intressanta for
deras egen ”lektion”.
‘ Uppgiftens formulering: ”F6lj en elev i din undervisningsgrupp underen langre period
under praktiken och gor fortl6pande observationer.” Utga fran en fragestallning anting-
en utifran det utvecklings-psykologiska eller det specialpedagogiska temati var pedago-
gikkurs. Doku-mentera noggrant for bearbetning efter praktiken. Denna dokumentation
ska vara underlag for bearbetning som analys, tolkning och reflektion med hjalp av den
obligatoriska litteraturen vid kursensslut.”
” Denna kollegas reflektionskoncept bottnar mahanda i den metakognitiva reflektionstra-
dition som bl.a. Zeichner gjort sig tolk for.
® Dessa lararutbildare bygger mycketav sina idéer pa teorier om semiotik.
° faktoranalys,statistisk metod f6r att forklara ett antal uppmatta variablers samvaria-
tion via ett mindre antal bakomliggandetankta variabler, faktorer. Metoden ar en av
flera metoder fér analys av multivariata datamaterial (jfr multivariat analys). Den har
funnit tillampningar inom framfor allt beteende- och samhallsvetenskap men ocksa inom
t.ex. biologi, geologi och medicin (ur Nationalencyklopedin).
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Arne Engstrom

Lararkunskap och amnesdidaktisk

kompetens — exemplet matematik-
didaktik

Teachers teach as they have been taught. In order for teachers to learn to teach
differently, they must be taught differently.

ABSTRACT

I detta paper diskuteras vad som konstituerar larares professionella
kunskap.I kontrasttill traditionella linjara modeller, med innehlls-
kunskap och pedagogisk innehallskunskap, diskuteras en modell dar
undervisning och larande ses som tvA autonomaprocesser. Lararkun-
skapen bestams hari didaktiska termer och utgér en syntes av inne-
hallskunskap och pedagogisk innehallskunskap. Diskussionen foérs uti-
fran beskrivningen av ett matematikdidaktiskt problemfalt.
Implikationer for amnesdidaktiken och den verksamhetsférlagda delen
av lararutbildningen diskuteras.

1 INLEDNING
I Lararutbildningskommitténs (LUK) slutbetankande (SOU 1999:63)
diskuteras kompetensbegreppet inom ramenfér det nya lararuppdra-
get. LUK lyfter fram lararkompetens som en dynamisk process; kom-
petensen beskriver relationen mellan en individs formagai olika avse-
enden och en viss uppgift. Larares kompetens far en mening férst nar
det relaterastill vad larare behéver kunnafor att utéva yrket pa ett
kompetent satt i en specifik situation.

Arbetet med att utveckla och genomfora en reformerad lararutbild-
ning har accentuerat behovet av en diskussion om vad som konstitue-
rar lararkunskap och amnesdidaktisk kompetens. Hittills har diskus-
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sionen ofta begransatstill allmdn lararkompetens. Amnesdidaktisk
kompetens uppfattas manga ganger som nagot narmast givet och dar-
med negligeras omradets komplexitet. Jag menaratt vi behdver bredda
diskussionentill att galla aven Gmnesdidaktisk kompetens. Vad ar det
de lararstuderande ska utveckla i de amnesdidaktiska kurserna och vil-
ken funktion ska den verksamhetsférlagda delen av lararutbildningen
ha i detta perspektiv? Aven om jagsjalv tar en utgangspunkt i mate-
matikdidaktiken s4 menarjag att en sidan har diskussion aven bér ha
ett intresse for andra amnesdidaktiker.

Undersenare ar har det internationellt vuxit fram en ganska omfat-
tande diskussion om utbildningen av larare i matematik (se t ex Hol-
ton, 2001; Jaworski, 1998; Jaworski, Wood & Dawson, 1999 och Lin
& Cooney, 2001). Bakgrunden kan sdkas bade externt och internti
forhallandettill amnet. Lararutbildning och den hogre utbildningen
som sadan genomgarstora foradndringar. Matematiken har fAtt en
Okande samhillelig betydelse och synen pa matematikkunnandet och
hur detta utvecklas har starkt forandrats.

Mankanhistoriskt identifiera tre positioneri synen pa utbildningen
av larare i matematik (Boero, Dapueto & Parenti, 1996):

e For att undervisa i matematik maste man framforallt kunna amnet.
Lararutbildning handlar om att bli mer och mer kompetent i mate-
matik. ”He who knows mathematics, knows how toteach it”.

e Undervisning ses som konst. Man utvecklar sin kompetens pA
samma satt som en konstnar. ”A good mathematics teacher must
master mathematics and be acquainted with the art of teaching”.
Lararutbildare rekryterades tidigare ofta efter deras formagatill
innovationer, dvs. att utveckla nya idéer och metoderfr undervis-
ning.

e Larares professionella kunskap mAste grundasi olika vetenskapliga
domaner, sasom matematik, pedagogik, matematikdidaktik.

Som Cooney (2001) understryker s4 har lararutbildningen en motsa-
gelsefull och problematisk uppgift.

On the one hand, teacher educators are expected to educate teachers who can survive,
if notthrive, in today’s classroom withall the complexity and turbulence thatentails.
(...) On the other hand, teacher educators are expected to educate teachers so that
they can become reformers of the teaching of mathematics, Usually this reform hasits
roots in a more processorientedinstructionalstyle in which considerable emphasisis
placed on conceptual understanding and problem solving (Cooney, 2001, s 9).
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Deflesta elever (och for all del aven manga lararstuderande) uppfat-

tar matematik som nagotstatiskt — en uppsattning fakta, regler och
procedurer som manska lara mereller mindre utantill. Detta stari
bjart kontrasttill reformstravanden inom matematikutbildningen varl-
den 6ver som framhaver matematiken som nagot dynamisktochsocialt
konstruerat och dar elevernas undersoOkande arbetssatt framhavs. Trots
goda intentionerfran lararutbildare sa pekar flera studier pa att manga
lararstuderande behaller sina gamla uppfattningar av matematik och

faller tillbaka till traditionella undervisningsmetoder nar de bérjar arbe-
ta som larare (Ebby, 2000). Redan Dewey (1904) varnadefor att larar-
studerande ofta sag undervisning som nagotrent tekniskt och varfixe-
rade vid att tillagna sig en uppsattning undervisningstekniker under sina

praktikperioder.
Det finns darf6r anledning att diskutera lararutbildningens praktik

(dvs. sasom den faktiskt realiseras) och problematisera viktiga delar. Jag

ska i detta paper diskutera lararkunskap och amnesdidaktisk kunskap
hos matematiklarare och hur mani en lararutbildning skulle kunna ut-
veckla denna kompetens hosde lararstuderande. Det kan aven ses som
ett inlagg i en pagdende diskussion om forskningsanknytning av lararut-

bildningen.
Matematikdidaktik uppfattas i detta paper som en designvetenskap

(se Artigue, 1994; Wittmann, 1998), med en nara koppling mellan

forskning och utveckling 4 ena sidan och utformande av undervisnings-

praktiker och larandesituationer a den andra. Den 4rinterdisciplinar
och praglas av ett integrerande synsatt vad galler teorier och metoder.

2 LARARES PROFESSIONELLA KUNSKAP
Diskussionen om vad som konstituerar larares professionella kunskap
ar pa intet satt ny. Traditionellt brukar tva olika komponenteridentifi-

eras, innehallskunskap (content knowledge) och pedagogisk innehalls-

kunskap (pedagogical content knowledge), se t ex Schulman (1986).
Innehallskunskapenavserinte i forsta hand den skolmdssiga amnes-
kunskapen utan den vetenskapliga disciplinens struktur. Den pedago-
giska innehallskunskapen omfattar de mest anvandbarasatt att repre-
sentera, att gra analogier, illustrationer, exempel, forklaringar och
demonstrationer — kort sagt, olika satt att representera och formulera
skolkunskapen som gor den forstaelig for andra.
Den har modellen for undervisningsprocessen kan beskrivas med

foljande linjara modell:
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vetenskaplig, . elevens. skolmatematisk :matematisk kunska matematiska
kunskap eo P —> kunskap          lararen anpassar lararen formedlar matematisk

kunskapen for undervisning kunskaptill eleven

Figur 1: En linjar medell for undervisningsprocessen (Steinbring, 1998)

Den vetenskapliga kunskapen transformerastill skolkunskap av lara-
ren som sedan formedlar denna kunskaptill eleverna. Matematisk
kunskap (content knowledge) behévsi forsta ledet, varefter pedagogisk
och metodisk kunskap (pedagogical content knowledge) behévs for att
tranformera skolkunskapentill eleven.

Uppfattningenhoslararstuderande om vad god undervisning r ofta
liktydigt med att forklara val. Cooney (2001) beskriver det triffande
nar han aterger ett samtal som han hade med enavsina studenter.

TC: How is this term going?
ST: My mathprofessoris great.
TC: Wonderful. Whyis he great?
ST: Heis clear. He goes at a reasonable pace. He answers our questions.
(Cooney, 2001, s 14).

Ten annan modell som diskuteras av Steinbring (1998) sesi stillet
undervisning och larande som tva autonomaprocesser. Lararkunskapen
kan i denna modell beskrivas som en ny typ av kunskap som gar utdver
en blandning av innehallskunskap och pedagogisk innehallskunskap:

We mightcall this pedagogical content knowledge mathematics didactics”, butit
seems to have a much broaderscopethan just representation of subject matter. It
includes a comprehensive body of images, principles, and rules for action, some
general, some more specific, organized with a clear rationale, bearing on the specific
nature of the underlying content and powerful enoughto guidethe actions of the
teacher (Ponte, Matos, Guimaraes, Leal & Canavarro, 1994,s. 358).

eleverna arbetar med problemen

ochférséker lésa dem

  
lararen organiserar
elevernas larande  

 

 

 
 

vetenskaplig och skolmatematisk subjektiv tolkning
léroplansteoretisk kunskap, begrepp, av matematisk
matematisk kunskap problem kunskap       

 

 
 

eleverna reflekterar och
generaliserar lésningarna

lararen observerar och varierar
Jarandesituationerna

Figur 2: Undervisning och lérande i matematik som autonoma processer (Steinbring, 1998).
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Enligt den ovan beskrivna modellen organiserar lararen elevernas larande
genom att arrangera ldrandesituationer (didaktiska situationer). Under
arbetet utvecklar eleverna personliga tolkningar av den matematiska kun-
skapen genom att reflektera och generalisera sina lésningar. Tolkningarna
representeras pa olika satt genom att eleverna redovisar utkast och lés-
ningartill problemen. Lararen observerar och utifran dessa observationer
varierar lararen de didaktiska situationerna. En reflektion av de erfaren-
heter lararen gor forandrar ocksa hennes/hans egna kunskaper om mate-
matik och larande. Pa basis av denna nya kunskap utvecklar lararen nya
laérandesituationer.

Matematikskiljer sig pA ett avgérandesatt fran naturvetenskapersom
astronomi, fysik, biologi osv. Matematiska begrepp ar inga empiriska
objekt, utan representerar relationer. Det medforatt

We do not have anyperceptive or instrumental access to mathematical objects, even the
mostelementary (...). The only way of gaining access to them is using signs, words or
symbols, expressions or drawings. But, at the same time, mathematical objects must not
be confused with the used semiotic representations (Duval, 2000, s 61).

En konsekvens av denna epistemologiska utgangspunkt ar att matema-
tisk kunskapinte ar ”fardig”, utan dessa begreppsrelationer konstrue-
ras aktivt av eleven i undervisningens sociala processer.

DIDAKTISKA SITUATIONER

Jag har ovan diskuterat matematikdidaktik i termer av en designveten-
skap (sdsom ingenjorsvetenskap, arkitektur osv). Det som i lararens
fall designas ar didaktiska situationer(se Brousseau, 1997; Wittman,
1998, 2001). Wittman (2001) anvander beteckningen substantiallear-
ning environment (SLE), for en sadan didaktisk situation. Den karak-
tariseras pa foljande satt:

1. It represents central objectives, contents andprinciples of teaching mathematics at
a certain level.
2. It is related to significant mathematical contents, processes and procedures beyond
this level, and is a rich source of mathematicalactivities.
3. It is flexible and can be adapted to the special conditions of a classroom.
4, It integrates mathematical, psychological and pedagogical aspects of teaching mat-
hematics, andso it forms

a

richfield for empirical research (Wittmann, 2001,s. 2).

Det nya framgangsrika tyska laromedlet mathe 2000, som vuxit fram
som en delav ett stérre forskningsprojekt, arbetar med SLE som den
centrala utgangspunkten i undervisningen.

Ett annatintressant begrepp som harstammarfran den franska
forskningen (Brousseau, 1997) ar didaktiskt kontrakt, som ar ett sys-
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tem av de Omsesidiga och specifika férutsattningar som utvecklas med
avseende pa den kunskap som det ska undervisas om. Larare och ele-
ver etablerar i klassrummetett didaktiskt kontrakt med varandra uti-
fran det faktum att lararen ska undervisa och eleverna lira sig fran
denna undervisning.

MATEMATIKAMNET | LARARUTBILDNINGEN
Jag ska har inte diskutera fragan om innehall i amnesundervisningen
for lararstuderande medinriktning mot grundskolans tidigare ar, men
det kan vara vart att notera att det férs en kritisk diskussion om detta
i manga lander. Kritiken avser att den matematik som lararstuderande
erbjuds inte ar anpassadtill deras kommande yrkesuppgifter. Man kan
rent av beteckna 4mnesundervisningen for dessa studerandegrupper
som lararutbildningens blinda flack (Miiller, Steinbring & Wittmann,
2002). Matematiken maste ses i en utbildningskontext, framhaller
Wittmann.

Elementary topics whichare closely related to the curriculum are far more important
for teachers than advancedtopics, and above all student teachers must experience
mathematicsas an activity. It is only in this way that they can learn to deal with
elementary mathematical structures in a productive way andto play their role as
reflective practioners also with repect to contents: SLE studies presupposea flexible
mastery of the content (Wittmann, 2001, s. 17).

Matematikutbildningen pA universitetsniva ar foremal for diskussioner
(se t ex Holton, 2001). Det finnsflera samhilleliga forandringar som
staller krav pa en reformering av utbildningen, s4som ett vidgat tilltra-
de till hégskolan dar nya grupper av studerande moter damnet, foran-
dringar i pedagogik ochlaroplaner i de underliggande skolformerna,
den 6kandeskillnaden mellan matematiken pa sekundar- och universi-
tetsniva, den snabba tekniska utvecklingen och krav pa resultatansvar
(accountability) for universitetsutbildningen.

AKTIONSLARANDE
Undervisningsprocessen i den ovan beskrivna modellen, kan forstas i
termer av aktionsldrande (Tiller, 1999), som en kontinuerlig process av
larande och reflektion med en intention att utratta nagot, dvs en di-
daktisk handling. Kemmis har pekat pa sambandet mellan reflektion
och handling:

We are inclined to think of reflection as something quiet and personal. My argument
hereis thatreflection is action-oriented, social and political.Its productis praxis (in-
formed, committed action) the most eloquent and socially significant form of human
action (Kemmis, 1985, s. 141).
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Jag ska langre fram koppla lararens egen kompetensutveckling till

fragor som aktionsforskning och forskande partnerskap inom larar-

utbildningen. |
Amnesdidaktisk kunskap innehaller naturligtvis element av amnes-

kunskap i bred mening (kunskap i och om dmneti laroplansteoretisk
mening) och pedagogisk/metodisk kunskap. Den kunskap som eleverna

utvecklar ar dock ur epistemologisk synvinkel av en annan typ — den

ar personlig, ofta knuten till exemplariska kontexter samt befinnersig
i en utvecklingsprocess. En specifik del av denna didaktiska kunskap
skulle med Steinbrings (1998) terminologi kunna kallas for epistemo-

logical knowledge of mathematics in social learning settings. Det hand-
lar om att kunna bedémaoch vardera elevernas matematiska kunskap
ur epistemologiskt synvinkel i olika sociala larandesituationer och g6ra

avvagandenfor fortsatt didaktiskt handlande — att agera som enreflek-
terande praktiker. For att diskutera fragan om hur man kanutveckla
denna typ av kunskap hoslarare ska jag forst beskriva ett matematik-
didaktiskt problemfalt, eller problématique.?

3 RATIONALITET OCH INTERSUBJEKTIVITET
- EN PROBLEMATIQUE

Harpresenteras det matematikdidaktiska problemfalt som jag sjalv ar-
betar med sedan en langre tid. Notera att denna beskrivning galler min
egen forskning som far tj4na som en exemplifiering. Diskussionen
kring den amnesdidaktiska kompetensen ar inte avhangig det specifika
problemfaltet, men daremot mAste denrelaterastill nagot problemfalt.
Andra didaktiker kan alltsa forhalla sig till modellen utifran sitt eget
problemfalt.

3.1 MATEMATIK SOM SOCIAL KONSTRUKTION

Matematik kan beskrivas som en social konstruktion. Den ut6vas och
praktiseras av manniskor som lever och verkar i bestamda historiska
skeenden. Matematiken praglas av de sociala och kulturella villkor

undervilket den har vaxt fram. Men matematiken skiljer sig fran
andra manskliga konstruktioner och kunskapsomraden genom sin
karaktar av nédvdandighet och universalitet.

Mitt intresse ar att forsta de villkor under vilket en elev utvecklar
och konstruerar kunskap som hon/han uppfattar som nodvandig.
Detta sker i en social interaktion med andra (elever och lararen), vilket

ger matematikundervisningen en kommunikativ karaktar. Rationella
6vervaganden, argumentation och tankande, utvecklas genom ett soci-
alt samspel. Det sociala samspelet uppfattas har som en process mot
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kad f6rstaelse. Harigenom reses fragan om rationalitet och intersub-
jektivitet.

HUR UPPSTAR NY KUNSKAP| MATEMATIK?
Hur uppstar zy kunskap i matematik och kan det for Ovrigt uppsta ny
kunskap? Matematiskt vetande4r ju logiskt konsistent och hierarkiskt
ordnat; varje ny kunskap kan deducerasfran den gamla och darmedar
den pa basis av den logiska strukturen inte ny. Men det uppstar fak-
tiskt nya och hittills okandainsikter i matematik, t ex genom ldsningar
av problem och genom bevisning av férmodanden(sa t ex ar existen-
sen av odndligt manga primtalen nyinsikt for den larande, men en
formell slutsats fran talbegreppets axiom).

Fragan om hur ny kunskap uppstar i matematik kan forstas utifran
begreppen Wissensbegriindung och Wissensentwicklung (Jahnke, 1978;
Steinbring, 2000), dvs. grundlaiggande av vetandet och utveckling av
vetandet.

Matematisk kunskap kan fOrstds pa tvsatt:
° logisk struktur — tautologisk, logiskt konsistent, strukturellt natverk
° matematiska objekt — i varje struktur kan manidentifiera och kon-

struera kunskapselement och begrepp,vilka éppnar nya fragor och
problem, som annuinte ar inordnade i den matematiska kunskaps-
strukturen (problem som Annuinte ar ”lésta”).

3-2 SEMIOTIK OCH MATEMATIKDIDAKTIK
Matematik ar starkt forknippat med symboler och formlerav olika
slag. I undervisningen anvands diagram,tabeller och annatforatt
askadligg6ra sakférhallanden. Allt detta ska jag benamnatecken.
Matematiska tecken star fOr nagot, representerar en idé eller tanke.
Manniskor uttrycker matematiska tankar med hjalp av tecken av olika
slag. Vi anvanderteckentill att uttrycka och kommunicera med andra
manniskor. For varje teori med ansprak att forsdka forklara larande ar
det av intresse att studera vilken meningvitilldelar olika tecken nar vi
kommunicerar med andra.

Underhistoriens gang har den matematiska notationen tagit sig
olika uttryck allt fran nagra regelbundet grupperade streck inkarvadei
vargben, sumerernaskilskrift inpraglade i lertavlor, egypternas hiero-
glyfer pa papyrusrullar, kinesers, japaners, indiers, arabers och andra
kulturers olika teckensystem till vara dagars narmast standardiserade
matematiska notation.

Utvecklingen av den matematiska notationen motsvararen allt
hégre grad av abstraktion, vilket var en forutsattning for den snabba
utvecklingen av matematikenstillampning inom naturvetenskapen. Det
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handlarinte framst om en abstraktion av den direkta verkligheten, utan
om en kedja av abstraktioner, abstraktioner av abstraktioner. I varje
abstraktions- eller generaliseringssteg har vi att géra medteckeneller
symboler, vilka representerar (generella abstrakta) objekt, som harstam-
marfran en abstraktion och en generalisering.

Matematik kan uppfattas som en generalisering av tecken eller repre-
sentationssystem, framhaller Hoffmann och Ploger (2000). En vasentlig
del av den moderna matematiken handlar om symbolisering.

Elevers meningsskapande processer har traditionellt studerats genom
olika samtals- och diskursanalytiska studier, Jag har tidigare (Engstrém,
2001, 2002) diskuterat behovet av en semiotisk vandning, att fokusera
pa meningsskapandet av de tecken som anvandsi undervisnings- och
laroprocessen. Semiotikens klara fordelar gentemot samtals- och diskur-
sanalytiska studier ar att alla uttryck, sprakliga som icke-sprakliga, t ex
de for matematikdidaktiken s4 centrala matematiska symbolerna,repre-
sentationeravolika slag (diagram, tabeller,etc), askadningsmateriel och
hjalpmedelav olika slag, raknas in (se t.ex. Seeger, 2000).

Semiotiken ber6r nagra viktiga dimensioner av matematikdidaktiken,
ndmligen
© objektet, eller sakforhallandet
e representationen (internt och externt) av detta objekt eller

sakf6rhallande

e tolkningen av det

Ett objekteller sakférhallande kan bara férstas och kommuniceras pir det
representeras och tolkas i nagon form. Spanningsfaltet mellan sakforhal-
landet, representation och tolkning gér darfér semiotiken mycketintres-
sant for matematikdidaktisk forskning. Det handlar om vilken mening
mannisKortillskriver de olika tecken som de anvandersig av inom mate-
matiken. Larande uppfattas som en teckenprocess (Hoffman, 1996, 2000).

SAKFORHALLANDET
Sakforhallandet, eller det matematiska objektet, ar ett abstrak eller
idealt matematiskt objekt eller ett problem uppkommet ur vardagser-
farenheter. Det bor podingterasatt semiotiken inte forutsatter en reel]
existens av ett objekt, dvs. platonism. Som filosofisk position 4, plato-
nismen hégst problematisk (se Engstrém, 2001). Matematiskg objekt
hanteras av matematiker som om de existerade.

REPRESENTATIONENS PROBLEM
Ett matematiskt sakférhallande inte bara kantaickat Pa olika
satt, utan mdste representeras pa nagot satt for att vi ska kunng Ope-
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rera eller handla (vanligtvis rakna) och darigenom omvandla det pa

nagot sdtt. Genom att representera ett sakf6rhallande, tolkar vi det,
dvs. tilldelar det en mening. Ett matematiskt sakforhallande framstalls

(representeras externt) genom ett aritmetiskt uttryck, en ekvationeller
olikhet, en integral eller differentialekvation. Genom ett regelstyrt ope-
rerande, dvs. vi utfor de aritmetiska operationerna (addition, subtrak-

tion, etc.), l6ser ekvationen, beraknar integralen, leder detta till nya

framstallningar av sakf6rhallandet, vars tolkning i den kontextvari
sakforhallandet ges ger ny information om detta sakforhallande.

REPRESENTATION SOM FORESTALLNING
Att forsta nagonting innebar att kunnarepresentera detta nagonting,
internt (f6restallning) och externt. Varje kunskapyttrar sig eller for-
medlas genom enintern representation, som forestallningar och bety-

delser. Tecken kan forstas bade som intern och extern representation.
Man kan fran semiotisk synvinkel forsta larandet som en process av
tillagnelse och utveckling av representationssystem (Hoffmann &
Seeger, 2000).

TOLKNING

For att forsta och kommunicera ett matematiskt sakforhallande mAste det
representeras pa nagot satt, bade internt och externt. Att representera in-

nebaratt tolka. Vitilldelar de tecken vi anvander for att representera sak-
forhallandet en viss mening. For att vi ska kunnaforsta
varandra, dvs. att kommunikationen ska bli framgangsrik, rationell,

maste det finnas en viss 6msesidighet och kongruens i denna meningstill-
delning.

Inom semiotiken finnsflera olika teckenmodeller: Ofta anvandsentri-
angel for att beskriva relationerna mellan tecken, objektet och begreppet.

Vanligtvis anvands och tolkas tecken (matematiska symboler) som

namn inom traditionell matematikundervisning, sasom man bendamner

ett visst objekt for stol. Det medf6r att relationen mellan tecknet och
objektet det refererartill inte utvecklas i en diskussion eller social for-

handling. Det introduceras ofta av lararen pa sa satt att objektet for-
utsatts apriori. Men matematiska objekt finns inte dar fardiga — de

representerar relationer och strukturer som ska undersokas. Relationen
mellan tecken och referent ar Oppen och f6remal for utveckling och
forandringar.

Matematiska tecken ar arbitrara, dvs. sociala konventioner,till skill-

nad fran objekten. Dessa ar begreppsliga relationer som ska utvecklas

hos eleverna, for att det ska kunna utvecklas en relation mellan tecken

och referent.
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4 LARARKUNSKAP OCH AMNESDIDAKTISK KOMPETENS
I detta paper har jag primart diskuterat amnesdidaktisk kompetens.
Avslutningsvis vill jag dock peka pa nagra mdjliga och viktiga utveck-
lingsomraden fr lararutbildningarna, som en implikation av den férda
diskussionen.

Mangaforskare har pekat pa den klyfta som finns mellan matema-
tikdidaktisk forskning och praxis (se t ex Clements & Ellerton, 1996;
Rutvhen, 2001; Stigler & Hiebert, 1999; Wittmann, 2001). De resultat
som forskningen frambringar tycks skapa foga meningforlararnai
klassrummet. Den har klyftan mellan teori och praxis skulle kunna
Overbryggas genom att knyta sammanforskning, utvecklingsarbete och
lararutbildning. Det sammankopplande elementet utgérs av didaktiska
situationer, Substantial Learning Environment.

4.1 AMNESDIDAKTISK METODUTVECKLING

Mankan karakterisera den nya typ av amnesdidaktisk kompetens,
som jag diskuterat ovan, i termer av att kunna vardera och géra 6ver-
vagandeni den teckenprocess, dvs meningstilldelning av matematiska
tecken, som eleverna ar inbegripnai, for att skapa nya didaktiska situ-
ationer sa att elevernas kunnande utvecklas. Denna kunskap kaninte
ses som en produkt, som man kan asasigtill”, utan som enprocess.

Pa sammasatt som eleverna skaparsin egen personliga kunskap av
matematiken, sa maste lararstuderande konstruerasin egen forst4else
av denna typ av kunskap genom att undersdkafallstudier av undervis-
ning ochlaroprocesser, reflektera Over och ifragasdtta sina egna upp-
fattningar av matematikens natur. Denna amnesdidaktiska kompetens
konstitueras genom analyserav fallstudier, intervjuer med elever, om-
fattar historiska, filosofiska och epistemologiska begrepp och idéer.
Amnesundervisningeni lararutbildningen mAste praglas av matematik
som aktivitet; matematisering, upptackande, argumentering, formule-
ring och hypotesprévning.
Som Steinbring (1998) visar s4 ar det bade teoretiska och praktiska

problem knutnatill utvecklingen av en fungerande lararutbildnings-
praktik i matematikdidaktik. For en reformerad lararutbildning inne-
bar dettaett behov av en mer systematisk metodutveckling. Detstiller
bl a krav pa kat erfarenhetsutbyte mellan lararutbildningarna

4.2 VERKSAMHETSFORLAGD UTBILDNING OCH FORSKANDE PARTNER-
SKAP I SKOLORNA

Jag har ovan diskuterat undervisningsprocessen i termer av aktions-
larande, dvs som en kontinuerlig process av larande och reflektion.
Inom mangalararutbildningar utvecklas nya typer av former for den
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verksamhetsf6rlagda utbildningen under beteckningar som partnersko-
lor, samverkansskolor och liknande. Genom att koppla lararstuderan-
des utbildning, larares/handledares kompetensutveckling och forsk-
ningen inom lararutbildningen kan man knyta sammanaktionslarande
och aktionsforskning i forskande partnerskap i skolorna(se t ex Tiller,
1999). Att handleda lararstuderande som ska utveckla formagantill
reflektion och medvetenhet om egna tolkningsramaroch férgivettagan-
den om det egna 4mnetstiller nya krav pa handledare/arbetslag. Hur
handleder manenreflekterande praktiker? En férandrad handledarroll
staller nya fragor (se t ex Loughran; 1996). Darmedreses ocksa fragan
om handledarutbildning for matematiklarare som involveras i utbild-
ningen.
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Fotnoter

* Det finns en omfattande internationell diskussion om hur matematikens didaktik somforskningsfalt ska beskrivas. Aven om invandningar kan resas mot begreppet design-vetenskap sa ar detett j mangafall fruktbart begrepp och knyterantill framgangsrikastrOmningar inom bl a tysk, fransk, nederlandsk och japansk matematikdidaktisk forsk-ning.I fransk forskning anvands termen ingéniérie didactiquefor att beteckna detta(se t ex Doaudy, 1997),
* En problématique beskriver inom fransk matematikdidaktisk forskning ett problemfalt,dvs. ett antal forskningsfragor som relaterastill varandra inom engiven teoretisk ram.Begreppet har under senare 4r vunnit spridning aven inom anglosaxisk forskning.
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Carina Fast

Den sociokulturella miljons bety-
delse for barns literacyutveckling

Jag vill inleda med att visa pa nagra resultat fran en studie jag gjordevaren 2001 vid Institutionen fér lararutbildningj Uppsala. Syftet medunders6kningen varatt forséka ta reda pa barns férmaga att skapa enberattelse. Mycket av senarears forskning visar att denna formaga arav betydelse i barnslas- och skrivutveckling. Vidare var Jag intresseradav hur barnen formulerade sina tankar om den berattelse som bildadeutgangspunktfor deras eget berattande.
Studien omfattade 30 barni aldern

6

till 7 4. De var fordelade patre grupper. Tva av grupperna, A och B,gick pa svenska skolor. Den
tredje, C, gick pa en engelsk. I den ena svenska gruppen (A) hade mer-
parten av barnen ett annat modersmal an svenska medan samtligabarn i den andra gruppen (B) hade svenska som modersmal, I den eng-
elska gruppen hadealla barn engelska sommodersmal. Barnen bleyuppmanadeatttitta i en bok med enbartbilder och sedan, utan stéd
av boken, beratta vad de uppfattat av bildberattelsen. Boken som heterFrog where are you (1969) har anvants av andra forskare i liknandestudier (Berman 1988, Trabasso & Stein 1992) ) i Tel Aviy. Berattelsenar klassisk: Pojken, huvudpersonen, har en groda, som smiter pA nat-ten. Hangersig ut i varlden/skogenfor att leta efter grodan, Dar
moter han manga problem.Tillslut finner han grodan och kan atervan-da hem. Barnensberattelser spelades in pa band, transkriberades ochanalyserades.

Vid analysen utgick jag fran William Labovs (1972) analysschema.Labov har samlat berattelser, berattade av svarta tonarspojkar i New
York City. Fragantill pojkarna och utgangspunkten for deras berattel-Ser var: ”Har du nagonsinvarit i en situation da du varit allvarligt"Add for att bli dédad?” Labov menar att ridslan for déden ar 9s uni-
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versiell att man utifran berattelser om detta 4mne kan formaenall-
mdangiltig struktur for en fullstandig berattelse. Den berattelsestruktur
som Labovtalar om innehAller foljande delar:

1. Sammanfattning av berattelsen (abstract).
2. Presentation av huvudpersonerna, plats och tid (orientation).
3. Komplikation,ett eller ett par problem uppstar (complikation

action).

4. Upplésning av berattelsen (result of resolution).
5. Slutvinjett med hjalp av en avslutande fras (coda).

Labov ansag att sammanfattningen ochslutvinjetten inte var lika vikti-
ga for en fullstandig berattelse.
Da barnen berattat klart stallde jag tva fragortill dem, inspirerad av

Aidan Chambers (1994).

1. Vad tyckte du va bra med den harberattelsen?
2. Vad tyckte du inte var bra i berattelsen?”

HUR SER BARNENS FORMAGAATT SKAPA EN BERATTELSE UT?
Det ar forst och framst barnen i Grupp A,alltsA barnen medett annat
modersmal an svenska, som skapar en berattelse om manutgar fran
Labovs berattelseschema. Sju av de tio barnen forsin berattelse fram
till det 6vergripande mélet. Derasberattelser bar ofta spar av att de ar
andrasparksinlarare men berattelserna har en klar berattelsestruktur,
sedd med Labovs 6gon.

Det var en gang en kille

som hade en hund och en groda.
Sen hade grodan narkillen sovde, smitit
Sen nar han vakna
Leta 6verallt
Sen bérja hunden ramla
Slicka pa han
Sen bérja han saga ”tyst”
Sen bérja domtitta
och det var grodan
Sen fick han en groda ochsa: ”Hej da!”

I Grupp B ar det endast tre av barnen som haren berattarstruktur. De
Ovriga barnen byggerinte uppett logiskt och kausalt forhallande mel-
lan de olika handelserna. De hoppar fran den ena handelsen till den
andra utan att binda samman dem.Deflesta av barnenger upptidigt
och sager att de inte kan.
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Detvar en gang
Killen var bakom en stock.
Grodan sa *hej da”

En pojkefick en liten groda och dom ... d
sa ... forsvinner grodan.
Sa hittar han en massa grodbarn.
En ren kom och stanga honom.

om...

Det varen gang en pojke
som hadefangat en groda med sin hund...
Sen kom jag inte ihag mer

De engelska barnensberattelser ar ord- och detaljrika. Den har flickanberattar sa att aven lyssnaren kan folja medi handelseférloppet och £8en klar uppfattning av vad som hint.

Once upona time, there was a boy and a dog and a frog.
Andit wasnighttime.
Then the boy wentto bed and the frog was,gotout...
of... its little jar.
And... went away somewhere.
Andthe boy and the dog woke up and they found
that the frog had gone.
So they looked everywherein thelittle boy’s bedroom
and they they looked out.... and the boy looked...
the dog looked in the jar.
Andgothis head stuck and he went to the window.
And... fell out and the jar smashed.
And the boy wentto fetch the dog
and didn’t look very happy.
Andthen they wentout of the houseto see if he’d gone
somewhereoverthefield.
Andthey couldn’t find him in there so they shouted him
and they...
the boy looked in the hole which had a mole in
and the mole jumped outand hurt the boy
and the dog wastrying to get the beehive down.
And... the dog couldn’t get the beehive down so...
So they, well, then the boy...
then the dog got the beehive down andthe boy.
I think, while the dog wasn’t there at this stage.
He was trying to getit, he was trying to mess,
mess about with the bees
and the boy climbed ontothestone.
And then the deer popped up
and then they went to the end ofthe cliff
and the deer dropped the boy and the doginto theriver.
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Andthen they looked overthis big log
and they saw a few frogsfirst,
twobig frogs, and then they saw all the babyfrogs.
And then they took one of the frogs home.
And that was the end.

BARNENS TANKAR OM BERATTELSEN

Sju av de tio barnen i Grupp A harstora svarigheter att uttrycka sina
tankar pa svenska. Det innebar att jag som intervjuare har svart att
folja dem. De kan t ex saga pa foljande satt:

- Vad var bra med den hir berittelsen?
- Att han hitta grodan.

- Hur tanker du? Varfor var det bra?
- Jo, fr om mantagit hand om ett djur och slapper ut dom i naturen s4 kan dom
inte 6verleva.

- Vad var bra med den hdr berattelsen?
- Att det blev ett bra slut.
- Varfor var det bra?
- Jag gillar inte sana dar slut som inte ar nagotbra. Sorgliga slut.

Till stor del laser barnen i grupperna B och in liknande betydelseri
bildberattelsen. Det finns dock tva skillnader. De svenska barnen ut-
trycker mer sjalvstandiga tankar och forklaringar an vad de engelska
barnen gor. Tre av de engelska barnen talar om olydnad ochbestraff-
ning, vilket inget av de svenska barnengor.

- The frog going up and sneaking away. Because he
should have been a good frog andstayedin the trank.

Vad beror nu detta pa? Det ar svart att saga. Underlaget ar litet. Men
resultatet fick mig att fundera pa mycket. Sju av de tio barnen i grupp
A klarar att planera och drivasin berattelse fram till det 6vergripande
malet, att hitta grodan. Endast tre av barnen i grupp B klarardetta.
Senare ars forskning visar att barn som farlyssnatill manga berattelser
eller sjalva ar delaktiga i att skapa berdttelser har lattare att beratta
sjalva. Har barnen i grupp A varit med om detta? Detdr naturligtvis
endast en spekulation eftersom studien inte omfattar barnens hemiljé.
Vad beror grupp Bs svarigheter pa? Ingar inte barnen i en berattan-

de miljé? Ar det sa, som maniblandpAstar, att svenska féraldrar mer
resonerar med sina barn? Ar det det som kommertill uttryck da bar-
nen i grupp B har sa uttalade asikter om den berattelse som deinte
kan aterberatta?
Med utgangspunkt fran de fragor som denna studie vackte hos mig

har jag bestamt att i mitt avhandlingsarbete folja nagra barn i deras
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hem fératt darigenom férsdka kartlagga hur skriftspraket blirsynligt/framtrader for dessa barn. PA engelska brukar detta benamnasemergentliteracy,

EMERGENTLITERACY
Den f6rsta som inférde begreppet emergentliteracy var den nyzeeland-ske forskaren Marie Clay (1966). Hennesintension var att beskrivayngre barnslasbeteendenfor att pa det viset kunnaidentifiera problemsa tidigt som mdjligt. Hon markte emellertid i sina studier att barnlangt fore skolaldern gjorde vardefulla upptackter av skriftspraket. Dettycks inte finnas nagon fix Alder da barnet ar mogetfor att lara, fram-holl Clay.
Detta synsatt skiljer sig fran forestallningen att barn trader in jskriftspraket genom att de férst lair sig tala, sedan lasa och férst diref-ter kanlara sig att skriva. ”I detta tinkande har begreppet lasmognad(reading readiness) kommit att inta en central stallning” skriver Ragn-hild Séderbergh, ”dar mognad hardefinierats utifran formaganattlarasig enligt radande metod och undervisningpraxis.” (1997). Man menaratt det finns en speciell Alder da barnet ar mogetfor att lara sig lisaoch skriva. Sjalva inlarningen sker via undervisning av en Iirare ochfoljer det som brukarkallas *bottom-up”-modellen vilket betyder attman bérjar med enskilda bokstaver som ges ljud och symboloch forstnar barnet kan en rad bokstéaver kan dessa sittas sammantill ord. Bar-nets tidigare kunskap eller erfarenheter anses irrelevanta. Det betyderatt foraldrar och forskollarare har skrimts for att engagera sig i bar-

nets lasutveckling. Barnet kundelar sig pa fel satt och framforallt £3trakigt da de kom till skolansriktiga las- och skrivundervisning,Clays banbrytandeforskning har sedan influerattil] ny fortsatt fork-ning inom sammafalt. William Teale och Elisabeth Sulzby publicerade1986 sina resultat i boken Emergentliteracy: Writing and Reading ochformuleradeféljande antaganden angaende emergent literacy:

1. Barns skriftspraksutveckling startar langt fore det att barnet utsattsfor formell undervisning. ”Children construct ideas about readingand writing that are not taught to them, are not modeled for them,and are not yet conventional.” Oftast forstar varken vuxnaeller
barn att barnets medvetenhet om skriftspraket har bérjat, Lyssna,
tala, lasa och skriva ar relateradetill varandra och utvecklas intevarforsig.

2. Emergentliteracy utvecklasi ett for barnet meningsfullt Samman-hang. Detta inkluderar bocker, tidningar, brey, religids litteratyy etc.Barnet ser hur vuxna och syskonsitter och laser och sedan talar om
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sddant de last. Undersokningar visar att denna kontakt med skriven

text gor att de flesta barn blir medvetna om skriftspraket. Delar sig

att skrift har ett budskap. Delar sig att man laser ur en bokeller
annan skrift och hur man handskas medden, t ex vandersida. Bar-
nen beter sig ofta som de ser andra gora.

3. Barn har en uppfattning om att de ar skrivkunniga langt innan de
uppfattar sig sjalv som lasare. De kan ofta diskutera skrivandets
funktion pa ett helt annat satt 4n vad de kan diskutera lasandets
funktion. Manga sma barn betersig pa olika satt om de uppmanas
att rita respektive skriva. Studier visar att ca femtio procentav trea-
ringar formar symboler som liknar bokstéver.

4. Fastan barns skriftspraksutveckling kan beskrivas i generella termer

sa utvecklas barn pa olika satt beroende pa alder och miljo.

FAMILJENS BETYDELSE

Sett ur ett emergent literacy perspektiv socialiseras barn in i skriftspra-
ket forst och framst av sina f6raldrar. Barn ar ofta Askadaretill och
blir indragna i vuxnaslasande och skrivande. Deser foraldrar som

skriver inképslistor och brev, som laser tidningar, bocker, Koranen och

e-post. Ett vykort kan betyda att nagon ar pA semester, en god- natt-

sang finns i en bok, en biobiljett ger intradetill en speciell film, texten
pa en tval sager nagot, likasa texten pa ett tuggummi. De horberattel-
ser och sjunger sanger. Alla dessa alster bidrartill en begynnandelite-

racy-utveckling. Det hjalper barnet att trada in i den lasande och den
skrivande varlden. Det sociala och kulturella sammanhang som barnet

ingar i har naturligtvis stor betydelse for vilken typ av upplevelser bar-

net ar med om. Gee (2001) liknar barnets méte medskriftspraket vid

en dans dar barnet ar synkroniserat med andra m4anniskor. Lasandet
och skrivandeintarolikaroll i olika familjer och darfor ger resultatet

att olika barn har saval kvantitativt och kvalitativt olika erfarenheter
av skriftspraket. Aven i familjer dar det inte finns mycket bécker tycks
fragan ”Vad star det dar?” vackas hos barn genomattde ser tidningar,

text i TV, tryck pa T-trdjor. Det ar mycket betydelsefullt for det lilla
barnet da de upptacker att tecken och symboler har en mening. Flera
studier visar

(Taylor och Dorsey-Gaines 1988, Auerbach 1989) att familjer som
till synes kan betraktas som pavra vad galler lon, utbildning, mat och
bostad inte sjalvklart beh6ver vara det vad giller praktiserandet av
skriftspraket i andra sammanhang.

LITERACY EVENTS OCH LITERACY PRACTICE

Manniskortillagnar sig skriftspraket i olika sociala praktiker med
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olika syften och olika funktioneri t.ex. hemmet, skolan, kyrkan, arbe-
tet. Literacy ar na4got annat ndar en grupp ungdomarutforgraffiti pa en
husvagg an om en mellanstadielarare skriver en anteckningi sin plane-
ringskalender. Det ar annorlunda om ett barnlaser upp en berattelse
som haneller hon har skrivit 4n om han eller hon forséker tyda en
text, skriven av en forfattare, i en lasebok. Aven ekonomiska faktorer
kan hadirektinflytande pa de literacyerfarenheter ett barn far genom
t.ex. produkter som produceras. Det galler saval mat, klader och leksa-
ker. Literacy aralltsa nagot mer 4n denrenttekniska fardigheten eller
inlarningen av denna fardighet (Barton, 1998)

Literacy baseraspaett system av olika symboler som representerar
varlden och som kantolkas av alla som dr insatta j samma symbolsys-tem. Detblir en del av kommunikationen manniskor emellan alltifran
vagmarken, bilder pa forpackningar, dataikonertill bokstaver.

David Barton (1998) menaratt studier av sprakliga situationer, lite-racy events, dar spraket praktiseras, literacy practice, ar centralti lite-racy-forskning. Har nedanskisserasett antal mojliga sprakliga situa-
tioner som barn kan interagerai, dar skriftspraket praktiseras.

Talat sprak
genom att samtala, lyssna pa berattadeeller lista berattelser, sjalv be-
ratta och sjunga sanger, lyssna pa TV, se filmer och video,spela sall-
skapsspeletc.

Skrivet sprak
genom att vara med och skriva brev, kort och CMS,titta j eller pa
bécker, tidningar, sangbocker,religids litteratur, leksakskataloger, for-
packningar, logotyper, TV, dataprogram etc.

Visuella bilder
genom att titta pa bilder, rérliga och stillastaende, sjaly rita och mala,ta del av tredimensionella konstruktioner, fotografier, logotyper, ikoner,
dataspel, CD-omslagetc.

Under senareAr har dettalade spraket raknats in som en viktig sida
inom emergentliteracy-forskningen, dar berattandet Ingar som en vik-
tig det. Det galler sval nar barnet lyssnartill andra som laser eller be-rattar, som nar detberdttarsjalv.

ATT LYSSNA TILL BERATTELSER
Barns deltagande da nagonlaser for dem 4r en mycket aktiy handling.Det ar en process som involverar sprak, tanke och kansla. Att ta del aytexten ien bokskiljer sig fran annan spraklig kommunikation ; bar-
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nensliv. Bokens sprak ar distinkt pa ett annat satt dn samtalet. Det ar
endast da barnen horlast text som de far hora obruten diskurs under
en langre stund (Meek 1998).

Fox (1993) menar emellertid att 4ven om inverkan av bocker dr vik-
tig sa ar det anda en indirekt inverkan. Via den muntligt berattade be-
rattelsen kommer berattare och lyssnare i en annanslags dialog med
varandra. Nar barn lyssnartill en muntligt berattad saga eller annan
typ av berattelse genererar detta en rad komplexalingvistiska struktu-
rer. Undersékningar visar att barn som kommer fran miljder med en
rik berattartradition ofta har en battre formaga att hantera spraket.
Meek (1998) skriver att barn ”moveintoliteracy”, da de lyssnartill en
berattelse. De lar sig mycket rent omedvetet. De lar sig hur spraket
later och ar uppbyggt. De lar sig nya ord. Barnen kanskeinte forstar
varje ord men av sammanhangetforstar de innebérden. Delarsig
ocksa retoriska grepp. Aven sanger kan ha denna funktion. Det basta
sattet att fa barn att beratta ar darfor att lata dem ta del av manga be-
rattelser. Fox (1993) menar att barn som far ta del av en rik flora av
berattelser, via traditionella sagor, sanger, rim och ramsor, erhaller en
kunskap om spraket som kommertill stor anvandningnarde sjalva
berattar eller senare ska skriva egna berittelser. Delar sig hur en be-
rattelse byggs upp.

Narhelst manniskor kommer samman borjar de utbyta berattelser,
personliga upplevelser, anekdoter, vitsar och sAdantde last. Barnlar sig
att forsta varlden och de sammanhangdelever i genom att héra andra
beratta saval om sina egna upplevelser som kanda berattelser (Bruner
1987, Chambers 1994). ”Genomattlyssnatill traditionella sagor och
berattelser stiger barnet in i en fantasivarld, méter djur som kantala,
tar del av allskéns magi menstalls ocksA infor dagliga problem och
kanslor som radsla, avundsjuka, mod ochlist” (Fast 2001:7). Berattel-
ser stoder barnens tankande och sdkandei att forsta. Lyssnaren bade
involverar och distanserar handelserna i en berattelse pa sammagang.
Hon ar bade askadare och medarbetare Barninteragerari olika sociala
situationer i berattelser och lar sig regler for tankande mendestills
ocksa infor mojligheten att tanka sjalva (Britton 1993).

Berattelser skapade inom en familj far samma funktion som famil-
jens fotoalbum (Grugeon och Gardner 2000). Berattelser om familjens
olika medlemmar och gemensammaupplevelser som berattas gang pa
gang lagger en grundfor var identitet. Vartefter tiden gar sa skapar
varje familjemedlem sin unika version av berattelsen. Vad som gor en
berattelse viktig ar nagothelt individuellt (Engel 1999). Att berattaren
och berattelsens huvudperson kan vara sammaperson paverkarsjalv-
klart den biografi vi skapar om oss (Bruner 1987). Bruner menar vida-
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re att berattelser yj berattar, darvi sjalva ar involverade, speglar varaOnskningar om “possible lives” Ett satt att karaktarisera en kultur ardarfor att studera berattelser som beriaittas av personer inom denspeci-ella kulturen.

BARNS EGET BERATTANDE
Deflesta barn startar tidigti livet att beratta genom att dela dagligaerfarenheter med andra. Om lyssnaren samarbetar med barnet,tar delav vad det berattar genom att t ex stilla fragor, sa bygger lyssnarenoch barnet uppen berittelse tillsammans. De konstruerar och omkon-struerar dagliga handelser. ”Tank, da tappade du glassen. Och s4 komhunden ochslickade pa glassen. Det mstevi beratta for Pappa.”Denna form avberdttande anses som mycket vardefullt for barn ideras sprakutveckling (Vygotsky (1934/86). ”A shared narrative beco-mes a tool for thought”
Brunerskriveri artikeln Life as Narrative (1987)

tanka sig nagot annatsatt att beskriva handelseri v
det i berattelsens form. Det finns inget manskulle k
sjalvt” utan allt ar minnesfragmentvi plockar fram
berattelser om osssjalva.

att det ar svart att
art liv an att gora
unna kalla ”livet
och framstiller i

KULTURELL PRAKTIK

Nar barn interagerari sprakliga aktiviteter blir detta ocksa en integre-rad del av deras personlighet. “The process of becomingliterate incly-des two complementary facets: induction into membership of a com-munity of practise and subjective appropriation of a cultur
system” (Serpell 2001). Detta innebar att detinte finns ng
literacy-utveckling utan att manniskor tillagnar sig skriftspraket i olika
sociala situationerdar skriftspraket praktiseras. Den kognitiva sidanav literacy-utvecklingen aralltsa privat. Den kulturella Praktiken ay |i-teracy inkluderar en rad aktiviteter. Varje sidan aktivitet ar konstrue-tad med en uppsattning regler som inte bara bestar av teknisk kompe-fens utan dar man genom att deltaga blir medlem av en speciell kultur.Nar barnet deltar i sadana aktiviteter forstar de textens relevans ochkan kommaatt anvanda berattande, lasande och skrivande fir attuppna mal som mer ar deras egna an nagon annans.

al meaning
gon isolerad

MITT AVHANDLINGSARBETE
mitt avhandlingsarbete avser jag att forsoker utforska hur en gruppforskolebarn, narmare bestamtsju stycken 5-aringar, kommer; kon-takt med Skriftspraket i sina familjer. Jag foljer barnen 1 deras hemunder tva ars tid fr att forséka ta reda pa vilka skriftsprakligg situa-
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tioner barneninteragerari. Hurtillampas talande, lasande och skri-
vandevid dessa tillfallen? Vilka vanor skapas hos barnen? Den franske
sociologen Pierre Bourdieu benamnerdetta habitus. Hur avspeglarsig
dessa vanori barnetsskriftsprakliga utveckling? Syftet ar att forsdka
synligg6ra den kunskap och de erfarenheter dessa barn bar medsigi
motet med skolans las- och skrivundervisning.

Vid urvalet av familjerna har jag utgatt fran kategorier som jag tror
kan ha inverkan pa barnets méten medskriftspraket och darmed de
vanor som barnetfar. Kategorier jag tagit hansyntill ar: barnets k6n,
familjens socialgrupp, familjensetniska tillhorighet, fordldrarnas ut-
bildning, familjens religion, familjens bostadsomrAde.

Ett 6verordnatteoretisk resonemangfor barns tidiga mote med
skriftspraket kommeratt utga fran Vygotskys syn att detta skeri ett
samspel med personeri barnets narhet, snarare an i direkt undervis-
ning. Jag kommeratt forséka utréna vilken betydelse den sociokultu-
rella milj6n har for barnets méten medskriftspraket. Vad betydert.ex.
foraldrarnas historia for de skriftsprakliga situationer som barnetin-
teragerar1?

Jag kommerocksa att folja barnen under deras f6rsta termin i
skolan for att darigenom férsdka ta reda pa hur derastidigare erfaren-
heter och kunskaper varderas av lararna.
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Lennart Hellspon, Asa Brumark

Ldrarrollen i deliberativa samtal.

En skiss till en retorisk didaktik

I diskussionen om skolan som en plats for demokratisk fostran har
”deliberativa samtal” ndmnts som viktiga former for en undervisning
som 6var det kritiska Gvervagandets konst. Féljande egenskaper har
angetts som sarskilt utmarkande f6r denna typ av samtal (Tomas
Englund?i foredrag 3/10 2002):

1 Skilda synsatt star mot varandra och olika argument far utrymme.
2 Det rader tolerans och respekt for andras mening.
3 Auktoriteter ifragasatts.
4 Detfinns inslag av kollektiv viljebildning - en straévan att komma

dverenseller Atminstone nA temporara 6verenskommelser.
S Detfinnsinslag utan direkt lararledning.

Densista punkten betydergivetvis inte att lararrollen saknar betydelse
fér deliberativa samtal. Dessa dr inte sjalvgaende utan kraver stéd och
planering som alla inslag i en genomtankt undervisning. Och om den
deliberativa modellen far inspirera aven klassrumssamtalen blir lararen
en aktiv deltagare.
Som de deliberativa samtalen karakteriseras har tycks de primart

vara inriktade motbeslut i handlingsfragor, t.ex. av den typ som ett
klassrad eller ett elevrad kan haatt fatta?. Men sammaform bor dven
kunna anvandasfor att diskutera teoretiska fragor. Aven da blir den
drivande kraften att séka na fram till en standpunkt som alla kan enas
kring och som darmedblir intersubjektivt etablerad.

Nagot som utmarker deliberativa samtal ar att de problematiserar
olika fragor. Och medan somliga larare tycks anse att ”faktagnuggan-
det ar grundeni all undervisning och att analysen och foérstaelsen ar en
sorts 6verkurs” (Lindqvist & Hyltegren 1995, s. 9) ar tanken med
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deliberativa samtali stillet att fakta blir begripliga och meningsfulla
forst genom analys och diskussion. I det mest typiska fallet, radslaget,
relateras de datill varderingar fér att kunna tjana som underlag for
handlingsbeslut. I aktuell pedagogisk och didaktisk diskussion betonas
ocksa att eleverna ska uppmuntrasatt ta stallning i olika fragor och att
pladera férsitt stallningstagande. Har har deliberativa samtal en uppeift
att fylla.

Det deliberativa samtalet som pedagogiskt instrumentvilar vidare pa
en dialogisk syn pa kunskap. Det premierar en formagaattdelta i kloka
overlaggningar, dar man prévarsin mening mot andras. Som en foljd av
detta framtrader kunskap och kunskapsutveckling som en kollektiv pro-
cess, dar det subjektiva forankras i det intersubjektiva. Deliberativa sam-
tal av det har slaget ar saledes kognitivt vardefulla utifran en syn pa
kunskap som social och kommunikativ (Vygotskij 1999). I den mening-
en utgor de ett metodiskt alternativ till en faktainriktad formedlingspe-
dagogik.
Som vi ser det ar ett viktigt syfte med deliberativa samtal att fa elever-

na att inse att deras egna erfarenheter ar vardefulla och varda att reflek-
tera Over ochatt de kantradai ett dialogiskt forhallande till skolkunska-
pen. Pa sa vis har dessa samtalen betydelse fdr elevernas
personlighetsutveckling. Det objektiva forbinds med det subjektiva och
det intellektuella med det emotionella.

Till personlighetens utveckling i ett demokratiskt perspektiv hér en
decenteranderorelse bort fran det sjalvupptagna (Piaget 1968 ) och fran
en betraktandetill den deltaganderoll i gemensamma fragor (Dewey
1997), som det deliberativa samtalet ar ett satt att fostra. Det handlar
om att kunnase en fraga fran olika hall och att verkai samtalet inte
bara genom sina faktakunskaper utan ocks4 genom Personligt stallnings-
tagande och engagemang.

Darfor passardeliberativa samtal for en undervisning som relaterar
skolkunskapentill en medborgarhallning. Att utbilda elevernatil] goda
medborgare innebarju att lara dem att engagerasig for helheten, for det
som ar st6rre an dem sjalvaeller den egna familjen. Darmedblir denna
form av éverlaggning ett viktigt inslag i skolans etiska fostran, som i vara
dagar kanske framforallt innebar att leda framtill ett samhillsansvar.

Ser vi det deliberativa samtalet som ett radslag, s4 Svar det primart ett
rationellt beslutsfattande. Ar det en viktig traning for elevernas framtid?
Forr var det nog sa att ganska fa manniskor hade mdjlighetatt fatta be.
slut inom samhillslivet och yrkeslivet. Det var forbehAllet en elit. Men vi
kan se det som karakteristiskt for de sociala och ekonomiska strukturer-
nas omvandlingaratt sadant beslutsfattande kravs av allt fler. I s& fall bi-drar deliberativa samtaltill att utveckla en mycket viktig allman kompe-
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tens. Samtidigt ar detta en utmaning for lararen. Av hennekravs att hon
kan relatera sina 4mneskunskapertill den Gvervagande och beslutande
manniskans behov.

LARARROLL
Vi anser att lararens engagerade hallning ar viktig for deliberativa sam-
tal, eftersom dessasyftartill en integrering av kunskap ocherfarenhet.
Lat oss visa det med ett exempel. Vad lararens hallning till sitt dmne be-
tyder for kunskapsprocessen undersdkte Tina Kindeberg i en studie av
sexualupplysning i gymnasiet (Kindeberg 1997). Syftet var att analysera
hur undervisningen paverkadeelevernasattityder. Sarskilt gallde det
deras beredskap att skydda sig och andra mot smittorisker och merall-

mntatt ta ansvar f6r sin sexualitet. Det efterstravade malet var inte
nagon mekanisk eller manipulativ paverkan.I stallet rorde det sig om att
utveckla elevernas reflekterande klokhet i grundlaggandelivsfragor, dar
var och en mAste gra ett genomtankt personligt stallningstagande.

Lat oss fundera 6ver vad Englundsfyra f6rsta punkter for deliberativa
samtal skulle innebara for ett skolsamtal av den har typen: 1) Att skilda
synsatt star mot varandra betyder att aven elever med en annan syn pa

samlivet an larobokens kommertill tals s4 att motsatta meningar inte
déljs. 2) Aven inopportunaAsikter tolereras och behandlas medinlevel-
sefull forstaelse. 3) Att ifragasatta auktoriteter galler framforallt lararen

och skolboken men 4ven slentrianmdssiga gruppmeningar. 4) Att paver-
ka elevernas attityder till samliv sker som en kollektiv viljebildning och

inte genom lararens ensidiga bearbetning av klassens mening.
Typiskt for skolan som ett ombud fér samhallets normativa krav

har ju varit att den utsatter eleverna for indoktrinering. Traditionellt
har det inneburit att skolan s4 att saga har dikterat for eleverna hur de
ska leva sina liv. Mot detta ar det deliberativa samtalet i princip en in-
vandning, eftersom det markeraratt eleven sjalv maste avg6ra sadana
fragor, dock garna i fornuftig dialog med andra. Vad detta kraver av

lararen ar badeett aktivt intresse for elevernas livsval och en formaga

att inte upptrada i en formyndarroll. Det ro6r sig allts4é varken om en
indifferent laissez-faire-installning eller om en auktoritar hallning.

De larare som deltog i Kindebergs studie var erfarna och duktiga

pedagoger och mycket motiverade fér sin uppgift. Och de arbetade i
val genomtankta undervisningsformer. Anda visadedetsig att eleverna

inte hade férandrat sin hallning namnvart, trots att ganska mycket lek-
tionstid a4gnades at det har momentet. Vad berodde det pa? Vad Kinde-
berg fann var att lararna sjalva hade problem att relatera sina privata
erfarenheter och évertygelser i den har 6mtaliga fragantill den infor-

mation som de lamnade pa lektionerna och som mest hade en rent
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saklig inriktning. Det kan forklara varfér eleverna ber6rdes paett helt
annat satt, nar personer med envilja att beratta Gppet om sina egna
kanslor och upplevelser borjade medverka i undervisningen. Det gallde

till exempel for en HIV-smittad homosexuell man. Hans vittnesmal
gjorde ett starkt intryck

I den har uppsatsen ska vi vandaosstill retoriken, den klassiska ta-
larlaran, fOr att se pa lararrollen i det deliberativa samtalet. Det bety-

der att vi betraktar lararen som en talare och provar vad retorikens

krav pa en talare betyder fr bilden av lararens uppdrag. Vad Kinde-
berg observeradei sin studie gar att uttrycka i retoriska termer. Nar

Cicero beskrev talarens konst urskiljde han tre uppgifter for en aktive-

rande kommunikation: docere, undervisa genom att lagga fram fakta
och peka pa sammanhang, movere, paverka kanslorna och viljan samt
delectare, roa och stimulera genom en lustfylld form.

Dessa begrepp kantillampas aven pa det deliberativa samtalet. Do-
cere star for dess intellektuella innehall, som naturligtvis ar en central
komponent. Men det maste ocksa finnas ett engagemangfor att disku-

tera fragan — movere. Ty syftet med samtalet ar meningsskapande. Det
innebar att det maste betyda nagotfor eleverna, berGra dem. Vidare
mAste dessa samtal ocksa vara lustbetonade — delectare. Eleverna
maste kannaintellektuell stimulans. Ur den lusten kommerkraften att
fora samtalet vidare.

Vad lyckades lararna bast med i Kindebergs studie? Antagligen do-
cere, att formedla information, som eleverna kanske anda kandetill

ratt val, eftersom skolan ju inte ar den enda kunskapskallan. Men det
som “misslyckades” var movere, att paverka attityderna, engageravil-

jan, manatill egen eftertanke. Kanske kom eleverna aven att uppleva
undervisningen som lite tjatig. Da uteblev aven delectare.

Nar lararen medverkari deliberativa samtal, sa uppstar latt en
asymmetri. Darfor kan lararen vara tvungen att ransonera sin retoriska

kraft for att inte dominera f6r mycket. Men lararen sitter ocksa inne
med kunskaper som kan vara viktiga for det deliberativa samtalet lik-
som envilja att gora nagot med det som kan inspirera eleverna. Asym-
metrin kan anda reduceras genom att lararen intar en 6ppen hallning
moteleverna. I det aktuella fallet kunde den visa sig genom att hon de-
lade medsig av sina erfarenheter.

KUNSKAPSFORMER

Lat oss relatera lararrollen till nagra typer av kunskap, som kan vara
aktuella i skolans undervisning. Aristoteles gor en skillnad mellan tre
kunskapsformer, som han kallar for episteme, techne och fronesis.*
Episteme ar den kunskap som rymsi en teoretisk beskrivning av varl-
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den. Som ideal har den Gvertagits av den moderna vetenskapen. Techne
ar den fardighet som kravs nar vi ut6var ett hantverk, nar vi formar

eller frambringar nagot med materiella eller symboliska redskap. Det ar

ett instrumentellt kunskapsbegrepp som bildar en grund f6r hela den
moderna teknologin. Fronesis ar daremot en kunskap avett helt annat
slag. Ordet brukar Gversdttas med ”handlingsklokhet” och ror forma-
gan att fatta goda beslut i konkreta situationer. Fronesis kan ut6vas pa

egen handeller i samverkan med andra, meni badafallen kravs nagon
form av 6verlaggning, att man vager alternativ och skal mot varandra.

Bade episteme och techne kan i princip vara ganska opersonliga kun-
skapsformer. Menfronesis ar personlig. Dess utgangspunkt4r inteett
allmant vetandeeller vissa inlarda handgrepp utan den klokhet som
grundarsig pa genomlevd och genomtankt erfarenhet, Hos fronesis
finns nagot Overgripandei forhallandetill de tva forra. Nar vi star infor

ett viktigt avgGrande kan vi namligen relatera bade fakta och forfa-

ringssatt till vardet av olika handlingsmal.
Som vi uppfattar fronesis kanvitillskriva denna beslutsvagledande

insiktsfullhet en dialogisk dimension. Det betyder att den f6rutsdatter en

formagaatt satta sig in i olika perspektiv och att uppfatta fenomen pa
olika vis for att kunnata stallning till dem pa ett klokt satt. Darfor kan

man nog saga att samtalet, dialogen, ar en sarskilt viktig form fér att

ut6va och utveckla denna kunskapsform, som ar sjalva karnan 1 man-
niskans liv som samhillsvarelse. Det ar ju dar vi m6ter andras synpunk-

ter pa en fraga.
Lat oss relatera episteme, techne och fronesistill deliberativa samtal.

Vad kan eleverna lara dar av dessa kunskapsformer? For det forsta kan
de upp6va sina 4mneskunskaper, utveckla sin kognitiva kompetens —
episteme. For det andra kan de uppovasina sociala och kommunikativa

fardigheter — techne. For det tredje tranar de sig i att gora kloka be-
démningar — fronesis. Framfor allt det senare vetter mot det deliberati-
va samtalets demokratiska funktion.

Ocksa lararen hareller bor forstas ha dessa tre slag av kunskaper
som en del av sin professionella kompetens. Episteme, det ar 4mnes-
kunnandet, techne ar den pedagogiska tekniken och fronesis ar det
medmanskliga, sociala och praktiska omd6éme som hjalper lararen att
hantera de skiftande situationerna i klassrummetpaett klokt satt och
att forma och préva malen for den utbildning honleder.

Ser vi pa didaktikensroll i lararutbildningen, sa har den garna Over-
latit ansvaret fOr sjalva 4mneskunnandet at motsvarandefackdisciplin.
Sjalv har den daremot fokuserat pa de metoder som kravs foratt for-

medla larostoffet.* For undervisningen innebar den tekniska inriktning-

en ett tankande i termer av mal och medel. Med en term fran Aristote-
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les kan vi saga att undervisningen da blir en poiesis, en malinriktad

verksamhetvars vardeligger utanfor den sjalv, namligen i vissa kun-

skaper som eleverna ska fa.
Mendetfinns ocksA ett annat satt att uppfatta undervisningen pa.

Som en bild for det alternativet kan vi anvanda en akta dialog.® Ty-

piskt for den ar att den har ett egenvarde som en grundlaggande
mansklig uttrycksform. Och dess mal 4rinte faststallda pa forhand.I

stallet vaxer de fram ur sjalva dialogens férlopp. En sadan verksamhet
med en inneboende mening kallar Aristoteles for en praxis. Det ar 1
praxis manniskan visar sin autonomi som handlandevarelse.

Vi skulle kunna se det deliberativa samtalet som en sadan praxis-
form. Visserligen kannetecknas det av en stravan att komma 6verens.

Mendet milet far inte styra samtalet sa att det forlorar sitt varde som

en sOkande idéutveckling eller sa att det upphaver toleransen eller re-

spekten for de olika deltagarnas synpunkter. Den kunskap som 6vas1

ett sadant samtal dr snarast fronesis, ett klokt omdéme. Mendetute-

sluter inte att faktakunskaper av olika slag kan vara viktiga for det

och att det ocksa kan krava en upp6vad samtalsteknik.

RETORIKEN SOM DIDAKTISK TEORI

Om vi jamfor didaktikens syn pa lararrollen med retorikens syn patalar-

rollen kan den senare tyckas Gvervardera det individuella momentet pa

bekostnad av institutionella processer. Nar det galler didaktiken som ett

studium av organiserad skolundervisning kan det daremot uppsta ett

motsatt intryck: att det viktiga 4r metoden, inte personen.Om vi jamf6r

didaktikens syn pa lararrollen med retorikens syn pa talarrollen kan den

senare tyckas Gvervardera det individuella momentet pa bekostnadav in-

stitutionella processer. Nar det giiller didaktiken som ett studium av orga-

niserad skolundervisning kan det daremot uppsta ett motsatt intryck: att

det viktiga ar metoden,inte personen.’
Lite schematiskt brukar didaktiken forknippas med tre nyckelfragor:

Vad (ska undervisningen innehalla), Hur (ska den bedrivas) och Varf6r

(ska den utformaspaett visst satt). Mer undanskymd ar daremotfragan

Vem (har den ratta kompetensen fr att undervisa). Har vill vi daremot

fokusera pa den senare fragan. For det syftet ska vi prova nagraretoriska

begrepp. Det innebar samtidigt ett fors6k att etablera retoriken som en
didaktisk teori. Narmare bestamt pladerar vi for dess varde som stod for
en didaktik som vill synliggéra lararrollen. I den har uppsatsen sker detta
mot bakgrund av en undervisning som satter det deliberativa samtalet,
den kritiskt prévande 6verlaggningen, i centrum.

Till att bérja med kan retoriken te sig som en ganskatvivelaktig inspi-
rationskalla for en larare. Ar den inte en ren techne, en instrumentell tek-

128

 

 



  

 

nik for att nA talarens uppstallda mal? Och ar den inte dessutom monolo-

gisk och manipulativ, alltsa mest lamplig for en indoktrinerande formed-

lingspedagogik? I sa fall verkar retoriken svar att forena medidealen for

en dialogisk och demokratisk undervisning.
For att méta de har invandningarna kan det vara lampligt att se pa en

klassisk retorisk situation. Det ar en Overlaggning, dar manniskorf6r-

handlar med varandraforatt fatta bra beslut. I centrum star en diskus-

sion, dir manser en fraga fran olika hall.* Sa var fallet i den historiska

kontext dar den retoriska teorin foddes: de grekiska stadsstaternas be-

slutsfattande genom medborgarnas moteni torgets offentlighet. Och

dennainriktning mot 6verlaggning ochbeslutsfattande har ocksa praglat

den retoriska undervisning som underlangtid var ett framtradande inslag

i det vasterlandska skolvasendet.’
Lat oss préva nagra centrala retoriska begrepp och se vilken relevans

de kan hafor lararollen i ett deliberativt samtal. Vi kan bérja medpistis.

Ordetbetyder fértroende. Det syftar pa en grundférutsattningforall

kommunikation. Tillampar vi det begreppet pa lararnas uppgift i klassens

éverlagening kring en fraga, s4 innebar det att lararen maste skapa en

fortroendefull atmosfar. Det ar avgdrandefor att eleverna ska vaga yttra

sin mening i en uppriktig och erfarenhetsgrundad dialog med andra.

Detta fortroende kan inte vinnas genom en ren teknik. Det forutsatter

att ldraren ar socialt lyhord och att hon tarett ansvar for elevernasrela-

tionertill varandra s& att det blir ett demokratiskt samtal praglar av 6m-

sesidig respekt. Det inbegriper att lararen ocksésertill att varken hon

sjalv eller nagon elev dominerar for mycket.

Fér det andra betonar retoriken begreppet persuasio. En svensk 6ver-

sattning brukar vara 6vertygelse. Det innebaratt talaren vill 6vertyga pu-

bliken med sina ord. Just det momentetférknippas ibland medretorikens

manipulativa syfte. Har det nagon hemortsratt i det deliberativa skolsam-

talet? Ja, om vi ser en Gvertygelse som ett intellektuellt engagerat forhal-

landetill en insikt, som vi, ofta efter en kritisk provning, ett potentiellt

motstand,hartagittill oss och gjorttill var egen. Alla skolkunskaper kan

forstas inte vara av det har slaget — kanske giiller det inte for fakta som

hamtas direkt fran skolboken. Det retoriska persuasio uttrycker en stra-

van efter en personligt forankrad kunskap som har sin mest naturliga

hemvist i en dialog, dar olika synsatt kritiskt bryter sig mot varandra.

Stalls persuasio i fokus, sa far det konsekvenser for lararrollen. La-

raren kan inte vara blott och bart en kunskapsférmedlare. Hon maste

vara en person som sjalv hartagit stallning till vad som 4r centralt

inom sitt amne. Antagligen har hon ocksasatt deti relationtill andra

fragor av en vidare betydelse. PA annat satt kan hon inte skapa forut-

sattningar for ett samtal som inspirerar elevernaatt sjalva inta genom-
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tankta standpunkter.
Den persuasiva hallningen har forstas sina risker — den far inte urar-

ta till dogmatism. Darf6r ar just den dialogiska utgangspunkten viktig.

Den maste vara forenad medenfri, 6ppen, tolerant, demokratisk hall-

ning hos lararen, annars kan den fa 6desdigra konsekvenser.

Enligt den klassiska retoriken ar det tre krafter som avgor hurval

en talare lyckas na fram till sin publik. Forst nar de samverkarblir

kommunikationen framgangsrik. Det ar Jogos, ordentill lyssnarna,

etos, hur trovardig talaren ter sig som person i forhallandetill sitt

amne, och patos, lyssnarnas kanslor, behov, forvantningar. Lat oss se

vad de betyder for lararens hallning i skolans deliberativa samtal.

Logosstar inte bara fér sprak utan ocksa for fornuft, artikulerad

kunskap. Det markerar lararens ansvar for att gora eleverna fortrogna

med denrationella kritikens redskap, for att fora in en vetenskaplig

begreppsapparat etc. Men aven detta dverforda logos problematiseras

genom att drasin i den 6ppna 6verlaggningens form. Pa det sattet blir

det inte tal om nagon enkel och oreflekterad formedlingspedagogik.

Att hantera logos som sprak och férnuft i en oupploslig forening

kraver bade att lararen har goda kunskaper i sitt Amne och en blick for

dess karakteristiska framstallningsmonster, alltsA hur man talar och

skriver i det och vilka funktioner det fyller. Samtidigt maste hon ge akt

pa hurelevernas egen dialog ser ut: deras satt att argumentera, valja

perspektiv, forklara och beratta utifran egna erfarenheter. Det samtals-

sattet mAste kunna uppta de nya kunskapsformerna sig utan att bris-

ta som ett fungerande meningsutbyte.
Etos 4 andra sidan star for den gemensamma Gverlaggningensper-

sonliga forankring hos deltagarna i den, for det som ger kunskapen

dess individuella farg och gor dentill en personlig egendom och en del

av karaktarsutvecklingen. Att pA det sattet framhava etos innebar en

syn pa kunskap som inte later den stanna vid det rent formella eller

tekniska. Av lararen kraver detta samspel mellan manniska och mening

ett levande engagemang som kanfortplantasig till eleverna - och som

ocksa ar kansligt for deras kulturella och individuella personlighets-

profiler.’
For att etos ska kommatill sin ratt maste det finnas plats for det

personliga och sarpragladei olika elevers bidrag till diskussionen. For

lararens del innebar det att se varje elevs forutsattningar for det delibe-

rativa samtalet och forsta hur dess kollektiva kunskapsprovningen och

kunskapsbildningen kan bidratill den enskilda elevens egen mognad

och utveckling.
Att patostill sist ar med i det deliberativa samtalet betyder att kun-

skapsprocessen dar ocks4 rymmerett varderande och efterkannande

130

  
 



 

 

moment. For lararens del innebar det en 6ppenhetfor elevernaspositi-

va eller negativa kanslor infor amneteller sjalva kommunikationssitua-

tionen och en vilja att ta dem pa allvar.
Till lararrollen hor aven att vara samstamd medsitt eget patos for

att kunna hantera det pedagogiskt. I Kindebergs undersékning fanns

t.ex. larare som kande motvilja mot homosexuella utan att riktigt inse

det. Sadana obearbetade kanslor kan st6ra samtalet, sarskilt om under-

visningen har ”attitydmal”, som 6kadtolerans motolika synsatt och

livsstilar. Forst mAste lararen ha rett ut sin egen emotionella (alltsa inte

bara den politiskt korrekta!) relation till dessa grundvardenforatt

kunna verka for dem pa ett G6vertygandesatt.
I den godalararrollen maste etos och patos balansera motlogos.I

Kindebergs undersokning anar man problem med dendistanserade1a-

rarrollen pa alla tre planen. Lararen finner inte orden som for eleverna

nara de diskuterade fragorna som en viktig del av deras egenlivssitua-

tion. Lararen haller tillbaka sina personliga erfarenheter. Och som ett

resultat av denna Aterhallsamhet férsvagas kanslokraften. Undervis-

ningen blir mindre angelagen an den kundevara.
Ett av de viktigaste malen for deliberativa samtal maste varaatt ut-

veckla en kritisk hallning till radande samhillsforhallanden,att inte

betrakta dem som sjalvklara. Till lararrollen hor da en 6ppenhet for

nya synsatt som kanske kanns utmanande. Samtidigt galler det for

henneatt leda in kritiken i strukturerade banor, utan att for den skull

ta loven av den. Det kraver en skicklig balans mellan logiska, etiska

och patetiska 6vervaganden.

EPILOG

I den har uppsatsen har vi fors6kt tala om talarkonsten som endidak-

tisk inspirationskalla for lararrollen. Vi har da valt att knyta an dentill

det demokratiska elevsamtalet. Det finns ett skal for det. Retoriken

vaxte fram i en politisk kontext som for férsta gangen gavplats forett

medborgarstyrt samhille. Dar blev talarkonsten ett redskap for demo-

kratiska forhandlingar. Vill vi flytta in dessa i skolans varld och satta

den dppna och éverlaggande dialogen i centrum dar, sa blir det viktigt

med lararens egen hallningtill hur kunskap bildas och ut6vas i ett so-

cialt sammanhang. Datrorvi att talarlaran ater kan kommatill he-

ders. For att utveckla sin egen roll i deliberativa samtal med eleverna

kan lararen ha hjalp av retoriska begrepp som redskap for sin sjalvre-

flexion. Narmare bestamt genom att retoriken kompletterar den “van-

liga” didaktiken som en praktiskt orienterad teori med ett sarskilt in-

tresse for ett kommunikativt och dialogiskt undervisningssatt.”
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Fotnoter

! Termen ”deliberativa samtal” tycks ha Englund som upphovsman.
2 $4 var ocksa fallet med det deliberativa samtalets retoriska forebild, genus deliberati-
vum, det demokratiska radslaget, da folkmétet skulle enas om en standpunkti en poli-
tisk fraga.
3 De deliberativa samtalenser vi alltsa som kompetensutvecklande. For det syftet kan de
inordnas i en 6vergripande pedagogisk planering, som later dem fokusera pa olika upp-
gifter i en progressiv ordning. $4 kan man tankasig deliberativa samtal for att underso-
ka orsaksménster, fOr att inventera atgarder, for att stalla upp en forklarandeteori etc.,
som antingen ett eget maleller en bakgrundfrett stallningstagande i en handlingsfraga.
Medden upplaggningen farvi en parallell till de retoriska 6vningar som kallades pro-
gymnasmata och som bildade en serie med en successivt 6kande svarighetsgrad (Eriksson
2002).
4 Dessa kunskapsformer behandlas utf6rligt i Gustavsson (2000).
5 Ofta har de vilat sig mot pedagogiken som vetenskaplig episteme.
6 Det kan lata egendomligt att likna undervisningen vid en dialog. Den kan ju ocksa vara
en dialog. Menall skoldialog ar inte en riktig dialog. Nar eleverna svarar pa lararens
kontrollfragor har vi snarare ett skensamtal an ett verkligt samtal, dar bada parterna
bidrar aktivt med egnainitiativ. I det strika lararledda samtalet ar fragorna och svaren
narmast ett medel for att genomfora en faststalld undervisningsplan.
7 Tina Kindeberg har talat om lararen som blott en ”metodhdllare” i vissa formerav re-
duktiv didaktik (personlig kommunikation).
® Detta dr en av de tre retoriska situationer som Aristoteles urskiljer — genus deliberati-
vum.De Ovriga arrattstalet, genus judiciale, och det “uppvisande”talet, genus demon-
strativum.

°T den retoriska 6vningsserie som kallades for progymnasmata var densista av Gvning-
arna att formulera och forsvara ett lagforslag. I detta kan vi se ett slaende uttryck for
att den retoriska traningen ytterst syftade till en medborgarbildning.
© Inte minsti interkulturella undervisningssammanhang4rdetta viktigt.
4 Den har uppsatsen bygger pa tankar som utvecklats inom projektet Retorikens didak-
tik, finansierat av Vetenskapsradets utbildningsvetenskapliga kommitté. I projektet har
Tina Kindeberg spelat en viktig roll som partneri vart eget deliberativa samtal.
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Eva Hultin

Amnesdidaktiken som vetenskapligt
falt och dess férhallandetill sko-
lans undervisnings/amnespraktiker

Svaren pa fragorna rérande dels ”Vad amnesdidaktiken som veten-

skapligt falt ar, eller bor vara?”, dels ”Vad denna vetenskapliga amnes-

didaktik syftar, eller bor syfta till?” ar omtvistade i den svenska, och

nordiska, akademiska debatten. I det har pappretvill jag kort redogé-

ra for och diskutera nagra av de svar som undersenare Ar foreslagits,

samt d4ven argumentera fér nagra alternativa forslag pa svartill de

ovan formulerade fragorna.

AMNESDIDAKTIKEN SOM VETENSKAPLIGT FALT

Att amnesdidaktiken idag inte har nagon sjalvklar vetenskapligt insti-

tutionell hemvist blir man varse inte minst genom mangdenavforslag,

ofta metaforiskt framskrivna, 6ver var 4mnesdidaktiken borde place-

ras. Dels har det funnits en diskussion om huruvida amnesdidaktiken

ar ett delomrade hérandetill de akademiska Aamnesinstitutionerna, som

motsvarar skolamnena,eller hérandetill pedagogikamnet, dar amnes-

didaktiken skulle relaterasig till allmandidaktiken och laroplansteorin

(se exempelvis Schiillerqvist, 2001 och Englund, 2001).’ Dels har dessa

discipliners ansprak pa 4amnesdidaktiken gett upphovtill krav pa en in-

stitutionell sjalvstandig amnesdidaktik, som dock4r relateradtill

amnes- och pedagogikinstitutionerna. Och det ar i denna vetenskapliga

nybyggaranda som didaktikerna tycks vilja Gvertraffa varandra i att

finna den bast beskrivande metaforen for den tankta nya byggnatio-

nen: Svein Sjoberg, kanske var mest namnkunnige didaktiker inom na-

turvetenskapen i Norden, anseratt vi ska se dmnesdidaktiken som en

bro mellan amnes- och pedagogikinstitutionen; en bro med fasten i de

tva andra disciplinerna (Sjoberg,1998). En annan norsk didaktiker,
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Svein Lorentzen, har foreslagit att vi ska se A4mnesdidaktiken som ett

mynt medtvsidor, eller som en vetenskap med tva ansikten (Lorent-
zen mfl, 1998). Bengt Schiillerqvist, universitetslektor i historia och

samordnarefor lararutbildningen i Gavle, dar en satsning gjorts under
senare ar for att bygga upp 4amnesdidaktikeni lararutbildningen,
menaratt fotbollstermen mittfalt metaforiskt bast beskriver vad 4m-

nesdidaktiken b6r vara i en lararutbildning; termen mittfalt signalerar
ocksa att det rér sig om ett sjalvstandigt vetenskapligt falt som dock
befinner sig i direkt anslutning till tva andra. Schillerqvist argumente-
rar for att hans bild GppnarfOr en f6rstaelse for A4mnesdidaktiken som
ett falt med manga positioneri rorelse (2001).

Gemensamtf6r dessa tre metaforiskt foreslagna svaren om ’Vad 4m-
nesdidaktiken som vetenskapligt falt bor vara, eller b6r vara placerad?’

ar just kravet pa en 4mnesdidaktik som vunnit erkannande som eget
vetenskapligt, institutionellt amnesfalt. Vad som ar tankt att vinnas
med ett sadant forfarande tycks vara att ge en pa forhandgivenlegiti-
mitet at ett specifikt forskningsobjekt (enkelt uttryckt: undervisningens

vad, varfor, hur, for vem, av vem, nar och i vilken utstrackning); en le-
gitimitet som varit langt ifran sjalvklar nar detta forskningsobjekt stu-
derats, och beforskats, utifran 4mnesdiscipliner dar andra studieobjekt
varit centrum, och de didaktiska perspektiven varit hanvisadetill peri-
ferin.

Fragan ar om manléser problemet med vetenskaplig legitimitet och

hierarki genom att skapa nya 4mnen? Ardet deninstitutionella for-
men, amnena,i sig som bjudit motstand,eller ar det foretradare for

vissa selektiva traditioner inom dessa 4mnen, som inte varit benagna
att tillmata den didaktiska forskningen inom 4mnet nagot namnvart

varde?. Och om dessaselektiva traditioner, inom exempelvishistori-
edmnet, litteraturvetenskapen, matematiken, etc., av vetenskapssam-
hallet tillmats ett a priori h6gre varde an den framvaxandeselektiva

tradition som bedriver didaktisk forskning, kommer detta da inte fort-
farande att vara fallet dven om den senare traditionen tar form som ett
eget vetenskapligt 4mne? Selektiva traditioner och deras position i varl-

den ar dessutom standigt underkastade f6randring; nya traditioner eta-
bleras och gamla trangs tillbaka. Om vi nu ar pa vag motett samhalls-

klimat, eller tidsanda, dar den amnesdidaktiska forskningens
anstrangningarefterfragas i hdgre grad, och sadkerligen aven pa bekost-
nad av andra selektiva traditioners forskning,vill jag inte sia om, aven
om betoningen av didaktisk kunskap i exempelvis LUK skulle kunna
vara ett tecken pa det. SA vitt jag kan se ar etablerandet ochstabilise-
ringen av det(eller de) amnesdidaktiska faltet/falten inte beroende av

huruvida dessa nya falt formar etablera sig som institutionella 4mnen,
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utan dels att forskningens centrala fragortillmats samhillelig aktuali-

tet (vilket slutligen ar en fraga om forskningsresurser), dels att de olika

amnesdidaktiska forskarna, som fokuserar samma fragor men mdjligt-

vis utifran olika discipliner, samtalar och refererartill varandra i forsk-

ningssammanhang.Ett vetenskapligt falt ar valtill syvende ochsist

inget annat4n just ett samtal mellan olika forskare om ett givet objekt;

forskare som inte ens behéver vara samtida.

Risken finns att barnet kastas ut med badvattnet om 4mnesdidakti-

ken institutionellt ska stopas om till egna amnen; att amnesdidaktiken

tagit form som ett samtal mellan olika discipliner, med olika perspek-

tiv, tycks mig snarare vara entillgang férfaltet. En tillgang som det

borde vara vart att varna om. Aven nya amnenriskerar att skapa en

essentialistisk sjalvférstaelse for vad det egna 4mnetar, med givna nor-

mer fér hur amnets forskning bér bedrivas; kanske ar dettill och med

stérre risk att ett nytt 4mne mer aggressivt formulerarsig essentialis-

tiskt, for att motivera sin nyvunna existens. Om viistallet skapar 4am-

nesdidaktiska métesplatser, for att nu bidra med 4nnu en metafor for

amnesdidaktiken, dar forskare fran olika discipliner kan métas, och

lata sina olika amnesdiscipliners perspektiv brytas, i fragor och diskus-

sioner av gemensamtintresse, sA tycks det mig som om vi bast varnar

om den vetenskapliga och metodologiska dynamik som justett tvarve-

tenskapligt forskningsfalt kan omfatta. Det som ‘Tomas Englund skri-

ver om relationerna mellan, eller avvagningen mellan, allmandidaktik

och amnesdidaktik, i en Aamnesdidaktisk forskning, galler i lika hog

grad alla de i amnesdidaktiken inblandadedisciplinerna:

Jag tror inte att vi pa forhand kan bestammaden mest fruktbara avvagningen mellan

allman- och amnesdidaktik. Det ar snarare fragestallningarnas inneboende dynamik

och de évergripande syften inom vilka de didaktiska undersokningarna inordnas (och

givetvis ocksa hur de genomférs) som avgor deras fruktbarhet. (2001, s. 242).

Om amnesdidaktiken kan ta form som en mdtesplats mellan olika dis-

cipliner, skulle den i sadanafall inte aven kunnabli en motesplats mel-

lan aktérer fran saval den vetenskapliga amnesdidaktiken som verk-

sammalarare fran skolpraktiken? Om en sadan vidgad métesplats ar

mojlig att fa till stand ar bland annat beroende pa hurviser pa den ve-

tenskapliga amnesdidaktikens syfte ochrelationtill skolans undervis-

nings(amnes)praktiker. Lite tillspetsat kan man saga att det handlar om

huruvida vi ser pa den som ett upplysningsprojekt eller som ett kom-

munikationsprojekt, vilket jag utvecklar har nedan.
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AMNESDIDAKTIKENS SYFTE OCH DESS RELATION TILL SKOLANS UNDER-

VISNINGS/AMNESPRAKTIKER

Anvandandet av begreppet didaktik inom pedagogisk forskning 1 Sveri-

ge har ofta beskrivits som en reaktion motdentidigare pedagogiska

forskningen, som fokuserade i basta fall metodfragorna och som var

den helt dominerande forskningen under perioden 1920- 70 (jfr exem-

pelvis Englund, 1998; Schiillerqvist 2001). En pedagogisk forskning

som inte problematiserade undervisningensinnehall, utan dar detta

snarast sags som nagot essentiellt givet och som darmed endast betrak-

tades som ett formedlingsproblem. Englund beskriver hur det under ett

tidigt 1980-tal initierades tva forskningstraditioner inom svensk peda-

gogisk forskning, som senare betecknats som didaktisk forskning, dar

forskningens fokus var innehallsrelaterad. Dels den fenomenografiska

forskningen dar distinktionen mellan undervisningsinnehall och laran-

deinnehall upprattades, dels den laroplansteoretiska forskningen som

problematiserade undervisningens innehall utifran ett vidare samhalls-

och utbildningspolitiskt perspektiv (Englund, 1998).

Amnesdidaktikens syfte och dessrelationtill skolans undervis-

nings/amnespraktiker skrivs dock fram pa olika satt hos olika

(amnes)didaktiker. Har nedandiskuteras korttre olika forslag rorande

amnesdidaktikenssyfte.

AMNESDIDAKTIKEN SOM SAKERSTALLARE AV KONTROLLERBAR

KUNSKAP

Lartikeln, ’Svenskdidaktiken — en vag till 6kad amnesmedvetenhet”

(2000), ger Per Olof Svedner en koncentrerad exposé Over viktiga

svenskamnesdidaktiska studier, vilka just har formulerats fran olika ve-

tenskapliga discipliner, dvs. fran litteraturvetenskapen, nordiska sprak

och pedagogiken. Inledningsvis i artikeln beskriver Svednersyftet med

amnesdidaktiken pa foljande satt:

En larare i svenska skapar undervisningssituationer med syfte att paverka eleverna pa

olika satt, sprakligt och litterart. I detta arbete bygger honeller han pa sin egen och

andras osystematiserade erfarenhet. Mendet finns ocksa mdjlighet att skaffa sig en

mer genomarbetad férankringav sitt eget handlande, namligen genom amnesdidakti-

ken. Dar ar det en fraga om systematiserad, kontrollerbar kunskap, inte om punktvi-

sa erfarenheter. Problemet ar att mangalarare inte kannertill den eller ar medvetna

om vad den kange. [min kurs.] (2000,s. 5).

I talet om amnesdidaktikens syfte som sakerstallare av ”systematise-

rad, kontrollerbar kunskap”4r skiljelinjen knappt fornimbar mellan

didaktiken och den tidigare metodiken, med dess formedlingsambitio-

ner. Forestallningen om ”systematiserad, kontrollerbar kunskap” f6re-
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faller mig vila i ett essentialistiskt tankande kring skolamnets innehall,

bara det att det nu ar svenskamnesdidaktikern, och inte litteraturveta-

ren eller nordisten, som formulerar denna sakra, och darmedgivna,

kunskap. Och amnesdidaktikernstaltill dmnespraktiken och dess ak-

torer riskerar darmed att uppfattas som ett tal uppifran parnassen,

varifran forskaren skanker och nedsanker klargérande kunskap,till 14-

rarna som annars, som visett, i blindo skulle bedriva sin undervisning

utifran sin ”osystematiserade erfarenhet”. Jag vill dock framhalla att

Svedneri slutet av artikeln fOrandrar tonlaget radikalt. Dar betonar

han istallet att svenskamnesdidaktikens inte ska leverera metod-eller

lektionstips, utan ge lararnaett historiskt perspektiv pa den egnalarar-

garningen och en didaktisk medvetenhet(s.10). En didaktisk medvetenhet

som snarare handlar om enreflexiv hallningtill den egna undervisnings-

praktiken och som darmed 6ppnarfr en frstdelse for att innehallet ar

ett av flera tankbara, vilket Svedner uttrycker pa féljande satt:

Denhistoriska kunskapen kan géra dem an mer medvetna. Samtidigt torpederar det

historiska perspektivet den metodiska-didaktiska oskuld, som innebar att den enskil-

de lraren tror att det dmne han motteller arbetar med dr det enda tankbara. (2000,

s. 10).

Men om vi hérsammar Svedners uppmaningatt lamna en oskuldsfull

tro pa ett givet 4mnesinnehill, sa ar det knappast poangfullt att sdka

ny legitimitet 4t en ”saker, kontrollerbar kunskap,” genom amnesdi-

daktiken. Rimligare vore att betona att vad som 4rett giltigt under-

visningsinnehall ar nagot som maste kommuniceras fram. Och den

kommunikationen borde saval (bland andra) den vetenskapliga amnes-

didaktikern, (amnes)lararen som elever vara valkomnaatt ta deli, for

att kunna bidra medsina skilda perspektiv.

AvenSchiillerqvist tycks ibland glida in i en forstaelse av amnesdi-

daktiken, och den amnesdidaktiska praktiken, som nagot essentialis-

tiskt givet, som bér undersékas och sedan formuleras av amnesdidakti-

kern. I synnerheti foljande stycke kan man skymta en sadan

installning:

En fraga som jag borjat fundera ver ar om det ar rimligt att saga att alla larare som

gar in i en undervisningssituation utévar en didaktisk praktik? Finns det nagra 4m-

nesdidaktiska minimikrav? Begreppet minimikrav, liksom dessféljeslagare optimum-

normer, harstammarfran Rolf Torstendahl, historiker i Uppsala. Minimikraven galler

for alla inom ett vetenskapsomrade,ett amne; optimumnormer handlar om vad som

gér att nagonting blir bra forskning. Det senare kan mansallan enas om, optimum-

normerna4rofta olika fér olika forskningsinriktningar. (2001, s.11).
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Schiillerqvists forslag om didaktiska minimikrav och optimumnormer

kan ocksa forstas som barare av en essentialistisk férstallning om det

amnesdidaktiska raitta och goda, som amnesdidaktikern bor finna kri-

terier fr, och som den undervisandelararen,eller kanske aven elever

och féraldrar, kan préva en given undervisning mot. Schiillerqvist fore-

slar sedan ett sadant dmnesdidaktiskt minimikrav, ndmligen att amnes-

didaktikern (och har tycks han ha lamnatlararen, eller s4 foredrar han

att kalla lararen for just amnesdidaktiker) ska ha distanstill saval am-

nestraditioner som till olika pedagogiska skolbildningar (2001, s. 14).

Detta kani férstone tyckas vara ett tilltalande och rimligt forslag, men

framstar som alltmer problematiskt vid naérmare eftertanke. Menar

Schiillerqvist har att en ldrare som undervisar i enlighet meden viss se-

lektiv amnestradition inte skulle uppfylla de amnesdidaktiska minimi-

kraven, om dennatill fullo kanner sig hemmastadd

i

en tradition?

Oavsett om ldraren valt undervisningsinnehdll och arbetsformerpaett

medvetet satt, som ar val forankrat i den egna dvertygelsen och erfa-

renheten om vad en fungerande undervisning kan vara? Den svenskla-

rare som exempelvis funnit en didaktisk hemvist i den selektiva tradi-

tion som brukar benamnas som erfarenhetspedagogisk,’ har denne

nodvandigtvis darmed en bristande didaktisk distans?

Schiillerqvist tycks finna en motsattning mellan ”en hég vardering

av det egna amnet, en passion, [vilken] kan vara en forutsattning for

ett livslangt engagemang for ett A4mne, men ocksa en begransning nar

man gar i en undervisningssituation” (2001, s. 14), och ett kritiskt, re-

flekterande férhallningssatt till den egna undervisningen. Som attett

alltfor starkt vurmande for det egna amnets mdjliga innehall med au-

tomatik skulle leda till pedagogisk trangsynthet. Men det avgorande

torde vara om denselektiva tradition som en larare medveteteller

omedvetet utgar fran i sin undervisning medgerett kritiskt reflekteran-

de éver den egna undervisningspraktiken. Vad enskilda (Aamnes)larare

eller grupper av larare, och aven tillsammans medelever, behéverre-

flektera dver i forhallande till den egna undevisningen4rinte heller

nagot som medsjalvklarhet kan fastslas pa forhand exempelvis genom

minimikrav eller optimumnormer som utarbetats av amnesdidaktikern.

AMNESDIDAKTIKEN SOM UTVECKLARE OCH TILLHANDAHALLARE AV ETT

NYTT SPRAK
Inte sallan hér man i debatten om syftet med 4mnesdidaktiken att den

just ska utveckla ochtillhandahalla skolpraktiken ett nytt (didaktiskt)

sprak. Den som far exemplifieras som féretradare for en sadan stand-

punkt i det har pappret blir den finske didaktikern, Michael Uljens,

som uttryckt sig pa foljandesatt:
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Det torde vara ganska oproblematiskt att havda att den didaktiska teorins uppgift ar
att erbjuda ett sprak medvars hjalp vi pa ett systematiskt satt kan tala om undervis-

ningen och fostransverkligheten.
Den didaktiska forskningens uppgift ar darfor att skapa detta sprak, med vars hjalp
badelarare, elever, foraldrar och skoladminstratorer kan tala om den pedagogiska

verksamheten pa ett rattvisande satt (1997, s 166).

Detta citat aterfinns aveni Schiillerqvists framstallning, dar han dekla-
rerar att den 4mnesdidaktiska grupp i Gavle som han tillhér, Forum
for amnesdidaktik, just latit sig bli inspirerade av Uljens syn pa amnes-

didaktiken som utvecklare ochtillhandahAllare av ett nytt didaktiskt
sprak (2001,s. 15).

Aterigen beskrivs skolpraktiken i termer av brist; denna gang som

en sprakligt inadekvat miljé for ”larare, elever, f6raldrar och skolad-

minstratérer”, som sags behGvaett sprak for att kunna tala om den
verksamhetde pa olika satt ar berdrda av. Och aterigen betecknas
praktiken som nagot som utmarks av avsaknad av ”systematik”. Fére-

sprakandet av ”ett systematiskt satt [att] tala om undervisningen och

fostransverkligheten” sker dessutom utan val underbyggd argumenta-

tion och som val borde vara grundadi en analys av den praktik som
amnesdidaktiken ska radda med sprakets hjalp. Snarare ar behovet av

spraklig systematik ar forgivettaget. Jag ar inte alls lika saker som UI-

jens tycks vara pa att larare befintliga i den praktik han vill sprakligt

undsatta, kinner med samma ”oproblematiska”sjalvklarhetatt ett

eventuellt litet utrymme fér reflektion i skolvardagen beror pa bristan-

de sprakliga resurser; det 4r nog snarare andra krassa ekonomiskare-

surser som saknas.
Om tid, i form av mer undervisnings- och adminstrationsfria arbets-

timmar, tilldelades lararna, som pa sasatt fick mdjlighettill fler kvali-

tativa samtal med varandra,elever, foraldrar, skoladminstratorer och

kanske aven med den forskande amnesdidaktikern, sA ar jag Overtygad

om att de alla vore sprakligt kompetenta for att fora den typen av
samtal. I sadana samtal skulle sakert aven nya ord och begrepp utveck-

las i relationtill det reflekterade innehllet — ett antagande som dock

vilar pa en mer socio-kulturell spraksyn an vad en spraklig implemen-

teringstanke kan innebdara.

Det finns daven en annanfara i, som jag ser det, att utveckla ett fack-

sprak — som det nya didaktiska spraket val anda maste betraktas som

— uppdriveti den amnesdidaktiska forskningens vaxthus. Den faran

handlar om att fackspraket riskerar att sprakligt fjarma de professio-

nella fackmannen i verksamheten, dit vi kanske kan rakna forskarna,

lararna och skoladminstratérerna, fran de 6vriga akt6rerna som ele-

verna och fordaldrarna. I tider nar andra yrkesgrupper tvingastill sjalv-
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rannsakning gillande den egna yrkesjargongen, exempelvis lakarna,

for att framsta som professionella i samtiden, vore det olyckligt om 1a-

rarna i professionalismens heliga namn gick i motsatt riktning.

AMNESDIDAKTIKEN SOM TILLHANDAHALLARE AV HISTORISK AMNES-

DIDAKTISK MEDVETENHET

Den norska pedagogen Gunnar Handal och den svenske pedagogik-

professorn Tomas Englund har bada betonatvikten av historiska ana-

lyser av skolamnena,for att pa sa satt battre forsta amnet som histo-

riskt och kulturellt fenomen i var egen tid (Handal, 1989; Englund

exempelvis 1986, 1990,1998, 2001). Englund har aven understrukit

vikten av att beskriva och analysera deselektiva traditioner som har

vuxit fram i skolans undervisning av ett Amne; traditioner som fort en

inbérdes kamp om ratten att definiera 4mnets essens och arbetsformer.

Detta beskriver Englund bland annat pa foljande satt:

Genom att analysera hur kampen om olika kunskapsinnehall tar form historiskt och i

samtiden som skolkunskap har samtliga dessa studier* [min inskjutna fotnot], givetvis

med en del varierande tonvikt i analysernabl.a. p.g.a. att det rér sig om olika omra-

den (ocholika skolamnen med skilda forutsdttningar), pavisat olika méjliga uttolk-

ningar av namnda kunskapsinnehall och aven, i pragmatisk anda, sdkt analysera dess

konsekvenser. (2001, s. 241)

Att analyserahistoriskt vilka selektiva traditioner som varit giltiga for

ett Amne, och hur dessa traditioners kunskaps- och elevsyn harskilt sig

At, och vilka konsekvenser detta har fatt for undervisningen, kan, som

jag ser det, aven ge en fordjupad férstaelse for villkoren for olika sam-

tida uttolkningar av amnet. Med andra ord kan en historisk medveten-

het om dmnetutgéraett reflexivt rum dar vilattare far syn pa och

darmed inbjudstill att fundera kring de undervisningsvillkor som gal-

ler fOr Amnetidag.

Merproblematiskt blir det dock nar Englund sékeratt legitimera

den amnesdidaktiska forskning som han foretrader genom attlite for

enkelt erbjuda den som olika valalternativ till verksamma larare:

De kvalitéer som jag da vill lyfta fram 4r bl.a. att analyserna syftartill att skapa upp-

sattningar av olika mdjliga val uttrycka som didaktiska typologier fér historie- och

samhillskunskapsamnena (Englund 1986), olika amnesfokus, natursprak och kun-

skapsemfaser i den naturorienterade undervisningen (Ostman 1995), olika teknikdis-

kurser (Westlin 2000) etc. (Englund, 2001, s. 242)

Har beskrivs med andra ord hur den amnesdidaktiska kunskapen ska

kunna utgéra en grundforlararens val av undervisningsinnehall (och

kanske form). En medvetet valjande larare kallas dessutom i den eng-
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lundska terminologin fér didaktiskt kompetent:

Den didaktiskt kompetente lararen daremot ar problematiserande och standigt pr6-

vande, dppenforolika vagar ochallra helst medveten om och kunnig vad gialler kon-

sekvenserna betraffande olika handlingsvagar, olika val av innehall etc [...] Inom

varje amnesomrade kan didaktiska typologier, d.v.s. olika satt att forhalla sig som

skapar olika forutsdttningar for val av innehdll och dess meningsskapande,utvecklas

och urskiljas. Den didaktiskt kompetente lararen ar intresserad av ochvill pa sikt bli

medveten om just dessa skilda méjligheter darfér att skolkunskap/klassrummets kom-

munikation med nédvandighet ar nagot annat an formedling av dekontextualiserad

amnesteori/vetenskaplig kunskap. (Englund, 1992, s.41-42)

Mentalet om den didaktiska kompetente lararen och hennes hand-

lingsval reducerar, som jag ser det, en mycket komplex, insiktsfull och

darmed vardefull analys av amnesdidaktiskt relevanta skeenden, som

beskrivits och analyserats i ovan namnda verk. Analyser som jag tidi-

gare papekat kan hjalpa oss att battre forsta villkoren for var egen tids

amnesundervisning. I samma stund som anspraken fér denna forsk-

ning dven ska galla framtiden draneras den pa sin komplexitet; de se-

lektiva traditionerna, eller imneskonceptionerna, som beskrivits av

denna forskning som vilande pa (i mangafall) vitt skilda uppfattningar

rorande saval kunskaps- och amnessyn, som samhills- och mannisko-

syn, ar knappast nagot som den enskilda lararen pa nagotenkelt satt

kan valja. Rimligare vore att tala om att lararen genom kunskap om

sitt amnes selektiva traditioner kan upptacka var hon/hansjalv kanner

sig mest hemma. Enreflekterad forstaelse for den egna amnesdidaktis-

ka tillhorigheten till en speciell selektiv tradition, kan aven innefatta

en forstaelse for att dennatillhérighet medf6r vissa konsekvenser f6r

undervisningen.
Avslutningsvis vill jag saledes pladera for en Aamnesdidaktik som just

problematiserar undervisningsvillkoren f6r ett givet skolamne, inte

minst genom dentyp av historiska analyser som vi ovan sett olika 4m-

nesdidaktiker férespraka, dvs. av amnenshistoriska selektiva traditio-

ner, och hurde aterfinns i var samtida undervisning idag. Jag efterlyser

med andra ord en amnesdidaktik som helt frigjort sig fran forestall-

ningen om sin uppgift som upplysningsprojekt, bade i form av formed-

landet av sakerstalld kunskap, leverantér av nytt sprakbrukelleri

form av utpekandetav alternativa val for den framtida undervisningen.

Lat istallet dmnesdidaktiken ta form som ett kommunikationsprojekt,

dar dess analyser av historiska och nutida undervisningsvillkor kan ut-

géra ett erbjudande om innehll i samtalet mellan forskningens och

skolans aktorer.
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Noter

'T nordisk Pedagogisk Tidskrift diskuterar exempelvis B.U Engelsen (6/2000) och senare
aven Tomas Englund (2-3/2001) avvagningen mellan amnesdidaktik och allmandidaktik,
dar den forra varnarfor en alltf6r sjalvstandig amnesdidaktik som riskerar fa en legiti-
merandefunktion av en selektiv traditions kunskapsuppfattning, medan den senare po-
angterar att "den goda amnesdidaktiska forskningen befinner sig nara och problematise-
rar sitt objekt via pedagogiska och allmandidaktiska perspektiv. Om dessa perspektiv
negligeras riskerar vi att fa just en amnesdidaktik som reproducerar en selektiv tradi-
tion” (s 240).
> Den erfarenhetspedagogiska traditionen inom svenskamnetshistoria kan ses som en re-
aktiontill tidigare traditioner med exempelvisfast litterar kanon och formaliserad sprak-
syn; i den erfarenhetspedagogiska traditionen utmanas maoentidigare essentialistisk
amnesuppfattning och aven eleven och henneserfarenheter och erfarandesatts i centrum
(Malmgren, 1996).
3 Har Asyftas de studier, doktorsavhandlingar, som skrivits inom ramen for forsknings-
gruppen SOCINN (socialisationens innehall och medborgarskapets dimentioner), som
TomasEnglundvarit vetenskaplig ledare for under aren ....; avhandlingarna som Asyftas
har ar forfattade av Ostman (1995), Westlin (2000), Hjalmeskog (2000), Torn-
berg(2000) och Sternudd(2000).
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Jimmy Jaldemark

Om den larandes makt 6ver

ldrandet i natbaserad utbildning

ABSTRAKT

Artikeln behandlar fragor r6rande den vuxne larandes makt over
larandet i natbaserad utbildning. Makten agerar har i den larandes
handlingar och visar sig genom anvandning av och kommunikation
med hjalp av datoriserade natverk samt genom fysisk separation mel-
lan utbildningens akt6reri en officiell utbildningsmiljo. Syftet med
artikeln ar att utifran ett maktperspektiv undersdka forutsattningarna
for ett kvalitativt djuplarande i natbaserad utbildning. Utifran ekono-
miskt och kulturellt kapital, etnicitet, k6n och socialgrupp uppstar
maktproblem fér den larande med avseende pa accesstill och genom-
forande av natbaserad utbildning. Den larande erbjuds en begransad
mangd positioner for larandet med avseende pa kontroll, styrning och

agarskap. Dessa problem behGveri stérre utstrackning behandlas bade

empiriskt och teoretiskt inom faltet natbaserad utbildning.

NAGRA AVGRANSNINGAR OCH DEFINITIONER

Det perspektiv som har anlaggs ar i forsta hand den larandesoch i
huvudsak hur larandet influeras av maktrelationer i natbaserad utbild-
ning. Den larande ses som en aktiv individ som utifran ett maktper-
spektiv har mojlighet att inta olika positioner som utgangspunktf6r
larandet. Vidare ses larandeutifran ett kvalitativt perspektiv som djupt
eller ytligt (Biggs, 1999; Marton & Booth, 2000). Med makt avses den
larandes mojlighet att med avseende paaccesstill utbildning samt
agande, styrning, kontroll och genomférande positionerasitt larande.
Makten agerar i den larandes handlingar och kan uppfattas bade som
en negativ och positiv kraft. Har satts dess konsekvenserin i det nat-
baserade utbildningsfaltet. Faktorer som k6n, socialgrupp ochetnicitet
samt kulturellt och ekonomiskt kapital anvands for att analysera de
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positioner som den ladrande har m6jlighet att inta. Vidare vill skall ana-
lysen inte ses som en teori Over makt och larande i natbaserad utbild-

ning utanistallet tolkas som en dérrdéppnaretill forstaelsen av hur
maktaspekter influerar larandet i natbaserad utbildning.

Begreppet pedagog anvands konsekventi artikeln och ses som en

samlingsterm for de som arbetar med undervisning. Begreppet har har

ingen kopplingtill undervisarens eventuella pedagogiska utbildning

eller amnet pedagogik. Med utbildning menasalltifran kortare kurser

till lingre program. Anordnaren av utbildningen kan vara olika former

av offentliga och privata officiella institutioner som organiserar formell

utbildning for vuxna exempelvis universitet och hégskolor, kommunal
eller statlig vuxenutbildning, samt kompetensutvecklingsf6retag. Ut-

bildningsanordnaren bendamns synonymtsom utbildningsinstitution,

institution och organisation utifran det sammanhang som begreppet ar

tillampbart.

BEHOVET AV NATBASERADE UTBILDNINGAR

Det samhille som ar i framvaxande kraver allt mer av medborgaren

nar det giller formaganattta till sig kunskaper. Ibland kallas detta

samhaille for informations-, kunskaps-, natverks- eller det postindustri-

ella samhallet. Detta samhalle karakteriseras bland annatav ett stort

flode av information, foranderlighet pa arbetsmarknaden och globali-

sering. Forandringstrycket paverkar samhillsinstitutioner som utbild-

ningsvasendet ochger livet nya forutsattningar. Utifran detta perspek-

tiv kommerdetatt bli allt viktigare for den enskilde medborgaren att

regelbundet kompetensutveckla sig och i en delfall omskola sig for att

kunna vara attraktiv p4 arbetsmarknaden. Den larande maste vara be-

redd paatt lara hela livet. Som ett svar pa samhallets behov av en val-

utbildad befolkning har vuxenutbildningar i alla dess former, sasom

kurser och program, expanderat under 1990-talet och kommer sanno-

likt dven att gra det under de narmaste aren. Nya kategorier av stu-

denter, exempelvis vuxenstuderande medstor livserfarenhet och indivi-

der fran studieovana hem,tillférs utbildningssystemet. Dessa studenter

staller andra krav pd exempelvis hégskolan nar det giller accesstill

utbildning och pedagogiska metoder. Utbildningenses fran ett politiskt

perspektiv som ett satt att minska den sociala och geografiska snedre-

kryteringen. 1990-talets satsningar i Sverige pa utbyggnad av regionala

hégskolor har atgardat den geografiska snedrekryteringen meninte

lyckats atgarda den sociala snedrekryteringen (Wikhall, 2001). Kompe-

tensutvecklingskraven Okar dven inom arbetslivet. Traditionella utbild-

ningar klarar har inte av att tillgodose samhallets behov av utbildning.

Ett svar pa det dkade behovet av utbildning ar natbaserade utbild-
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ningar. Argumenten for dennatyp av utbildningar ar att den bade kan
spara pengar genom minskaderese- och boendekostnader men aven
genom att kompetensutvecklingen och anvandningen av informations-

och kommunikationsteknik i allmanhet effektiviseras (t.ex., Schank,
1997). Natbaserad utbildning blir ett ekonomiskt konkurrensmedel.
Vidare erbjuder natbaserad utbildningtillgangtill utbildning for de in-

divider som traditionellt sett av personliga omstandigheter ar exklude-
rade fran institutionellt larande. Individen blir som en spin-off effekt 1
héere gradtillganglig for arbetsmarknaden (Stephenson, 2001). Fran
politiskt hall uttrycks behoven tydligt. Genom Myndigheten for Sveri-

ges natuniversitet far nu svenska universitet och hégskolor uppdraget
att erbjuda och utveckla natbaserad (Regeringens proposition

2.001/02:15). Forutsattningarna for den larandeatt lyckas i natverks-

samhallet kommertroligtvis fram6ver i hégre grad an nu vara beroen-

de av om den larande klarar av att kompetensutveckla sig med hjalp
av natbaserad utbildning. Sverige liksom flera andra lander ar pa vag
in i ett flexiblare utbildningssystem dar fler individer behover beredas

plats och i detta system utvecklas natbaserad utbildning.

PERSPEKTIV PA VUXNAS LARANDE

Karaktaristiskt for vuxnas larande jamf6rt med barn och ungdomars
ar den livserfarenhet och de tidigare kunskaper som vuxna tar medsig

in i en utbildning. Vidare har vuxna ett behov av autonomi,detvill
saga ta egna beslut, eftersom de har ansvar for familj, arbete och sam-

hallsuppdrag. Stéd fran anhGriga paverkar motivationenatt lara och
darigenom mojligheten att fa accesstill utbildning. En dynamisk di-

mension som paverkar vuxnaslarande ar hur de uppfattar larsituatio-
nen som forutom livserfarenhet och livssituation inkluderar support-
och undervisningsrelaterade fragor. Support handlar om att hjalpa den
larande med tekniska och administrativa problem. Vidare att st6dja

den larande nardet finns behov av hjalp med utbildningensinnehall.

Valskrivna och genomtankta studiehandledningar stédjer aven den

vuxnes larande. Undervisningsrelaterade fragor som ar viktiga for vux-
nas larande ar genomtankta kursdesigner som stédjer individens laran-
de, meningsfulla examinationsformer, krav och malskrivningar som ger
den larande utrymmefor agarskap Over larprocessen, medvetenhet om
konskillnader i larandet samt att planering av undervisning utgar uti-
fran den larandes perspektiv istallet for pedagogens. Vidare kan infor-
mation och undervisning om affektiva, kognitiva och metakognitiva
larandestrategier influera individens larande. Specifika strategier och
metoder gors datillgangliga for den larande sa att den effektivare kan
genomfora, kontrollera och styra larandet. Generellt influeras vuxnas
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larande, med avseende pa vardagslarandeoch larandei en utbildning,

av tidigare kunskaper och erfarenheter. De som har stora kunskaperti-

digare lar sig mer i vardagen, exempelvis genom massmedia, och har

stérre mojlighet att deltaga i och genomfora en utbildning. Kvalitets-

skillnaderi individens larande finns och kansparastill individens kog-

nitiva inriktningtill ldrandet. Inriktningen med hégre kvalitativt laran-

de, djupinlarning, satter fokus pa innehallets budskap och mening.

Ytinlarning innebar ett lagre kvalitativt larande och ett fokus pa sjalva

texten utan att i nagonstorre utstrackning problematisera dess bud-

skap och mening (Biggs, 1999; Marton & Booth, 2000). Inriktning

valjs av den larande utifran hur den uppfattar larsituationen vilken i

sin tur ar influerad av de positioner som faktorerna ovan erbjuder.

DET NATBASERADE UTBILDNINGSFALTET

Den flora av begrepp som anvands inom det natbaseradeutbildnings-

faltet for att benamna typen av utbildning innehaller exempelvis

education via computer-mediated-communication, Internet-based edu-

cation, online education, online pedagogy, virtual education och web-

based education. Det stora utbudetav likartade begrepp pekar pa ett

behov av en standardisering. I det foljande anvands Paulsens (2001)

definition av online education vilken har éversatts till natbaserad ut-

bildning som karaktdriseras av:

1. Separation i rum och/eller tid mellan pedagog och den larandevilket

averansar natbaserad utbildning fran traditionell klassrumsutbild-

ning.

2. Paverkanfran en utbildningsinstitution vilket avgransar natbaserad

utbildning fran privat handledning och sjalvstudier.

_ Anvandandeav datornatverk fér att distribuera innehall.

4. MOjlighet att uppratthalla en tvavagskommunikationvia ett dator-

natverk s4 att den ldrande kan kommunicera med pedagog, med-

larande och servicepersonal.

W
w

Men vad arda ldrandei en natbaserad utbildning? Mangfalden av

begrepp som anvands4r lika stor som fr utbildningsbegreppet. Exem-

pelvis anvands e-learning, networked learning, online learning eller

virtual learning som begrepp for att beskriva larande i natbaserad ut-

bildning. Begreppen anvandsrelativt odefinierat och oreflekterat och

ibland a4ven synonymt.For att gra nagon form av avgransning kan

larande i natbaserad utbildning speglas mot nagot av de begrepp som

kan sagas beteckna motsvarigheten i dualismen larande — utbildning.

Harvaljs definitionen pA online education och saledes ager en del av
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individens larande i natbaserade utbildningar rum i en officiell utbild-
ningsmilj6 dar den larande ar fysiskt separerad fran utbildningens Ovri-
ga aktorer. Vidare anvander den larande datornatverk for accesstill ut-

bildningens innehall samt for att kommunicera med utbildningens
Ovriga aktorer.

I de natbaserade utbildningarna anvands informations- och kommu-
nikationstekniska (ICT) verktyg och larmiljéer som intellektuella part-

ners fOr att st6dja kvalitativt larande och kritiskt tankande. Fokus ar
pa ICTs kommunikativa funktioner som vanligtvis benamns Computer
Mediated Communication (CMC). Vanligt forekommandei dessa sam-

manhang 4r asynkrona(tidsf6rdrdjda) funktioner som e-post, konfe-
renser och www, samt synkrona (realtid) funktioner som chatt och
videokonferens. Synkroniteten ger den larande en flexibilitet i rums-
dimensionen medan asynkroniteten aven 4r flexibel nar det galler tids-

dimensionen.I en grupprogramvarafinns inslag av bade asynkrona

funktioner sAsom e-post och konferenser samt synkrona funktioner
som chatt. Stor tilltro satts till anvandningen av CMC-baseradeintel-

lektuella partners. Bland annat understryks att “the rapid growth of
the Internet has resulted in enthusiastic claims for technology’s ability
to provide high-quality education for all.” (Alexander & Boud, 2001,
s. 3). I nadsta avsnitt diskuteras om denliberala retorik som teknikopti-
mister (Yoon, 1996) for kring mojligheterna med natbaseradutbild-

ning stammer 6verens med aktuella forskningsresultat om den larandes

makt 6ver larandet i natbaserad utbildning.

MAKTINFLUENSER PA LARANDET | NATBASERAD UTBILDNING

I den féljande analysen av maktinfluenser 6ver larandet i natbaserade

utbildningar anvands Paulsens (2001) definition av natbaserad utbild-

ning som en struktur for att gruppera de resultat som analysen blott-
lagger. Grupperingen i fyra avdelningar ses inte som vattentat eftersom

flera av resultaten likval passar in underflera rubriker. I fall dar det
kan vara tveksamheter valjs grupperingsrubrik fran hur val argumentet
passar in i den valda grupperingens totala argumentation.

FYSISK SEPARATION

I Sverige ar det vanligt att tidsmassigt organisera distansutbildning i

form av perioder med studier pa campus och perioder medsjalvstudier

i hemmet(off-campus). Traditionella reguljara utbildningar Ar i regel
helt campus-baserade. Distansstudenter ar i detta system relativt synli-
ga for de pedagoger som arbetar med dennatyp av utbildning. Dis-
tansstudenter i en natbaserad utbildning 4rinte lika synliga. Vad han-

der nar akt6rerna separeras fran varandra och olika CMC-baserade
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intellektuella partners inforlivas i designen av utbildningen? Anvandan-
det av CMCstédjer den fysiska separationen av de inblandade akto-
rerna. De larande har mojlighet att vara fysiskt separerade fran utbild-
ningsinstitutionen. I ett maktperspektiv blir det intressant att fundera
Over om separationen gynnar nagon av de inblandade aktorerna.

Ensamheten kan vara ett problem for den larande om detta innebar
att den larande upplever att den inte har kontroll 6ver sitt larande.
Brist pa social stimulans i form av svagaeller obefintliga relationer
med andra aktérer i den natbaserade utbildningen kan forsamra laran-

det. Sjalvstandigheten, som separationen i en natbaserad utbildning
implicerar hos den larande, innebar saledes att akt6rer med behov av
sociala inslag i larandet for att motivera sig far en sdmre mOjlighet att

tillgodogora sig ett innehall (Olgren, 1998). Detta innebar att individer

som arrelativt osjalvstandiga och har ett behov av attbli socialt be-

kraftade missgynnas. Accessentill utbildning 6kar daremothosblyga,

folkskygga och introverta individer eftersom separationen ger dem en

chans att kompetensutveckla sig pa ett satt som de annarsinte skulle

ha haft mental formagatill (Bonk & Dennen, 1999; Chong, 1998).

Vinnare ar dven sjalvsakra och starka individer (Olgren, 1998). Sjalv-

standighet och utvecklade emotionella och mentala larandestrategier

som styr larandet ar viktigt for den larande for att denne framgangs-

rikt skall kunna genomfora en natbaserad utbildning (Olgren, 2000).

Larande med behovavatt kannaintellektuell och social gemenskap

med andra ldrande ges saledes en samre mOjlighet att genomf6ra en

natbaserad utbildning medett gott studieresultat. Kanslan av att inte

ha nagonatt dela studierna med forsvagar da den larandes makt 6ver

larandet. Coomey och Stephensons (2001) studie bekraftar de larandes

behov av sociala inslag da support ses som den viktigaste faktorn nar

de larande rangordnar deras behovi natbaserad utbildning. I Wann-

man Toressons (2002) studie ar kvinnor i glesbygden mesttillfredstall-

da med anvandningen av CMC.Studien visar att graden av social kon-

takt i positiv bemarkelse paverkade bade kvaliteten och kvantiteten pa

interaktionen i den natbaserade utbildningen. Den larande behéver sa-

ledes for att pa ett framgdngsrikt satt genomféra den natbaseradeut-

bildningen kanna stéd fran medlarandeoch/eller pedagoger.

Vidare kan kollaborativa inslag starka den larandes makt att kans-

lomassigt kontrollera och styra larandet. Utifran ett feministiskt per-

spektiv ar det viktigt med kollaborativa arbetssatt eftersom kvinnors

larande gynnasi en kollaborativ larmilj6 (Burge & Roberts, 1998;

Westin Hellertz, 1999). Kvinnligt larande ari stérre utstrackning an

mans byggt pa att skapa och uppratthAlla relationertill andra larandes

kunskaper och kanslor (Belenky, Clinchy, Goldberger & Tarule, 1986;
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Burge & Roberts, 1998). I detta avseende kan kollaborativa larmiljder

sigas starka kvinnors makt dver larandet. Man visar daremoti sitt

larandei stérre utstrackningtilltro till sanning, sakra fakta, logik och

experter (Westin Hellertz, 1999). Man ar i detta avseendeinte lika be-

roende av en kollaborativ larmiljé for att kanna makt 6ver det egna

larandet. Avsaknaden av en kollaborativ diskurs som en separation,

inte nédvandigtvis behdver leda till men latt gor det, kan i sa fall

gynna man pa bekostnad av kvinnor. A andra sidan beskrivs kvinnliga

larande som boktavligt talat tystade i en icke-separerad miljo eftersom

manliga larande och pedagoger upptarett relativt sett storre utrymme

gentemot de kvinnliga larandei det fysiska klassrummet(Belenky etal,

1986; Jones, 1993). Kvinnors maktatt uttryckasig blir da svagare i de

tysta positioner som de erbjudsoch intar. Sociala monster nar detgal-

ler etnicitet, kon och socialgrupp som finns i den fysiska varlden ater-

speglas pa satt och vis ven i den virtuella varlden. Detta bekraftas av

en studie av Kirkley, Savery och Grabner-Hagen (1998) dar k6n och

etniskt tillhGrighet var tva undersdkta faktorer. Ett lagre deltagande

bade i CMC och i kommunikationeni traditionell undervisning upp-

mattes hos kvinnor och individer med annat modersmal an kursens

sprak an min och individer med kursens sprak som modersmil. La-

rande medett stérre kulturellt kapital (Bourdieu, 1995) har i natbase-

rade utbildningar sammaf6rdel nar det galler agarskapet Gver larandet

som i traditionella utbildningar eftersom de i st6rre utstrackning kan-

nertill utbildningens form och/eller innehall. Den larandesbrist pa

kulturellt kapitalet avsl6jas i exempelvis val av ordeller innehalli stall-

da fragor. Darigenom kan radande maktstrukturer pa det sociala pla-

net bevaras i natbaserade utbildningar (Dahlin, 2000; LeCourt, 1999).

Separationen gér det saledes problematiskt att designa natbaseradut-

bildning med kollaborativa inslag. Problem uppstar nar individer som

aldrig traffats och inte har fysisk mdjlighettill att gora detta méts vir-

tuellt och skall samarbete kringett larandeuppdrag. For att tillgodose

den larandes behov av ett framgangsrikt kollaborativt kvalitativt laran-

de kan designen pa den natbaserade utbildningen behova kompletteras

med fysiska m6ten.
Férutom ensamhethar andra sociala aspekter som Oppenhet ochso-

lidaritet visat sig vara viktiga i natbaserad utbildning (Hara, Bonk &

Angeli, 2000: MacDonald & Gibson, 1998; Rourke, Anderson, Garri-

son & Archer, 1999). Oppenhet kan forknippas med en manlig norm

medansolidaritet kan kopplastill en kvinnlig norm. CMC-studier

(Herring, 1996, Yates, 2001) satter fingret pa betydelsen i maktstruk-

turerna. Resultaten dr delvis motsdgelsefulla och mer forskning behdvs

for att forsta fenomenet. Kvinnor anpassarsig till ett manligt sprak for
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att fa méjlighet att deltaga i interaktionen. En annan skillnad mellan

kénen ar valet av diskussionsimne. Kvinnor fokuserar merpaatt stal-

la fragor och att lyfta fram personliga 4mnen (Yates, 2001). Herring

menaratt i botten pa detta ligger en kvinnlig norm om att ge andra in-

divider uppmarksamhetvilket i extremfallen leder till smicker och indi-

rekt kommunikation. Man geri hégre grad information samt presente-

rar och diskuterar sakfragor (Herring, 1996; Yates, 2001). En manlig

norm som satter individensfrihet i centrum ar utgangspunkten for

detta beteende. I extremfallen kan detta enligt Herring leda till fokus

pa retorik om vardet av Oppenhet,frihet och intellektualism samt an-

erepp pa andra individer. Emellertid visar Herring att framgangsrika

man i en kvinnodominerad kommunikationskontext diskuterar pa ett

mera kvinnligt och personligt satt for att lyckas med interaktionen.

Herring pekar pa att skillnader i vardesystem mellan man och kvinnor

tillater dominerande maktbeteenden i CMC-miljéer som styrning och

kontroll 6ver andra larande. Férlorare i dessa sammanhang4ri forsta

hand kvinnor, men dven mansom inte agerar pa ett uttalat manligtvis.

I Yates jamforelse mellan tva studier var det i den forsta studien en

liten manlig grupp som domineradeochbestamde hur diskursen skulle

gestalta sig. I den andra studien var kvinnornatillrackliga starka for

att ta makten dver diskussionen och darigenom styra diskursendit de

énskade. Yates drar darur slutsatsen att framgangsrika individer lyckas

anpassasigtill den radande diskursen. Vidare tror en majoritet av

bade kvinnliga och manliga larandei hennes studie att ett virtuellt

klassrum ar merjamlikt an ett fysiskt klassrum. I en studie av Light

och Light (1999) bekraftas att en CMC-baserad diskussion upplevs

mer jamlik.

Andra jamlikhetsaspekter har bade negativa och positiva makteffek-

ter for den larande. Positiva jamlikhetsaspekter genom anvandning av

CMC Aratt fysiska dominansbeteenden som att gestikulera, vidrora,

Sverrdsta, fysisk placering eller storande 6gonkontaktinte tillats 1 en

CMC.Detta gor 4 ena sidan att hierarkier och dominanta personer

forsvagas (Kirkley et al, 1998). A andra sidan kan emellertid som ovan

diskuterats andra dominerande maktbeteenden som exempelvis person-

angrepp uppsta. Vidare kan aven ignorering av den larandesfors6ktill

interaktion latt uppsta utan fysisk narvaro. Det ar latt att avsta fran

att besvara ett elektroniskt meddelande medandeti en fysisk narvaro

ar svarare. Ignoreringen beror kanske i huvudsak interaktionen mellan

de larande men forekommersakerligen dven i relationen pedagog-

larande. Denfysiska separationen stédjer emellertid den larandes kom-

munikation med pedagog och utbildningsinstitution (Turkle, 1995).

Att den larande féredrar att kommunicera problematiska fragor via
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e-postistallet for face-to-facetill pedagogeneller utbildningsinstitutio-
nen i natbaserade utbildningar kan vara ett tecken pa en maktforskjut-
ningtill den larandes favor. Fragor som kanskealdrig hade lyfts i en

traditionell face-to-faceutbildning kan har hitta en kanal att uttryckas
genom. Negativa effekter av att anvanda CMC 4r att mojligheten att
anvanda ickeverbala signaler for att forsta interaktionen inte finns.

Detta kan gora att innehAllet inte forstas pa det sétt som avsandaren
avsag.

Sammanfattningsvis ar den larandes méjlighet att ta makten 6ver1a-
randet begransad av de forutsattningar som den fysiska separationen
innebar nar det galler maktaspekter som access, genomforande, kon-

troll, styrning och agarskap 6ver larandet Att kontrollen Gver interak-
tionen i natbaserad utbildning i st6rre utstrackning 4n i traditionell ut-

bildning har forskjutits fran pedagogen till de larande ar ingen garanti

for en jamlikare utbildning. Sociala monster och maktstrukturer ater-

skapas i natbaserad utbildning. Den fysiska separationen i sig st6djer
inte en dekonstruktion av de sociala strukturerna i samhallet. Post-
strukturalistisk och feministisk kritik angaende ojamlikhet mellan k6n,
socialgrupp ochetnicitet ar berattigad inom natbaserad utbildning.
Dennakritik berdr det sociala ménstret nar det galler anvandning av
och synen pa CMC samtinteraktionen mellan akt6rerna i utbildning-
en. Den larandes interaktion med 6vriga akt6rer i natbaserad utbild-
ning ar ett komplext problem innehallande bade normer samt sprakli-
ga, imnesmassiga och sociala aspekter. De problem som den larande
stéter pa ar inte odverstigliga utan kan delvis Gvervinnas med hjalp av
en genomtankt maktférdelning och organisering av utbildningen. Alla
maste ges en mOjlighet att géra sin rost hérd. Separationen i natbase-
rad utbildning kan da bli ett hjalpmedel for att bryta kénsroller och en
motvikt mot den manliga dominansen och pa sa vis st6dja en dekon-

struktion.

 

 

UTBILDNINGSINSTITUTION

I en utvardering vid Open University UK som syftadetill att héja kva-

liteten pa studenternas larande beskriver Gibbs (1992) nagra resultat
som 4r relevanta i en diskussion kring makt, utbildningsinstitution och
larande i natbaserade utbildningar. For det forsta kan kvaliteten pa in-
dividens larande forbattras genom Atgarder som syftartill att andra
den larandesinriktningtill studierna. En utbildningsinstitution som
stédjer en djupinlarningsinriktning ar en komponent som utvecklarett
kvalitativt ldrande (Gibbs, 1992; Marton & Booth, 2000; Prosser &
Trigwell, 1999). Vidare gynnar det individens larande om utbildnings-
institutionen st6djer den larandes agarskap av den egnalarprocessen.
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Detta inbegriper strukturer som tar i beaktande affektiva, kognitiva,

metakognitiva och sociala faktorer, men aven individuella skillnader

(Savery, 1998). En diskurs dar det ar Oppetfor diskussion om utbild-

ningens pedagogik ger pedagoger och de larande makten att vidareut-

veckla och férbattra utbildningen. Hos pedagogen kraver det att 6go-

nen Oppnas fér nya metoder och att en medveten reflektion kring den

egna undervisningspraktiken sker. Utbildningsinstitutionen kan da

behéva géra en medveten satsning paatt fylla pedagogens behov av

kompetensutveckling (Gibbs, 1992). Fér den larande handlar det om

metakognitiv insikt vilket innebar 6ka medvetenheten om hur larandet

gartill, dka kunskapen omsigsjalv, larandeuppdraget och hur olika

forutsattningar spelar in pa larandet samt utveckla en formagaatt pla-

nera och reglera larandeprocessen (Olgren, 1998; Tessmer & Jonassen,

1988; Weinstein & Mayer, 1986).

- Gibbs (1992) tar aven upp fragan om kopplingen mellan organisa-

tionsforandring och de maktpositioner som de larande sjalva intar.

Gibbsredovisarett fall dar hela forsta 4ret pa utbildningen innebar en

fokusering pa djuplarande undervisningsmetoder. Efter det aret ville

inte de larande gé tillbaka till konventionella undervisningsmetoder.

De utovade patryckningar och fick igenom forandringar i den resteran-

de delen av utbildningen. Denna form av makt éver larandet kraver en

dynamisk och flexibel organisation som tar tillvara de larandes asikter

och som 4r beredd att satt larandet i centrum. Vidare kan den larandes

makt éver larande starkas genom att den larande ges makt 6ver lar-

processen men dven uppmuntrasatt ta den. Maktbefogenheterna kan

galla val av redovisningsmetod,innehall, mal for larandet och dess

resultat, tid och takt samt styrning éver laraktiviteterna (Coomey &

Stephenson, 2001). Kritiska inslag i natbaserade utbildningarfor att

f4 studenterna engagerade ar att de behéver fa hjalp med strukturen i

uppgifter och det arbete som de forvantas gora, exempelvis deadlines

och tidsplaner. De larandes maktposition kan emellertid 4ven anvandas

for att motverka en fordndring och darigenom konservera en utbild-

ning. Saledes kan de laérandesvilja anvandasdels som ett slagtra eller

en murbracka for att forandra utbildningar och paverka kollegor som

ar skeptiska mot pedagogiska innovationer dels som en motiva-tions-

starkande makt. Gibbs argument om férbattringar i individens larande

ar aven det ett tungt akademiskt argument som ar anvandbartforatt

paverka kollegors utbildningsdesign. Enligt Gibbs kan férandringen

underlattas om pedagogen skaffarsig allierade. Risken ar annars stor

att forandringsprojekt misslyckas pa grund av stark kollegial eller in-

stitutionell maktut6vning. Gibbs ger har ett talande exempel pa den

kollegiala maktutévningensstyrka. I ett av forséken stdtte en pedagog
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pa ett 6vermaktigt motstand nar denne ensam forsdkte genomfora
pedagogiska forandringar pa en traditionell reguljar utbildningsinsti-
tution. Det hela slutade med att pedagogen blev bestraffad genom att

bli forbjuden att experimentera med undervisningen. Denna form av
maktutévning kanledatill att den reformivrige pedagogenssjalvkansla
och energi riskerar att urholkas om denneinte erhaller st6d fran nagon
annan akt6r. Forskning som pekar pa vikten av att sadtta individens
larande i centrum (Bonk & King, 1998a; MacKeracher, 1996; Olgren,

2000) vager daIatt.

Nya satt att organisera utbildningar kan vara framgangsrika nar det

galler att bryta ner sociala maktstrukturer. Ett fors6k i Sverige dar
hégskoleutbildning anordnadesvia lokala studiecentra visade sig re-
krytera en radikalt annorlunda studentgrupp nar det galler alder och
socialgrupp. Jamf6rt med traditionell hogskoleutbildning, vare sig jam-
forelsen gdrs med distans och campusbaseradutbildning, ar andelen

hégskolenybGrjare stor vid studiecentra (Roos, 2001). Av aldre studen-
ter rekryterades upptill tre fjardelar av nyborjarna via studiecentra. En
anledningtill geografisk bundenhet ar ansvar for familj och en kombi-
nation av arbete och studier. Rekryteringen nar det galler socialgrupp
vartill stor del arbetarklass och lagre tjansteman. En grupp som nor-
malt inte studerar vid hogskolan i nagon st6rre utstrackning. Da bena-

genheten att pabérja hdgre utbildning i stor grad bestéms av ekonomi,
socialgrupp och utbildningsniva visade sig studiecentrautbildningen,
enligt Roos, bryta ner dessa faktorer. Gooley, Skippington och Towers

(2001) beskrivning av studiecentra i Australien pavisar liknande resul-
tat. Vidare menarde att en anpassningtill de lokal behoven av utbild-
ning, den lokala kulturen samt den larandes forkunskaper ar av stor
vikt. En utbildningsdesign som inkluderar studiecentra kan mycket val

anvandasi natbaseradeutbildningar. Ur ett maktperspektiv har den
saledes fordelen att den bade ger otraditionella studenter accesstill

samtidigt som den skapar fOrutsattningar for genomforandet av hég-
skoleutbildningen.

En medveten pedagogik beh6vs for att ge individen en storre makt
Over det egna larandet. Utbildningsinstitutionen beh6verta ett helhets-

perspektiv pa larandesstudiesituation ochbli tydligare samt synlig pa
ett annatsatt an i en traditionell utbildning. Synen pa kunskap och 1a-
rande behéver kommunicerastydligt for att den larande skall fa m6j-
lighet att ta till sig utbildningens innehall pa ett kvalitativt satt. Vid
valet av undervisningsstoff och utarbetande av styrdokumentoch
studiehandledningar ut6var pedagogen och organisationen makt 6ver

individens larande. Ett effektivt larande i natbaserade utbildningar
kraver att den larande far struktur, st6d och support nar detgaller
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administrativa, akademiska, kommunikativa och tekniska fragor. Vida-

re kaneffektiviteten i utbildningen och den larandes maktatt valja och

genomfora en natbaserad utbildning, samt den larandes méjlighetatt

styra larandet starkas genom att informera och undervisa om affektiva,

kognitiva och metakognitiva larandestrategier. Kompetensutveckling av

pedagoger som arbetar med dennatyp av utbildning kan vara nédvan-

dig for att skapa effektiva utbildningar. Omorganisering av utbildning-

en dar exempelvis studiecentra anvands motverkar segregationseffekter

i utbildningssystemet. Aldre individer och individer fran lagre social-

grupperfar da lagre trésklartill att paborja hogskolestudier.

DATORISERADE NATVERK

Detfinns inbyggda tekniska maktrelationer i natbaserad utbildning.

Anvandningen av datornatverk (ICT och CMC)i sig sjalv ar inte

neutral och fri fran varderingar. Shutkin (1998) menaratt:

Technologies, as interrelated elements of a deployment, are produced through, but

are also productive of, powerrelationsin the field of education. As a form of power,

the actions of the deploymentof information technology modify the actions of

‘others’. (s. 206)

Inom ramarna fér anvandningen av CMCerbjuds den larandeolika

positioner som den kan inta. Utifran den valda positionen kan sedan

den larande utvecklas (Shutkin, 1998). CMC ar darmedinvolveradi

att forma den larandes tankesatt (Yoon, 1998). Designen av tekniken

ar i manga fall uppbyged medhjalp av en hierarkisk och linjar logik.

Detta kan innebara att anvandningen av CMC

i

natbaserad utbildning

till en allt for stor del kan vara underkastad konstruktéren som har

designat tekniken istallet for utifran principer som satter den larandes

behov i férsta rummet(Imel, 2001). En natbaserad utbildning som vill

ge stor makttill den larande och dennes aktiva konstruktion av kun-

skap maste vara medveten om detta problem. Risken ar annarsstoratt

en omedveten maktutévning sker fran pedagoger och utbildningsinsti-

tution, exempelvis genom daligt strukturerad konferenseller inkonse-

kvent och omedveten access (inslapp av icke relevanta individer i kon-

ferensen). Den oreflekterade anvandningen av CMC kan skapa

osakerhet hos de larande. Maktutévandet sker da pa bekostnad av den

larandes potential att lara. Forlorare i detta sammanhang4r inte bara

den larande utan aven pedagogen och utbildningsinstitutionen. Peda-

gogens professionella mdjlighet att planera och designa undervisning

och utbildning begransas. Institutionens forlust kan forutom priset av

begransatprofessionellt utrymme for pedagogerna vara bade ekono-

misk och prestigemassig exempelvis genom séamre genomstromning och
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kanskeett daligt rykte som kan ledatill en lagre s6kkvottill dess nat-
baserade utbildningar. Aven Svensson och Aberg (2001) kritiserar ris-

ken med teknikfixering 1 natbaserad utbildning. Vidare menardeatt
natbaserad utbildning arallt for individfixerad och att den har 6kat

klyftorna mellan olika grupper i samhdllet. Koppla ihop detta med de
problem som separerandet av aktGrerna skapar och manharett lage
da den larande far svart att greppa makten 6ver det egna larandet.

Det kan uttolkas mojliga maktpositioner nar det galler den larandes
mdjlighet att ges accesstill, genomf6ra, samt kontrollera och styra
larandet utifran det etniska ursprunget, konet och socialgruppenstill-
gangtill ekonomiskt och kulturellt kapital (Bourdieu, 1995). Brist pa

kulturellt kapital kan paverka den larande pa flera satt. Dessa brister

kan ge effekter generellt och specifikt. Den generella delen ber6r den
larandes m6jlighet attta till sig utbildning pa den niva den bedrivs.

Exempel pa generellt kulturellt kapital som tillgangtill en utbildning
kan krava kan vara att den larande beh6ver formella och informella
kunskaper, tidigare erfarenheter samt en omgivning som tillater och
st6djer den larandes beslut att studera. I natbaserade utbildningar
handlar det kulturella kapitalet specifikt aven om attityder, kunskaper
och erfarenheter av att anvanda CMCsom enintellektuell partner (Jo-
nassen, 2000) for larandet. CMC kanvaraett hinder for larandet da

mycket mental energi laggs pa att lara sig tekniken. Energi som istallet

skulle beh6vas for att lara sig innehallet i den natbaserade utbildning-

en (O’Rourke, 1999). Saknas ekonomisk kapital kan inte datorer och
natverksuppkopplingar inforskaffas vilket uppenbarligen hindrar den
larande fran att genomf6ra dennatyp av utbildning. Skillnader i eko-
nomiskt kapital med avseende pa inkomst foreligger mellan etniska
grupper, kon och socialgrupper. Arbetare, invandrare och kvinnorhari
genomsnitt 17-20 % lagre inkomst an tjansteman, svenskar och man

(Statistiska Centralbyran, 2001). Lagre socialgrupper, kvinnor samtet-
niska minoriteters mOjlighet att fa access till samt kunna genomfora en

natbaserad utbildning borde influeras av de lagre inkomsterna.
En annan maktaspekt ar den status som tekniken ges av k6nen. An-

gaende synen pa datorer uttrycker Spender (1995) detlite drapligt
“women use them, whereas menfall in love with them”(s. 189). Da-
torbaserade medier har en hg status hos man och de ger datorni sig

sjalv ett egenvarde medan kvinnor merser sig som anvandareav tekni-
ken. Dessa skilda synsatt avspeglar sig med stor sannolikhet i natbase-
rade utbildningar. Om status och val av medium for distribution sam-
verkar galler troligtvis resonemanget att man lagger ner mer kraft och
energi pa en distansutbildning som ar natbaserad 4n en som anvander
andra typer av medium, exempelvis telefonkonferens. Strategierna f6r
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larandet hos den larande borde av den anledningen aven anpassasefter
det medium som anvandssom distributionskanal. Kvaliteten och effek-
tiviteten i larandet och darigenom makten 6ver det egna larandet sam-
verkar med valet av teknik.

Ett maktproblem i natbaserade utbildningar som ar kopplattill
bade status och kapital ar kampen om tekniken pa hemmaplan for den
larande. Natbaserad utbildning riskerar att bli en kvinnofalla, om fél-
jande resonemang 4rgiltigt. For det forsta ar det en fraga om access

till CMC. Distributionen av natbaserad utbildning via datorn 4r ett
initialt hinder for manga kvinnor (O’Rourke, 1999). Denna psykolo-
giska barriar utjdmnas nar kvinnor val bérjar anvanda tekniken. Av-
grande faktorer blir da de forvantningar pa anvandbarheten av CMC
som den larande har (Yates, 2001). For det andra handlar det om

méjlighet att genomf6ra en natbaserad utbildning. Kvinnor (och man
ocksa for den delen) har ofta forpliktelser for arbete, familj och sam-
halle. Kvinnor vaxlar jamfort med mani st6rre utstrackning under
livet mellan studier, arbete och familjeforpliktelser alternativt kombine-
rar de dessa uppgifter (Burge & Roberts, 1998: Westin Hellertz, 1999).

Wannman Toresson (2002) menar att natbaserad utbildning kan vara
en kvinnofalla eftersom det ger kvinnor en position dar de kan kombi-
nera obetalt arbete i hemmet samtidigt med studier ochett betalt arbe-

te. For det tredje handlar det om kontrollen 6ver CMC. O’Rourke

pekar pa att 4gandet av dator ar vanligare i en familj med tva vuxna
an for ensamstdende foraldrar samt att manneni dessa fall anvander
datorn 50 % mer An kvinnor (O’Rourke, 1999). Detta kan kopplastill

att man ger datorn en hégre status (Spender, 1996) och darigenom i
hdgre grad ockuperar datorn. For det fjarde kan kvinnors anvandning

av CMC kopplastill ekonomiskt och kulturellt kapital (se resone-
manget ovan). Utifran dessa fyra premisser kan makten Over larandet
bli svagare for kvinnor an for man. Den larandes mojlighet att hitta en

gynnsam position fér larandet i en natbaserad utbildning begransas
starkt.

Kontrollen 6ver den larande minskar i och medatt processinriktade
utbildningsfilosofier som konstruktivism vinner terréng inom utbild-
ningsvasendet. Natbaserad utbildning har emellertid genom anvand-

ning av CMC utvecklat nya kontrollméjligheter. I systemen som natba-
serade utbildningar anvanderfinns det panoptiska funktioner inbyggda

som utévar en osynlig makt pa dess akt6rer (Foucault, 1998:.152

Turkle, 1995).
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Grupprogramvaror som FirstClass har flera sadana funktioner. Dar

finnstill exempel en historikfunktion inbyggd som innebarattalla an-
vandare av systemet enkelt kan kontrollera vem som harlast, besvarat
eller andrat ett meddelande. En annan funktion ar att kunna se vem
som ar uppkopplad. Dessa funktioner satter press pa aktGrernaatt
vara aktiva eftersom deras osynlighet ar latt att avsloja. Pedagogen och

organisationen kan da anvanda dessa funktioner f6r att Gvervaka de
larandes arbete. Denna struktur har bade sina for och nackdelar. For-
delen ar att man kan se om ett budskap har natt fram till mottagaren.
Dessutom harstudier visat sig att de panoptiska funktionerna 6kar
den larandes aktiva deltagande i utbildningen (Althauser & Matuga,

1998). Detta ger den larande en gynnsam position f6r att styra och aga
larandet.

Sammanfattningsvis nar det galler anvandningen av CMC Ar den sa-
ledes inte fri fran varderingar. Inbyggda maktrelationer paverkar den
larandessituation och mdjlighet att fa accesstill, genomfo6ra, kontrol-

lera, styra och aga larandet i en natbaserad utbildning. Faktorer som
k6n, socialgrupp och etnicitet ar viktiga for att utr6na den makt som
anvandningen av CMC utovar pa individens larande. Kulturella och

ekonomiska f6rutsattningar paverkar den larande ochgerolika forut-
sattningar vid anvandning av CMC.I sjalva tekniken finns det inbygg-

da disciplineringseffekter som bade verkar som en negativ kraft genom
att den kontrollerar den larande och som enpositiv kraft genom att
den. medverkartill en 6kad interaktion som sin tur kan starka indivi-
denslarande.

KOMMUNIKATION VIA DATORISERADE NATVERK

Asynkroniteten i natbaserade utbildningar ar en komponenti makten
Over det egna larandet. Den larande bestammersjalv nar den skall
kommunicera. Genom denstorre flexibiliteten i valet av tidpunkt for
kommunikationen ges den larande en st6rre maktatt styra larandet.
Hinder somtillgang till CMC kan med hjalp av asynkroniteten lattare
pareras och en anpassning kansketill andra forpliktelser som den
larande har. Asynkroniteten ger utrymmefOrreflektion och ger den1a-
rande en mojlighet att i lugn och ro formulera sig. Som en pedagogisk

funktion ger det stora méjligheter att utveckla ett kritiskt tankande
hos den larande (Duffy, Dueber & Hawley, 1998). De larande som ut-

trycker sig battre i skrift har har battre méjlighet att dela medsig av

sina tankar (Chong, 1998). Asynkroniteten kan i dessa avseenden
sagas Oka den larandes makt Gversitt larande. Fokuseringen pa skrift-
lig kommunikation ar emellertid inte enbart av godofor den larande.

Natbaserad utbildning med stor anvandning av CMCkangelarande
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med svag las- och skrivformaga en samre mOjligheter att genomfora
utbildningen. Jamfort med asynkron kommunikation har emellertid
synkron kommunikation tva fordelar. Den ena ar att den kan gejust-

in-time support, d.v.s. hjalpa den larande i det 6gonblick nar behovet
uppstar. Den andra fordelen ar att synkroniteten ar ett std i utveck-
landet av en larandegemenskap (Shotsberger, 2000). Kollaborativt
larande blir da lattare for den larande att genomfora.

Kommunikation via datorn befriar den larande fran de rumsliga

bojor som traditionell utbildning innebar. Utifran accessaspekten impli-
cerar detta att natbaserad utbildning ger en stérre makt at den larande.
Dennes mojlighet att valja utbildning Gkar da natbaserad utbildning i
teorin kan ha en global malgrupp. Effekten av det globala utbudet

skall dock inte 6verskattas eftersom bristande sprakfardigheter kan
hindra den larandefran att bade fa access till samt genomfora en dylik
utbildning (Kirkley et al, 1998). I en global natbaserad utbildning kan

emellertid den larande ha en dialog med medlarande, experter, handle-
dare och pedagoger fran hela varlden. En natbaserad utbildning kan

saledestillfredstalla den larandes behovavatt styra det egna larande
med avseende pa vilka kurser som skall lasas. Kritiker menar att den

larandesfrihet att valja utbildning pa en global utbildningsmarknad
hotar kvaliteten pa reguljara utbildningar (Keegan, 2000).

CMCgerindividen mdjlighettill flexibilitet i tids- och rumsaspek-

ten. I en studie av vad den larande ansag som viktigast i en distansut-
bildning rangordnasflexibilitet i studierna som nummerett. Andra
kommunikativa aspekter som rangordnas hégt och som ar applicer-

bara i en natbaserad utbildning ar accesstill pedagoger, smidig kom-
munikation med utbildningsinstitutionen samt en snabb och bra sup-
portfunktion (Rangecroft, et al, 1999). Andra studier (Coomey &

Stephenson, 2001) lyfter upp supportfunktionen och speciellt feedback,
fran pedagoger och medlarande, som den viktigaste faktorn fér att
lyckas i en natbaserad utbildning.

For att dialogen i en natbaserad utbildning emellertid skall vara

framgangsrik kravs det att den ar genomtankt och strukturerad. Det

gar inte att anta att de larande pa egen hand bérjar diskutera och ar-
gumentera bara foratt de harblivit tillsagda att gora det (Coomey &

Stephenson, 2001; Hara et al, 2000; Wannman Toresson, 2002). I var-

sta fall kommer de larande inte att deltaga alls om de inte erbjuds en

struktur att folja (Coomey & Stephenson, 2001). Det kan racka med

att en eller ett par individer sander ett meddelande for att diskussionen

skall komma igang (Perkins, 1999; Dahlin, 2000). Dennaroll behver

ibland pedagogen inta om inte de larande léser detta pa egen hand. Pe-

dagogens maktutévning genom att bestammastrukturger saledes de
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larandeett stéd att luta sig mot. Darigenom kan den larande ges en

mojlighet att ta makt 6versitt larande. Wannman Toressons (2002)
avhandling visar pa betydelsen av denna struktur da det visade sig att

kommunikationen i en strukturerad natbaserad utbildning var merliv-
aktig dn i ett ostrukturerat natverk.

En makteffekt av anvandandet av CMC4ratt hierarkier plattas ut,
grupparbete understéds, samt att individer i periferin far en battre
position vilket gynnar deras delaktighet (Kirkley et al, 1998). Anvand-
ning av CMCi natbaserade utbildningar ger nagra definitiva fordelar
gentemottraditionell interaktion och undervisning. CMC-baserade
kollaborativa verktyg for larandet kan forandra interaktionen mellan
de larande och pedagogen samt st6dja individuellt larande. Vidare kan
CMCstiédja grupparbete och skapa mdjligheter till kollaborativt 1a-
rande, bygga intersubjektivitet och delad erfarenhet samt st6dja grupp-
diskussioner. Skrivande och andralitterara aktiviteter andras aven fran
att vara en enskild angelagenhettill en i st6rre utstrackning aktiv och
social larandeaktivitet (Bonk & King, 1998b). Maktbalansen i interak-

tionen forandras drastiskt. De larande asikter ges betydligt stérre ut-
rymmei en natbaserad utbildning. Pedagogens andel av kommunika-
tionen minskar fran 60-80 % nertill 10-20 %. (Vannman Toresson,

2002; Zhu, 1998). Farorna meddet f6randrade interaktionsmOnstret

och en ogenomtankt anvandning av de mojligheter som CMCger ar

som tidigare diskuterats att sociala strukturer aterskapas och i varsta
fall forstarks.

Sammanfattningsvis kan kommunikation via datornatverk sagas

starka den larandes mdjlighet att styra larandet utifran ett rums- och
tidsperspektiv. Flexibiliteten ger den larande makten att anpassa laran-

det till den livssituation som den befinner sig i samt ge utrymmefor en

reflekterad kommunikation. Den asynkrona uttrycksformen i nat-
baserade utbildningar skapar goda forutsattningar for den larandeatt

aktivt delta i utbildningen. Franvaron av positiva makthandlingar fran
pedagogen kan hindra de larande fran att genomforaett effektivt
larande.

SLUTSATS

Denlarande erhaller en maktposition f6r larandet i en natbaserad
utbildning utifran samspelet mellan dels den larandestidigare erfaren-
heter och kunskaper (inkluderat individuella variationer) och dels de
forutsattningar som grupperingsaspekternafysisk separation, utbild-
ningsinstitution, anvandning av datoriserade natverk samt kommuni-
kation via datoriserade natverk tillater. De maktpositioner som erhalls

inramar den larandes mojligheter for larandet och satter granser for
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kvaliteten i larandet, granser som

i

sin tur i mer eller mindre grad kan

hjalpaeller stjalpa larandet. Da forskning om de larande pekarpa att

vuxnas larande ar komplext och influeras av manga faktorer ar det

viktigt att hjalpa dem att fa en s4 gynnsam position som méjligt for 1a-

randet. Utifran mitt resonemang kan en starkare maktposition, dels for

egen del och dels gentemot évriga akt6rer inom natbaserad utbildning,

sagas starka kvaliteten pA deras larande. Som akt6rer inom natbaserad

utbildning leder dettill att vi kan stalla oss fragan hur vi utifran det

skisserade maktperspektivet har mOjlighet att dka kvaliteten i larandet.

Det férsta steget mot en starkare maktposition hos den larande kan da

vara att Oka den larandes méjlighet att fA access till utbildning. Hur

gér vi det fran ett makt och larandeperspektiv? Vidare kan vi stalla oss

fragan hur den larandei stérre utstrackning kan ges makt att genom-

fora, kontrollera, styra och aga larandet? Vilka konsekvenser far detta

for natbaserad utbildning?

Min ansats varatt utifran den larandes perspektiv géra en analys av

hur makt influerar larandet i natbaserad utbildning. Jag valde att span-

na bagen pa bade ett makro- och ett mikroperspektiv eftersom jag sag

det som nédvandigt for att belysa problematiken. Analysen visar att

makt och larande i natbaserad utbildning inbegriper ett samspel mellan

den larande, det omgivande samhillet och tekniken. Da det i den

belysta litteraturen saknasett 6vergripande perspektiv pa makt och

larande i naitbaserad utbildningsatts stralkastarljuset pa ett omrade

som har behovavatt i storre utstrackning belysas. Konsekvenserna for

maktbalansen och den larandes méjlighet att positionera larandet har

vi bara bérjat skumma pa ytan. Framtida fragor att arbeta vidare med

i natbaserad utbildning inkluderar exempelvis; kollaborativa larmiljé-

ers effekter pA individens makt éver larandet, makten 6ver larandet

och dess konsekvenser for val av larandestrategier, kopplingen mellan

tekniksyn och makt dver larandet, samt huruvida natbaserad utbild-

ning konserverar radande maktstrukturer och socioekonomiska forhal-

landen inom utbildningssystemet?
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Jimmy Jaldemark, Ola Lindberg

Ser du tekniken? Om synsatt pa
teknik j natbaserad utbildning

ABSTRAKT

I dagens utbildningssystem befinner sig de natbaserade utbildningarna
pa stark frammarsch. I och med etablerandet av Natuniversitetet, men
aven i och med utbredningen av distansbaseradefriskolor, upplever vi

att det finns behov av att klargéra de pedagogiska antaganden som un-
dervisning vilar pa i de milj6erna. Eftersom de flesta av dem dessutom
anvandersig av nagon form av teknik f6r att genomf6ra undervisning-

en behGver dven den syn pa teknik som dominerar inom natbaserad
utbildning synliggéras. I denna studie har vi undersokt mojligheten att
tydligg6ra synen pa teknik och underliggande teknikfilosofiska aspek-
ter av natbaserad utbildning. Vi har anvant oss av en textanalyserande
metod, dar empiriskt material utg6rs av artiklar ur tidskriften ”Educa-
tional Technology”. Baserat pa ett urval av artiklar publicerade under
4ren 2000-2001,har vi identifierat synen pa teknik inom natbaserad
utbildning med utgangspunkt i en modell for hur teknik manifesteras i

form av aktivitet, kunskap, objekt samtvilja. Vi har dessutom férsdkt
klarg6ra hur de satt att vara med teknik som finns representerat 1 arti-
kelmaterialet gar att ses. De satt for teknik att manifestera sig och de

satt att vara med teknik ligger sedantill grund for en diskussion kring
de synsatt pa teknik som ar dominerande inom natbaserad utbildning,

samt hur dessa synsatt kan tankas paverka det satt pa vilket teknik an-
vands for undervisning inom natbaserad utbildning.

Nyckelord; natbaserad utbildning, satt att vara med teknik, teknik,

teknikmanifestation, textanalys, undervisning

INLEDNING

Nar vi borjade fundera kring vilken syn pa teknik som uttrycks i dis-

kussioner om natbaserad utbildning upptackte vi ett behov av att nar-
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mareprecisera de uttryck som synen pa teknik tar. Vi sag pa ytan tva
motstaende synsatt pa teknik dar teknik i enafallet skulle kunna utg6-
ra tekniker och metoder fér undervisning, i det andra fallet utgdras av
tekniska artefakter av olika slag. Vilket synsatt som harprioriteteller
foretrade var svart att avgora. Det fanns fa arbeten (t.ex. Blake &
Standish, 2000; Ess, 1996) som paett tydligt och konsekventsatt be-
handlat tekniken med fokus pa vad teknik innebar och dess inneboen-
de konsekvenser. I mycket av 6vrig litteratur var tekniken, teknikens
roll och funktioner endast implicit behandlade och ofta vilade de pa
outtalade syner pa teknik. Inom natbaserad utbildning rader enligt var
meningrelativt oreflekterade synsatt pa vad som ses som teknik och
vad tekniken innebar. Forskning inom omrdadet behévs darmedfor att
gora tydligg6ra teknikens innebérder. For oss blev det darfor angelaget
att skapa oss en medveten ochreflekterad position med avseende pa
teknik i natbaserad utbildning. Detta paper skall darfér borja forséka
besvara fragan: Vad ar de huvudsakliga synsatten pa teknik i natbase-
rad utbildning. |

Natbaserad utbildning ar ett vixande segment inom utbildningssek-
torn. Men vad ar det egentligen forutom anvandning av natbaserad
teknik? Paulsens (2001) definierar natbaserad utbildning sAsom karak-
tariserad av separation i rum och/eller tid mellan pedagog och den
larande,vilket avgransar natbaserad utbildning fran traditionell klass-
rumsutbildning. Vidare innebar det paverkan fran en utbildningsinsti-
tution vilket avgransar den natbaserade utbildningen fran privat
handledning ochsjalvstudier. Natbaserad utbildning innebar ocksa
anvandning av datornatverk for att distribuera innehall och foratt
uppratthalla en tvavagskommunikation sa att den larande kan kom-
municera med pedagog, medlarande och servicepersonal.

Inom natbaserad utbildning finns en tydlig amerikansk dominansi
forskningsrapportering, och natbaserad utbildning diskuteras inom
flera olika internationella tidskrifter och magasin. En tidskrift som
bade behandlar undervisning och teknik ar den amerikanska ”Educa-
tional Technology”. Dennatidskrift ar inte att betrakta som en ren
forskningstidskrift, utan mer som ett intellektuellt magasin som publi-
cerar bade forskningsresultat och mer spekulativa och reflekterande ar-
tiklar kring undervisning och teknik'. Av den anledningen valdevi att
anvandaett urval av artiklar ur ”Educational Technology” som under-
lag for en analys av synsatt pa teknik i natbaserad utbildning.

ATT SE TEKNIK PA ETT FILOSOFISKT SATT

Vad innebardet att se pa teknik pa ett filosofiskt satt? Nagra av de
problem som den fragan genererar diskuteras i Mitcham (1994). Han
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lyfter tydligt fram problemet med vilket perspektiv vi har pa fragan. Ar
det en féretradesvis filosofisk fraga eller en foretradesvis teknisk fraga?
Inom ramen for en historisk analys av traditionereller rorelser identifi-

erar Mitcham tva olika synsatt — ett humanistiskt och ett ingenjors-

massigt orienterat perspektiv. Det humanistiska respektive ingenjors-
massiga perspektivet besvarar fragan om teknik, teknikens funktion,
roll och avsikt pa olika satt ar uppenbart. Ingenjérsperspektivet fore-
trader ett mer begransat synsatt pA teknik (foretradesvis i form av tek-
nik som objekt), och humanistperspektivet ett mer Oppet (som Aven in-
kluderar teknik i andra former, t.ex. aktivitet, kunskap, vilja). Detta

innebar att det kan vara svart att se hur olika diskussioner om teknik
kan vara kompatibla paett filosofiskt satt, da de bygger pa olika ut-
gangspunkter for vad teknik anses innebdra.

Mitcham presenterar ett ramverk f6r att analysera teknik som han
bygger pa fyra olika satt for tekniken att manifestera sig. De olika sat-

ten problematiserar han ganska ingaendeda det blir manga ochrela-
tivt svara gransdragningar som mAste goras f6r att de ska kunnare-

nodlas. Satten for teknik att manifestera sig ar som teknik som
aktivitet, teknik som kunskap, teknik som objekt och teknik som vilja.

Mitcham identifierar aven tre olika forhallningssatt, eller satt att

vara med teknik, som bygger pa en analys av hur manniskan ochtek-
niken kan sagas vara sammanlankadevia de satt tekniken manifesterar

sig. De olika satten att vara med teknik ar viktiga i Mitchams mening,
darfor att de synliggér en rad problem for manniskani hennesliv med

tekniken. De satten att vara med teknik kallar han gammalskepticism,

upplysningstidens optimism samt romantiskt ambivalens. Hadanefter

hanvisar vitill dessa satt att vara med teknik som skepticism, opti-

mism samt ambivalens.

KORT METODISK BESKRIVNING

Var studie bestar av en textanalys. Textanalyser kan goras pa en rad
olika satt och det finns flera olika angreppssatt, Bergstrom & Boréus
(2000) diskuterar Atminstone fem. Historiskt sett ar kanske hermeneu-

tiska textanalyser de vanligaste, men i dag verkar olika formerav dis-

kursanalyser vara minst lika vanliga. Det grundlaggande problemetvi
varit tvungnaatt ta stallning till ar hur vivill att materialet ska fram-
sta for oss. Vad ar vart forhallningssatt till texten, dess avsikter och

dess mening? Fér att hantera texterna har vi arbetat efter en metod
som bygger pa en kombination av kvalitativa beskrivningar och kvan-

titativa matt.
For att ha en styrning pa hur vi genomf6r analysen utgarvi fran i

forvag definierade kategorier. Det ar dels satten for teknik att manifes-
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tera sig, teknik som aktivitet, teknik som kunskap, teknik som objekt
och teknik som vilja, dels satten att vara med teknik, skepticism, opti-

mism samt ambivalens. Vi upplever manga fordelar medatt utga fran i
forvag definierade kategorier, dar den stGrsta ar att de laser fast var

forforstaelse och darmed vara tolkningar. Utan i forvag definierade
ramarser vi stora problem att generera innehall som inte 4r ett uttryck

for vara underliggande grundantaganden. Vi avvisar med andra ord
mojligheten att i denna studie anvanda en metod som paminner om
Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967).

Underlag for studien ar ett urval av artiklar publicerade mellan ja-
nuari 2000 och augusti 2001 i tidskriften ”Educational Technology”.
Urvalet av artiklar gjordes med fdljande sdkbegrepprelaterade till nat-

baserad utbildning — computer assisted instruction; computer use in
education; computer managed instruction; web-basedinstruction; on-

line courses. S6kbegreppen valdes sa att de skulle vara relaterade bade
till teknik och till undervisning. Urvalet kom att besta av 46 artiklar,
omfattande 278 sidor.

RESULTAT

Satt for teknik att manifestera sig
I bed6mningenavartiklarnas innehall i relation till de i forvag definie-
rade kategorierna teknik som aktivitet, teknik som kunskap, teknik
som objekt och teknik som vilja, ar var bedémninggjord sa att en
artikel kan innehalla uttryck for flera av kategorierna samtidigt.

I kategorin teknik som aktivitet ingar 43 av de 46 artiklarna. De
olika aspekter av teknik som aktivitet vi funnit ar i huvudsak tv, att
designa eller st6dja/skapa/utveckla (till exempel i applikationereller
forskning) samt att anvanda i nagon form (t.ex. i en kurs, en utvarde-
ring etc.). Designgruppen bestar av 27 artiklar (t.ex., Harrison & Ber-
gen, 2000; Lohr, 2000; Moonen, 2000; Shotsberger, 2000) medan

olika former av anvandningreds ut i 16 artiklar (t.ex., Javid, 2000;
Powell, 2000; Schifter, 2000; Yacci, 2000).

I 39 artiklar av de ingaende 46 har vi funnit teknik som kunskap
representerat. Inom dessa kan mansetre st6rre grupper. Det ar dels de

som ar baserade pa forskning och som gerteoritillskott kring natbase-
rad utbildning, totalt fyra stycken (t.ex. Collis & Gommer, 2001; Liaw
& Huang, 2000; Tiene & Luft, 2001). Det ar dels de 15 artiklar som

beskriver en tillampning av en befintlig teori, (t.ex., Hung, Koh &
Chua, 2000; Hung & Wong, 2000a; Kang, 2001). Det ar sedan 20
stycken som ar enkla guidelines, principer eller tumregler som kan
styra design och utveckling inom natbaserad utbildning (t.ex., Byun,
Hallett & Essex, 2000; Landis, 2000; Rankin, 2000).
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I kategorin teknik som objekt ingar 23 av 46 artiklar. Dessa kan

delas in i mjuka och harda aspekter av teknik som objekt, det vill saga
i harda som verktyg, cd-rom, mobiltelefoner samt multimediateknik i
sig (t.ex., Huang, 2000; Hung & Wong, 2000b; Shotsberger & Vetter,

2000), samt mjuka som natverk, programvara och applikationer, web-
sidor och system (t.ex., Hung & Nichani, 2001; Looi, 2000; Nor-
thrup, 2001; Powell, 2001). I artiklarna ar de mjuka aspekterna i nu-

merart 6verlage med 13-9.
I kategorin teknik som vilja ingar 15 av 46 artiklar. Teknik som

vilja ar mojlig att dela in i tre skilda aspekter. Det ar dels 2 artiklar dar

tekniken i sig antas paverka manniskansvilja och mojligheter att vara
en del av sin varld (t.ex., Damarin, 2000), dels 10 artiklar dar viljan
kommertill uttryck som en 6nskan att manniskan ska anvanda tekni-

ken mer eller pa ett annatsatt (t.ex. Becker, 2000; Berge & Muilen-

burg, 2000; Sorge & Russell, 2000), och sist 3 artiklar dar tekniken i

sig ses som méjlig att anvanda pA olika satt och dar manniskans val
avgor vad tekniken areller kan vara (t.ex., Barkley & Bianco, 2001;

Spitzer, 2001).

SATT ATT VARA MED TEKNIK

Satten att vara med teknik har vi harlett till skepticism, optimism och
ambivalens. Dessa ar mereller mindre uttalade i materialet, vilket in-
nebaratt vi gjort en bed6mning om det forekommerexplicita eller im-
plicita hansyftningar. Vi redovisar darfor bade implicita och explicita

uttryck for satt att vara med teknik. Vi har i materialet inte hittat
nagonartikel med skeptisk hallning till tekniken, déremoten artikel
(Price & Maushak, 2000) som vi inte kunnat g6ra nagon bedémning

av alls i de har dimensionerna.
Vi har gjort bedémningenatt 9 artiklar innehaller en syn pa teknik

som implicit optimism. Att vi bedémt dem som implicit optimistiska
innebaratt vi i artiklarna inte funnit tydliga avtryck av nagondera
skepticism, optimism eller ambivalens, men att det anda finns en un-

derforstadd syn pa att teknik ar nagot positivt i och medatt tekniken
medger vissa mojligheter. Det finns i artiklarna inga tydliga avstandsta-

ganden fran teknik. Ett exempel pA en underton som 4r optimistisk ar
Hung ”Web-based learning ... can be infused into various learningsi-

tuations.” (Hung, 2001, s. 33) eller ett annat mer tydligt exempel ar

Sorge & Russell It’s staff development that works!” (Sorge & Russell,
2000,s. 48).

Explicita uttryck for optimismhar vi bedémt funnits i 13 artiklar.

Det vi tolkat som explicita uttryck ar till exempel ”An innovative pe-

dagogical approach embeddedin a technology-driven curriculum
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forms a nucleus around with other structural characteristics interact to
engage students, sustain their interest, and propel them successfully to-

ward graduation.” (Javid, 2000, s. 61). Andra ar Bennett ”This is only

one example of the manycreative and effective uses of the assessment
technologyin instruction.” (Bennett, 2000, s. 35) och Powell “Web-

based (online) courses are innovative approaches to distance educa-
tion.” (Powell, 2001, s. 43).

I materialet finns 3 artiklar som vi bedémt som implicit ambivalens
i satt att vara med teknik, men detta ar en underton som inte enkelt

exemplifieras. Nar det giller till exempel Collis & Gommer (2001) dis-
kuterar de fyra olika scenarion fér hur universitet kan méta en framti-
da utveckling mot mer distanséverbryggande utbildningar. Dessa sce-
narion utgar fran en syn pa teknik och teknikens méjligheter som dr
ideologiskt olika, och artikeln ger ingen tydlig vardering av dessa sce-
narion mer 4natt de ger olika forhallningssatt.

Det st6rsta antalet artiklar (20 st.) innehaller vad vi bedémten ex-
plicit ambivalens i satt att vara med teknik. Explicita uttryck for ambi-

valens artill exempel ”However,it is true that that these classes is not

for everyone.” (Harrison & Bergen, 2000, s. 57), och ”It seemslikely,

though, that not all computeractivities attract the same degree of stu-

dentinterest and effort.” (Becker, 2000, s. 5), “... moving courses onli-
ne involves more than meeting technology requirements.” (Kang,
2001, s. 30), samt “... these modules are only useful if they are well

designed.” (Weston & Barker, 2001, s. 21). Citaten belyser den tvety-
diga stallning tekniken hari artiklarna. Dels belyses méjligheterna med
teknik, men aven dess begransningar och eventuella problem som kan
uppsta i anvandningen av teknik. Pa detta satt far teknik bade positiva
som negativa sidor, som i olika sammanhangblir svara att hantera.

SAMMANTAGEN ANALYS

For att fa en 6vergripandeblick dver vad innehAllet i dessa bada be-
démningar kan innebara, har vi Askadliggjort detta i en tabell. I varje
fall har artiklarna placerats in utifran kategorier pa teknikens manifes-
teringar samt utifran om de ar bedémda som optimism eller ambiva-
lens. I detta fall har vi valt att sla samman de implicit och explicit be-
démdafor att fa en st6rre gruppartiklar i respektive fack.
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Tabell 1. Uttryck for teknikmanifestationer uppdelat pa optimism

respektive ambivalens.

 

 

 

Manifestation Optimism Ambivalens
Teknik som objekt 16 a
Teknik som aktivitet 21 22

Teknik som kunskap 16 20
Teknik som vilja 5 10

I tabellen framgar att det totala antalet artiklar som beddmts som opti-

mism ar 58 och ambivalens 59. Detta beror pa att sammaartikel kan
forekommai fler 4n en av kategorierna for teknikens manifestering,
men endast i en av endera optimism eller ambivalens. Totalt ar det 22
artiklar som bedémts uttrycka optimism och 23 artiklar som uttrycker

ambivalens.
Som synesi tabellen skiljer sig antalet artiklar som bed6mts som op-

timism och ambivalens framforallt 4t nar det galler de artiklar som
samtidigt bedémts som innehallande teknik som objekt och teknik som

vilja. Har ar det sa att artiklar som bedémts som optimism samtidigt
daven innehaller uttryck for teknik som objekt. Artiklar som bedémts
som ambivalens ar ocksa i stérre grad bed6mda som teknik som vilja.

DISKUSSION

I forsta hand 4r var studie gjord for att besvara fragan — Vilken syn pa
teknik dr foretridande inom natbaserad utbildning? Kortfattat karak-

tdriseras studiens resultat av nagra huvudsakliga drag. For det forsta
finns i resultatet en 6vervikt pa artiklar som innehaller teknik som ak-
tivitet och teknik som kunskap. Deartiklarna innehillertill stor del
beskrivningar av tillampad teori. I mindre utstrackning finns artiklar
med teknik som objekt och teknik som vilja. For det andra finns ingen
tydlig 6vervikt av artiklar som uttrycker endera optimism eller ambiva-
lens. Det som syns4r att ingaendeartiklar saknar uttryck for skepti-

cism.
Utifran tabell 1 kan vi aven spekulerai att det gar att se ett uttryck

for de tva huvudsakliga perspektiv inom denhistoriska tradition som
Mitcham identifierat. I tabellen framgar aven att teknik som objekt f6-
rekommerofta i kombination med optimism, vilket skulle motsvara ett
ingenjérsperspektiv. Det framgar dven att teknik som vilja i hégre grad
finns representerad i kombination med ambivalens. Detta skulle mot-
svara ett humanistiskt perspektiv dar fragor kring teknikensroll och
funktion har stérre utrymme4n fragor kring dess mojliga tillampning.
I materialet som helhet verkar dessa bada perspektiv ha ungefarlika
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stort utrymmei tidskriften.
I grund och botten praglas artiklarna av en optimistisk eller ambiva-

lent syn pa teknik och teknikens mdjligheter. Vidare ar det framtradan-

de att teknik tatt forknippas med anvandande ochsdllan beskrivs som
objekt. I tidskriften finns en tydlig tendens att teknik i undervisnings-
sammanhang forknippas med fragor kring design. Teknik kopplattill
vilja behandlasi ett farre antal av artiklarna, och da sallan i kritisk
mening.

Nagraslutsatser vi drar ar att det inte ar Jatt att via en tidskrift som
”Educational Technology” fa rad i didaktiska fragor. Staller man sig

som pedagogde didaktiska fragorna vad, hur och varfor, ges svaren
foretradesvis pa tva av dem. Fragan om vad och hur man kan gora ges
fler svar an fragan om varfor. I artiklarna finns atskilliga exempel pa
guidelines och enkla tumregler som ska underlatta bade sjalva designen
av och sjalva undervisningen i natbaserad utbildning, d.v.s. vad och
hur. Fragan om varfor undervisning ska bedrivas i natbaserad form ges

i huvudsak i positiv form, och de kritiska aspekterna ges inte samma
utrymme.

Ser man studiens resultat som uttryck f6r olika synsatt pa teknik, sa
uppstar fragor kring vad de synsatten kan ha for betydelse for under-
visning i natbaserade utbildningar. Vad innebartill exempel franvaron
av tydliga kritiska studier eller Asikter dar teknik ifragasatts? Vad inne-
bar det for undervisningen att aktivitet och kunskap sa ofta kopplas
sammani formentillampning av teori med hjalp av tekniska losning-
ar? Vad kan betoningen pa mdjligheter och inte sa ofta betoning pa
brister i tekniska lésningar for utbildning ha for konsekvenser? Riske-
rar undervisningen att fokusera pa tekniken som aktivitet pa bekost-
nad av att se teknikens objekt och viljeperspektiv. Detta kan fa till
foljd att inneboende maktkonsekvenser som teknikanvandning ger

upphovtill inte far tillracklig uppmarksamhet, vilket kan vara ogynn-
samt for en del grupper.
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Noter

‘Ten studie publicerad ar 2000 ar ”Educational Technology” sjalv den tredje mest an-
seddatidskriften inom sitt falt (Price && Maushak, 2000).
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Hakan Larsson

Didaktik som styrningsmentalitet

INTRODUKTION

F6ljande text beror didaktikbegreppet och dessroll i styrningen av
skolan och lararutbildningen. Texten br ses som ett trevande fors6k
att pr6va en idé om relevansen och anvandbarheten av den franskefi-

losofen Michel Foucaults analytiska redskap styrningsmentaliteter.
Mina funderingar kring problematiken didaktik som styrningsmentali-
tet kan harledas fran tva hall. Styrningsmentaliteter som redskap for
att analysera och problematisera forandringsprocesser prévadejag for
forsta gangen i mitt arbete med studiet av synen pa manlighet och
kvinnlighet inom tavlingsidrotten.’ Intresset for didaktikbegreppet och

dess bruk i skolan, i synnerhet da i 4mnetidrott och halsa, och i larar-

utbildningen har vuxit fram genom mitt arbete som Iararutbildare i
idrott och halsa. Sarskilt har detta gallt i samband med utvecklingen
av kurser i den nya lararutbildningen, saval nar det galler det allmanna

utbildningsomradet som inriktningskurser och specialiseringar, samt
nar det galler fortbildningen av verksamhetsforlagda larare. Man kan

alltsa se Foucaults nutidshistoriska ansats som en form av sjalvf6rstael-
sevetenskap.’

Didaktikbegreppet aterintroducerades didaktikbegreppet i svensk
skola, lararutbildning och skolforskning under 1980-talet. Syftet med
den har artikeln ar att diskutera det 4teruppvackta intresset for didak-
tik i bemarkelsen vad begreppet gér i styrningshanseende, snarare an
vad det betyder definitionsmassigt, dvs. begreppets innebérder och
bruk i forhallandetill styrningen av lararutbildningens innehall och

form samt styrningen av skolans 4mneidrott och halsa. I det foljande
ska jag inledningsvis forsdka gestalta 4 ena sidan didaktikbegreppet

och 4 andra sidan begreppet styrningsmentalitet, pa vilket mitt resone-

mang grundarsig. Darefter ska jag gestalta nagra fordndringari ut-
formningen av kursplanerna i gymnastik/idrott/idrott och halsa och ut-

ifran dessa f6rdndringar skissa en tematik dar inforandet av
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didaktikbegreppet utgor en komponenti framvaxten av nya styrnings-
teknologier i utbildningssammanhang.

Analysen av laro- och kursplaner samt laromedel utgér en del i en

storre kartlaggning av amnetidrott och halsa i skolan. Min avsikt ar

att sd smaningom, meninte inom ramen for dennatext, lanka analy-
sen av de nationella styrdokumententill en analys av lokala arbetspla-
ner, betygskriterier, laromedel mm respektive en analys av intervjuer

medelever och idrottslarare som gjorts dels inom projektet Skola —

idrott — hdlsa, dels inom projektet Konstruktionen av kén och synen
pd kroppen, bada vid Idrottshogskolan och Lararhégskolan i Stock-
holm.

DIDAKTIK

I detta avsnitt ska jag forsdka gestalta begreppet didaktik s4 som det
behandlasi litteratur av allmandidaktisk och amnesdidaktisk (idrott

och halsa) karaktar. Gestaltningen bygger pa en hastig dverblick och
inte, det ska papekas, pa en systematisk genomgang av den numera
ganska omfattande didaktiklitteraturen.

I mycket allmanna termer handlar didaktik om undervisning. Ett be-
grepp som ofta anvands synonymt4r ’undervisningslara’. I en pro-
gramforklaring fran didaktikgruppenvid Institutionen for pedagogik,
didaktik och psykologi vid Hégskolan i Gavle, skriver Asa Morberg:

Didaktiken handlar om undervisning och vad som ar god undervisning. Begreppet
undervisning skall har och framledes ses i vid mening, nar det anvandsi detta doku-
ment. Det haralltid funnits olika uppfattningar om begreppet undervisning ochsar-
skilt svart ar det att enas om vad god undervisning egentligen innebiar. Didaktiken
problematiserardetta. [...] Vi menar att didaktik avser laran om undervisningi alla
dess méjliga former vad galler innehall, metoder, aktérer och praxis.

Morberg menarvidare, med hanvisningtill Karl-Georg Ahlstrom och

Erik Wallin, att didaktiken, ”riktar s6karljuset mot den som har ansva-
ret for den enskildes eller en grupps fostran och utbildning.”* Didak-
tikbegreppet kan ocksa belysas utifran fragor av typen

e Vad ska man undervisa om?
e Vilket stoff ska man valja och varf6r?
e Vilka forutsattningar foreligger?
e Hur ska man ga tillvaga?’

Vad och hurar alltsa centrala fragestallningar, men ocksa varf6r ett
visst innehall eller en viss undervisningsform ska anvandas. Begreppet
implicerar darmed ocksa paett tydligt satt en reflekterande niva. Trots
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dessa fors6ktill definition eller operationalisering av begreppet, tycker

jag anda att man i de nyss ndmndatexterna endast implicit berér vad

som motiverar talet om didaktik eller, om man s4vill, vilka loften som
forespeglas genom bruket av begreppet och vilka som medlegitimitet

och auktoritet kan fora didaktik pa tal. I boken Fysisk bildning (2000)
skriver lararutbildarna Jan-Eric Ekberg och Bodil Erberth

Det professionella ledarskapet handlar i grunden om att skapa goda forutsattningar
for elevernas larande och bygger i hég grad pa de varden som verksamheten vilar pa
och hur man omsatter dessa i praktisk handling. Samtidigt handlar det om en kanne-
dom om egnaforestallningar, attityder, varderingar och en insikt om vara barns och
ungas, liksom vara egna, behov och férhallningssatt.®

I grund och botten nars, tror jag, diskussionen om didaktiken och vad
”god undervisning” ar, av idéer om elevernas larande. Det aralltsa 1a-
rarens arbete som Iarare i forhallandetill elevernas larandeeller kun-
skapande som problematiseras med didaktikbegreppet. Fast vid en nar-

maretitt ar detta inte allt. Flera forfattare har redan antytt, om an
endast i vaga ordalag, hur aterinfOrandet av didaktikbegreppet ocksa
kanrelateras till styrningen av undervisningen, lararutbildningen och
skolforskningen. Sa har skriver idrottspedagogen och didaktikforska-
ren Claes Annerstedt:

Begreppet inférdesi lararutbildningens styrdokumentfér att A4stadkommabl. a. sam-
verkan mellan utbildningens delar, yrkesanknytning och forskningsanknytning avyr-
keskunskapen.’

Merallmant uttryckt kan manrelatera aterinforandet av didaktikbe-

greppettill forsoken att omvandla de gamla la4rarutbildningsseminari-
ernatill universitets- och hégskoleutbildningar, vilandes pA en veten-
skaplig grund. Sakert gar det att diskutera bruket av didaktikbegreppet

i relationtill andra begreppspar, som t.ex. teori och praktik. $4 har be-
skriver Arne Maltén de tva ndmndautbildningstraditionerna:

Amneslarartraditionen satter teoriundervisningen i framsta rummet, helst om den
vilar pa s.k. vetenskaplig grund. Klasslarartraditionen drari stallet en lans for den
s.k. beprévade erfarenheten, dvs. den gedigna erfarenheten av skolverkligheten. Lite
tillspetsat kan man kanskesaga, att den ena traditionen har for mycket teori och den
andraforlitet.
I detta kapitel skall vi narmare diskutera, om det ar mojligt att forena de tva traditio-
nernatill ett funktionsdugligt ”bade — och”. Gar undervisningsuppgiften att veten-
skapliggéra? Ar det mojligt att limna lararyrkets hantverk med dess sedvanjor och
praktiskt forvarvade erfarenhettill forman fér ett mer professionellt handlande, som
bygger pa vetenskaplig teori och systematik?
Svaretblir, som jag ser det, didaktik.*
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Aterinforandet av didaktikbegreppet, oavsett vad det betyder defini-

tionsmassigt, hanvisartill en serie av skeenden som paett grundlag-
gandeplansyftartill att forandra skolan, lararutbildningen och skol-
forskningen. Det ar denna dimension av didaktikbegreppet som ska
berGras i fortséttningen. Utgangspunkten for denna analys ar Fou-
caults tankar om styrningsmentaliteter.

STYRNINGSMENTALITET

I sin mest grundlaggande form avser detta begrepp peka pa att

modern maktut6vning grundarsig i en viss forhandsinstallning till det som 4r styr-
ningens objekt. Denna forhandsinstallning handlar da inte bara om sakerochtingi
manniskors omgivning utan ocksa om den férhandsinstallning manhartill sig sjalv.?

Merallmant uttryckt kan man saga att modern styrning endasti be-

gransad utstrackning, styr genom reglemente, vilket ar uppenbart med

den senaste laroplanen for grundskolan, utan genom processer somsti-
mulerartill handlingar snarare an begransar dem. Makten utévasinte,
atminstoneinte i lika hog utstrackning som tidigare, fran ett styrande

subjekt motett styrt objekt. I allt hégre utstrackning ar maktutévning-
en istallet utformad sa att var och en av oss, optimaltsett, styr oss sjal-
va. Man kan saga att makten har decentraliserats och liberaliserats,

dvs. makten utévasinte alltid uppifran och ner och borhellerinte stal-
las i motsats till frihet.

Vidare har Foucault pekat pa att kunskap och kunskapsbildning
inte bér ses som skilt fran maktut6vningen. Snarare utgér makt och
kunskap en intimt sammanflatad relation; Foucault talar om makt-
och kunskapsrelationer. En viss styrningsform f6rutsatter, samtidigt
som den producerar, viss kunskapsbildning, liksom viss kunskapsbild-
ning fOrutsatter och producerarspecifika styrningsformer. Med kun-
skap och kunskapsbildning menas inte bara kunskapens epistemologis-
ka byggstenar, utan ocksa i mer konkret bemarkelse vem som kan

tankas ha och inte ha kunskap, vad som ar kunskapens subjekt och

objekt, vem som kunskapar och vem som tillrattalagger kunskapandet
Osv.

Minaarbetshypoteser handlar alltsa om att a) didaktikbegreppets
inforande medférde att talutrymmet och vad som var mojligt att saga
medlegitimitet i utbildningssammanhangf6radndrades, att nya grupper
fick talutrymme och mdjlighettill tolkningsféretrade; b) att nya typer
av sjalvforstaelse och syn pa utbildning och undervisning kom att ut-

vecklas, samt c) att detta kan ses som inférandet av nya styrningsfor-
mer nar det galler utbildning och forandring av densammaa.I detf6l-
jande ska jag bearbeta dessa fragestallningar med utgangspunkti de
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nationella kursplanerna for skolans amnefor fysisk bildning. Min stra-
van ar att, med bérjan i Ler 62, forsdka historisera de erfarenheter

fran idrottslararutbildningen och —fortbildningen som jag inledningsvis
talade om.”

Rent metodiskt ska sagas att analysen av kursplanerna endastdelvis
riktas mot deras kvalitativa innehall. Framf6rallt syftar den kompara-
tiva ansatsentill att belysa hur amnetgestaltas i forhallandetill de
didaktiska fragorna vad, hur och varfor. Man skulle kunnasagaatt
intresset ar riktat mer mot hur amnet och dess aktGrer gestaltas i kurs-

planerna an vad amnetskaeller b6r innehalla.

LAROPLAN FOR GRUNDSKOLAN 1962 - GYMNASTIK

1962 fick Sverige en enhetsskola och med denna den forsta laroplanen
for hela den svenska grundskolan.I forhallande till senare laroplaner,
ar innehallet mycket omfattande och varje amne har en tamligen detal-

jerad kursplan. Kursplanen i gymnastik omfattar drygt tretton sidor,
att jamfOra medde drygt tva sidor (plus en sida med betygskriterier)
som utgor kursplanen i idrott och halsa i Lpo 94. Malen for amnet
formuleras som saatt:

Undervisningen i gymnastik skall tillfredsstalla elevernas behov av rekreativ kropps-
rérelse och medverkatill deras allsidiga och harmoniska utveckling. Den skall bedri-
vas sa, att den allmanna prestationsférmagan hdjes och en andamalsenlig arbetstek-
nik framjas. Vidare skall ett ekonomiskt ochestetiskt rérelsesatt efterstravas for att
beframja en god kroppsbeharskning.

Undervisningen skall syfta till att utveckla laganda, sjalvdisciplin, hjalpsamhet ochle-
darformaga. Den skall hos eleverna séka vacka bestaende intresse och f6rstaelse for
behovetav fysisk aktivitet som ett medeltill rekreation och halsa."!

I forhallandetill kursplanens totala omfattning, ar dessa rader, vilka

utgor hela texten under rubriken ”Mal”, allt som kan relaterastill fra-

gan om varfor gymnastik ar ett dmne i den nya grundskolan.” Haref-
ter foljer anvisningar om innehAllet i form av ett antal Huvudmoment,
fordelade pa Lagstadiet, Mellanstadiet och Hégstadiet. Huvudmomen-
tet Gymnastik beskrivs t ex pa féljande vis nar det galler lagstadiet:

Gymnastik: Fristaende 6vningar och redskaps6vningari syfte att grundlagga ett na-
turligt och ekonomiskt rérelsesatt. Rérelseimprovisation utanellertill musik.*°

Dessa huvudmomentfar senare i kursplanen, under rubriken ”Under-
visning i 4mnets grenar och moment”, en f6rdjupad beskrivning:

Gymnastik
Lagstadiet. Redan fran forsta skolaret skall gymnastikens huvudsakliga syfte vara att
inlara ett funktionellt arbetssatt, att lara ut avspanningens konst, att upp6va rorelse-
kanslan och kroppsbeharskningen. Detta sker for barnen omedvetet genom en gym-
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nastik, som bygger pa rorelsegladje och rérelsefrihet, pa sjalvdisciplin och sjalvverk-

samhet. Roérelseformerna skall aven bygga pa barnens egen fantasi. Det galler dessut-

om att i stravan efter att uppova kanslan for rytm och avspanningej forbise kraftut-

vecklingen och kroppshallningen.

Defristaende 6vningarna bor utgéras av rorelser utan storre krav pa formbestamd-

het, likformigt utforande och samtidighet. Ovningarna bér vara utpraglat rytmiskai

det hanseendet, att barnen skall lara sig utnyttja bl. a. pendelkraft, aktiv ténjning och

4tersvikt. Lopningi alla former bor infogasi korta, ofta forekommande moment.

Gymnastik med lésa redskap som Artpasar, bollar och hopprepfar eleverna att glém-

masig sjalva, lar dem att koncentrera sig och att arbeta utan spanning. Redskapsév-

ningarger styrka och smidighet. De bor utgorasav sa naturliga rérelseformer som

méjligt, s4 att barnen far utloppfér sitt behov av att klanga och klattra. Alla barn 4l-

skar att kunna prestera nagot. Prestationen ma vara ansa liten — den ger sjalvf6rtro-

ende.
I tredje arskursen ar barnen fortfarande roade av fantasibetonade Ovningar, men sam-

tidigt 6nskar de f4 prestera nagot merverklighetsbetonat. Darfér bor redskapsgym-

nastiken f4 stérre utrymme i programmen.Forlagstadiet i dess helhet galler, att dessa

skall innehalla manga varierande och enkla 6vningar.

Musik kan utnyttjastill vissa 6vningar, t.ex. hoppsasteg, rytmévningar och fria im-

provisationer. Musiken far dock inte binda det naturliga rorelseutforandet, varfor det

galler, att utnyttja den medviss forsiktighet."*

Sedan fljer liknande anvisningar i gymnastik for mellanstadiet, hog-

stadiet pojkar och hégstadietflickor, foljt av de 6vriga momenten. Pa

detta vis tacks vad-fragan in i kursplanens formuleringar, liksom i hég

utstrackning fragan for vem. Ytterligare rubriker skvallrar om vilka

andra aspekter av Aamnet och undervisningen som tas upp i kursplanen:
Planering och samverkan, Arbetssatt, Hjalpmedel, Arbetsteknik, Le-
darskap, Friluftsverksamhet, Lagerskola, Fjallfarder, Fritidssysselsatt-

ning och Idrottsf6reningar.
Min mycket enkla slutsats ar att valdigt lite blir ”6ver” for lararen

vad galler vad undervisningen i gymnastik ska innehalla och varfoér

den ska innehalla detta. Hur-fragan vidrors, i mycket allmanna termer,

bl.a. beskrivs arbetssatt och ledarskap. Mot denna bakgrundblir det

begripligt att anta att lararutbildningen i gymnastik betonadejust hur-

fragan. Metodik i de olika momentensaktiviteter blev den kunskaps-

massiga grunden fér gymnastiklararutbildningen och gymnastiklarar-
karen. Vad- och varf6r-fragorna problematiseras i kursplanen endasti
lag utstrackning — de ar inte 6ppna for utmaningar. Avsikten med
imnet och dess innehall ar givet.’®

LAROPLAN FOR GRUNDSKOLAN 1980 - IDROTT

1969 fastslog Skoléverstyrelsen en ny laroplan. Kursplanen i Gymnas-

tik grundar sig emellertid i mycket stor utstrackning pa formuleringar-
na i Lgr 62, med det huvudsakliga undantaget att de anvisningar som i
Lgr 62 fanns under rubriken ”Undervisning i 4mnets grenar och mo-
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ment” ar borta. Detta gor att kursplanen,i laroplanens allmanna del,

begransarsig till knappt fyra sidor. Istallet publicerades dessa anvis-
ningar i ett supplement for 4mnet Gymnastik, omfattande 14 sidor.

Inforandet av Lgr 80 innebar stérre forandringar. Amnet byter
namntill idrott, vilket kan tankas innebara mangaolika saker, bl.a. en
markering mot ”det gamla” — gymnastiken,till fordel for ”det nya” —
idrotten.'* Syftet med 4mnet formulerasenligt foljande:

Idrott ingar i grundskolans undervisning darf6r att
e kroppsrorelse ochfriluftsliv behévs for halsa och valbefinnande,
e eleverna skall tilligna sig ett funktionellt rérelsesatt’”

Malen for undervisningen lyder:

Undervisningen skall medverkatill elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling
samt syftatill att skapa forstaelse och bestaendeintresse for regelbunden kroppsrérel-
se som ett medeltill halsa och valbefinnande. Den skallge alla elever méjlighetatt
tillfredsstalla sitt rorelsebehov samt att uppleva rorelsegladje, rekreation och gemen-
skap. Den skall organiseras sa att ocksa elever med olika handikapp kan delta.
Genom undervisningen skall eleverna lara kanna grundformernafor rorelse ochtill-
agnasig ett funktionellt rorelsesatt. De skall fa mojlighet att uppleva rytm, att i rérel-
se uttrycka kanslor och sinnesstamningar samtatt utvecklasin sjalvtillit och skapan-
de formaga.
Eleverna skall skaffa sig kunskaper om hur mansk6ter sin kropp och halsa, om hur
mdanniskan fungerar i arbete och vila, om olika handikapp samt om riktiga arbets-
stallningar och arbetsrGrelser.
Eleverna skall prova manga olika former av idrott. I hégre arskurser br de ges m6j-
lighet att utveckla sin fardighet i de aktiviteter som speciellt intresserar dem samtsti-
muleras att planera sin egen fysiska traning.
Genom medverkan i planering, genomférande och utvardering av arbetet skall elever-
na lara sig att ta egna initiativ och forsta och ta hansyntill andra manniskors olika
forutsattningar for fysisk aktivitet.
Undervistelse i naturen skall eleverna skaffa sig kunskaper om friluftsliv, fa forstdelse
for den ekologiska balansen samtlara sig att ta ansvar for naturen och utnyttja den
ratt for rekreation ochfriluftsliv.
Eleverna skall fa kannedom om och kontakt medidrott- och friluftsrérelsen i samhal-
let och i hemkommunen.Deskall fa insikt i andra kulturers varderingar ochtraditio-
ner i fraga om fysisk aktivitet och lara sig att se idrotten som en internationell kultur-
faktor. De skall diskutera mal, normer och resurser fér idrott och uppmuntrastill
aktiva insatser for idrott och férebyggande halsovard i skolan, hem och samhille.”*

Dessa mal foljs, precis som i Lgr 62, upp av en upprackning av de hu-
vudmomentsom skagalla for 4mnet. I Lgr 80 ar dessa huvudmoment

10 till antalet.”? Innehallet i hovudmomentet Gymnastik, for att fort-
satta med detta exempel, far foljande nagot rapsodiska beskrivning:

Rorelser med eller utan musik, t ex hoppa, rulla, springa, klattra.
Rorelseuppgifter och improvisationsuppgifter.
Ovningar med handredskap,t ex hopprep, bollar och tunnband.
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Matt- och hoppévningar. Klatter- och hangévningar.
Balans6vningar pa golv eller redskap.
Givnaeller improviserade redskapsbanor.””

Kursplaneni idrott i Lgr 80 paminnertill utformningen om kursplanen
i Lgr 62 nar det galler den strukturella uppbyggnaden, aven om Lgr
80:s kursplan ar vasentligt mindre detaljerad an den tidigare kurspla-
nen. Malen for undervisningen upptaristallet ett storre utrymme.

Detta beh6verinte innebara att syftet med 4mnet 4r att uppfatta som
givet. Tvartom 4r det rimligt att anta att 4mnets plats i den svenska
skolan, liksom innehallet i detsamma, kommitatt ifragasattas.

LAROPLAN FOR DET OBLIGATORISKA SKOLVASENDET 1994 -

IDROTT OCH HALSA

I Lpo 94 omfattar kursplanen i idrott och halsa, som tidigare namn-
des, endast drygt tva sidor. Har anges amnets syfte pa foljande satt:!

 
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse for
halsan. Barn och ungdomar behover darfor utveckla kunskaper om hur kroppen fun-
gerar och hurvanor, regelbundenfysisk aktivitet och friluftsliv forhaller sig till fysiskt
och psykiskt valbefinnande. Amnetidrott och halsasyftartill att utveckla elevernas
fysiska, psykiska och sociala formaga samt ge kunskaper om denegnalivsstilens be-
tydelse for halsan.
Under generationerhar rérelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Amnet
ger kunskaper om deras framvaxt, erfarenheter av att delta i dem och fardigheteri
att bedriva dem. Amnet skall aven vacka nyfikenhet och intresse for nya aktiviteter.
Ett grundlaggande syfte med amnet ar ocksa att skapa forutsattningarfOr alla att
delta i olika aktiviteter pa sina egnavillkor, utveckla gemenskap och samarbetsforma-
ga samt f6rstaelse och respekt for andra.
Fysiska aktiviteter utgér en gemensam namnareforolika kulturer. Utbildningeni
idrott och halsa ger mojlighetertill att starka gemenskapen mellan barn och ungdo-
mari ett mangkulturellt och internationellt samhiille.”*

Efter denna kontextuella inramning f6ljer de mal som 4r uppsatta for
amnet. Dessa mal, vilka benadmns som straévansmal, ar utformade som

punktsatser och arhela tio till antalet. Senare i kursplanen anges de
mal som eleverna skall ha uppnatt, dels i slutet av det femte skolaret,
dels i slutet av det nionde. Utéver detta bestar kursplanen av nagra
textstycken om ”Amnets karaktar och uppbyggnad” och avslutas med
betygskriterier for Val godkand och Mycket val godkand. Helt borta
ar saval de tidigare hoavudmomenten som de innehallsbeskrivningar
som var valdigt omfattande i Lgr 62.

Kursplanens utformning pekaralltsa pa att varfor-fragan far st6rst
utrymme, medan vad amnet ska innehalla beskrivs endast i mycket ge-
nerella termer. Hur-fragan lyser helt med sin franvaro, men meddetta
foljer, intressant nog, inte att metodiken far en mer tongivandeplatsi

 
182  



 

 

lararutbildningen. Snarare tvart om.

DIDAKTIK SOM STYRNINGSMENTALITET

Forandringarna i kursplanerna kan sammanfattas pa fdljandevis:

e Utrymmetfor beskrivningen av 4amnets mal och syfte samt dess kon-

textuella inramning 6kar. Uppenbarligen ar amnetsroll och status
inte langre given, utan kan, och bor kanske, forhandlas. Denna for-
handling utgors av de lokala arbetsplaner och konkretiserade betyg-

skriterier som ska arbetas fram vid varje skola.
e Utrymmetfor beskrivningen av 4mnets innehall och undervisnings-

former minskar. Ferenc Marton och Ingrid Carlgren har i boken
Larare av imorgon pekatpa att hur-fragorna kommitatt ersattas av

vad-fragorna som de primart relevanta fragorna i utbildningssam-

manhang.”* Lararutbildning och lararprofessionalitet handlar nume-
ra i stor utstrackning om att kunna avg6éra vad som ett specifikt

sammanhang4rett relevant innehall och vad som 4r en relevant un-

dervisningsform. Hur-fragorna ar endast sekundara i forhallandetill
detta.

e Dar amnettidigare skulle ge eleverna nagot, ar det numera eleverna

som ska utveckla nagot. Eleverna ar inte langre passiva mottagare
av undervisning,eller en specifik metodik, utan aktiva aktoreri ett

utbildningssammanhang.
e Tidigare var kursplanen inriktad pa /ararens arbete och utformning-

en av 4mnet, numera4r den inriktad pa elevens tillagnelse av 4m-
nesinnehallet samt upplevelser och erfarenheter av Aamnet. Lararens
uppgift ar inte att lara ut saker och ting, utan att skapa goda miljé-
er for larande, for att tala med modern terminologi.

I de tidiga kursplanerna konstrueras lararen som den aktiva parten i

arbetet, medan eleverna endast ar passivt narvarande. I Lpo 94 arlara-
ren alltjamt aktiv, men han/hon har fatt sallskap av en likaledes aktiv
elev. Men Aven lararensvillkor for hans/hennes aktivitet har foran-

drats. I de tidiga kursplanerna konstrueras gymnastiklararen i huvud-

sak som en ”genomfo6rare”, a ena sidan av det som kursplanen f6ran-
staltar och 4 den andra av den metodik som finns utformadi de olika
momenten och grenarna(vilken i stor utstrackning fick naring fran

idrottsr6relsens idrotter och grenar). Eleverna 4 sin sida konstruerasi
de tidiga kursplanerna som mottagare av undervisning. I Lpo 94 har

idrottslararen blivit en ”reflekterande praktiker”, vilken inte bara ge-
nomf6r det som honeller han blivit alagd att genomfora, utan ocksa,
mot bakgrund av de aktuella elevernas behov och intressen, utformar
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undervisningens innehall och arbetsformer f6r att kunna uppfylla de
mal som reglerar undervisningen i 4mnet enligt kursplanen. Lararen ar
till och med den som bar ansvaretfor att eleverna far méjlighet att
uppna kraven pa godkant— vilket forutsatter, vad det verkar, att alla
elever har f6rutsattningar att bli godkanda.

Jag skulle speciellt vilja peka pa foljande forandringsskeenden:

e Lararen som metodiker/genomforare (lararen som kursplanens/un-
dervisningens subjekt och objekt) > lararen som ”reflekterande
praktiker”

e Eleven som undervisningens objekt (mottagare av undervisning) >

eleven som kursplanens/undervisningens subjekt och objekt
e Metodik om ”den ratta kunskapen/det ratta sattet” (innehallsfoku-

serad kursplan) ® didaktik; vad, hur och varfor i forhallandetill en
aktuell situation (malfokuserad kursplan)

e Fortbildning i metodik/”den ratta kunskapen/det rattat sattet” (tav-
lingsidrottens grenar, alternativt metodik i dans, friluftsliv mm) >
fortbildning i (amnes)didaktik (t ex utbildning for verksamhetsf6r-
lagda larare)*

Det ar f6rstas rimligt att anta att dessa fOrdndringar nars av tankar om
en battre utbildning; battre i bemarkelsen mereffektiv, mer demokra-

tisk osv. Samtidigt vill jag pasta att de ovan relaterade forandringarna

kan ses som uttryck for en modern styrningsmentalitet. Jag skulle vilja
bearbeta detta pastaende utifran rubrikerna: larande, politisk rationali-
tet och ansvar.

LARANDE

Medde ovan Aatergivna kursplanerna som utgangspunkt kan man
tanka sig att synen pa kunskap och kunskapsbildning har forandrats
Over de senaste fyrtio aren. En forsta enkel iakttagelse ar att man inte
langre talar om in- eller utlarning. Dessa begrepp har en anstrykning
av instrumentalisering och objektivisering Gver sig. Larandet, for att

anvanda det nya begreppet, ses inte som enrorelse utifran och in, utan
som en relation mellan lararen, de som lar sig och milj6n for larandet.
Moderntpedagogiskt tankande handlari stor utstrackning om att de
larande subjekten maste lamnasfria att lara sig. Enkelt uttryckt kan

man saga att grundidén verkar vara att ju mer styrda eleverna ar, desto
mindrelar de sig, medan de omvantlar sig mer, ju merfria de 4r.
Dennafrihet ar emellertid inte helt villkorslos. Larprocessernastalls i
relationtill lararens, den reflekterande praktikerns (handledarens,
mentorns), formaga att utforma undervisningsvillkor — ”miljder fr 1a-
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rande” — som stimulerartill larande. Eleverna ”styr men deras kurs ar

instabil (beroende pa otillrackliga kunskaper och erfarenheter) och de
behéver darfér standigt korrigeras av den handledandelararen (den
nya lararrollen).”*5 Pa dettatillspetsade satt vill pedagogikforskaren
Kenneth Hultqvist gestalta det moderna pedagogiska tankandet.
Hultqvist havdar, med hanvisning till den amerikanske utbildningsfor-
skaren Thomas Popkewitz,

att barnforskningen lika garna kunde agnasig at att studera moderna jaktplanskon-
struktioner som att studera barn. Flygplanen har en inbygegdinstabilitet (JAS Gripen
ar ett bra exempel) och kan flygas endast under forutsattningen att de blir foremal

for standiga korrigeringar via datorstéd (Popkewitz, 1997).7°

POLITISK RATIONALITET

Meddetta vill Hultqvist och Popkewitz, och jag vill ansluta mig till

denna uppfattning, peka pa hur pedagogiskt tankande, tankande om

laroprocesser, inte endast handlar om hurlarandetgartill eller om vill-
koren for larandet. Det pedagogiska tankandet inhyser ocksa en drém
om enviss typ av politisk styrning — en politisk rationalitet. Med

denna term ”avses de olika satt genom vilka politiskt fornuft forsdker
installera sig sjalv i tillvaron som praktik.”’ Politisk rationalitet inne-
baralltsa att olika former f6r politiskt fornuft genomsyrarinte bara

politisk verksamhet i snév bemarkelse, utan de flesta sociala ochinsti-
tutionella relationer, skolan f6r att ta ett exempel. Meddettavill jag
saga att idéer om larande och pedagogiska modeller inte bara handlar

om just larandet, utan ocksa om att en viss form av politiskt fornuft
genomsyrar sammaidéer och modeller, och i forlangningen utform-
ningen av en utbildningsteknologi som bidrartill att larare och larande
kan acceptera och foretrada specifika styrningsformer — en styrnings-
mentalitet.

Fribet ar t ex ett grundlaggande temainte bara i den pedagogiska

diskursen, utan i modernt vasterlandskt (politiskt) tankande 6ver
huvud taget. Det ar bara det att friheten inte existerar per se, utan hela
tiden maste uppfinnas och ateruppfinnasi forhallandetill en forandrad
samhallskontext.”* Det pedagogiska tankande och de pedagogiska mo-
deller som sags grundasig i eller forutsatta de larande subjektensfri-
het, kan snarare betraktas som férs6k att iscensatta specifika frihets-
former. Overgangen fran betoningen pa metodiktill betoningen pa
didaktik kan betraktas som en sadan f6rdndrad konceptualisering av
frihetsbegreppet.

I h6gmodernadiskurser, vilka kan sagas utg6ra huvudinslageti laro-
planstankandet under 60-talet, betonades relationen mellan fribet och
sann kunskap. Karin Johannisson har i boken Kroppens tunna skal
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formulerat detta pa foljande karnfulla satt:

Fick manniskan bara veta vad som varratt, sunt och riktigt, skulle hon ocksavilja
och valja att leva ratt.??

Formuleringarna i 60-talets kursplaner i gymnastik vilade pa uppfatt-

ningen att gymnastikdirektorerna var den sanna kunskapens barare
och att de i sin roll som larare, med en adekvat metodik, kunde bi-

bringa eleverna ratt kunskaper och fardigheter.

Detta tankande kom under 70- och 80-talen att i allt st6rre ut-
strackning uppfattas som obsolet, ja rent av fortryckande. Det ar mot
den bakgrundenvi kan férsta de f6randrade formuleringarna i kurs-
planernai idrott och halsa och 6vergangen fran metodiktill didaktik.
Numera ligger betoningen inte sa mycket pa sann kunskap,i objektiv
bemarkelse. Kunskapsbegreppet ar snarare att uppfatta som en person-
lig egendom. Den merinstrumentellt betingade ”ratta metoden” har
fatt ge vika for betoningen pa lustfylld och erfarenhetsberikande un-
dervisning, vilket implicerar olika metoder. Allt for att eleven, subjek-
tet, ska uppfatta sig sjalv som den pedagogiska verksamhetens, liksom

den politiska verksamhetens, utgangspunkt och inte som dess produkt.

ANSVAR

F6randringentill en mer aktiv konstruktion saval av lararen som av
eleven, hanger samman med en 6kad betoning pa decentralisering av

ansvaret fran hierarkins topptill dess botten. I och medattvi inte
langre tror pa den sanna kunskapensprimat, maste vi utveckla styr-
ningsformer som omlokaliserar ansvaret for undervisningens genomf6-
rande fran hierarkins topptill dess botten.

Under min tid som lararutbildare har jag ofta hort idrottslarare ge
uttryck for att den nya kursplanen, i forhallandetill de tidigare, ar
otydlig och inte ger nagra svar pa vad undervisningeni idrott och
halsa ska innehalla. Detta kan snarast ses som ett uttryck for de foran-
drade styrningsformerna. Avsikten med den nya kursplanen arinte att
ge nagra svar vad betraffar innehall och form. Avsikten ar endast att
stipulera de mal som ska gilla for undervisningen i 4mnet. Kursplanen

syftar inte heller till att ge en beskrivning av verksamheten utantill att
forandra den. Detta arett satt att omlokalisera ansvaret for undervis-
ningen. Gallande lararutbildning och f6rhallandet mellan lararutbilda-
re, studenter och verksamhetsforlagda larare kan man teckna foljande
skiss (Atminstone vadgaller idrott och halsa): lararutbildarna 4 sin sida

blir, genom ”det vetenskapliga forhallningssattet”, bra pa att tillsam-
mans med studenterna problematisera undervisning (vad, hur och var-

for), men besvarar ogarna eventuella fragor eftersom detinte liggeri
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linje med idén om den reflekterande praktikern/handledaren/mentorn;
de verksamhetsf6rlagda lararna 4 sin sida 4r illa rustade att besvara sa-
dana fragor eftersom deras traditionella kunskapsbas uppfattas som
foraldrad ochillegitim — om den ens garatt verbalisera (idrottslararyr-
ket har av havd sett som ett gorande snarare dn som ett talande). A
ena sidan uppfattas lararutbildarnas kunskap som ”teoretisk” och dar-
medheller inte riktigt verklighetsforankrad, medan de verksamhetsf6r-
lagda lararnas kunskap f6rvisso* uppfattas som verklighetsforankrad,
meninte alltid helt legitim.

Modernastyrningsformer ar, mer an styrningsformeri konventionell

bemarkelse, att betrakta som olika satt att g6ra individerna sjalva,

vare sig det handlar om larare, elever eller andra kategorier av mannis-
kor, ansvariga, sdvdl inf6r sig sjalv som infor andra, ver att leva det
ratta livet — eller genomf6ra den ratta idrottsundervisningen.

AVSLUTNING

Vad blir da konsekvenserna med detta resonemang? Min rekommenda-
tion ar, om jag far ge nagon sadan,att vi jamte de kritiska reflektioner-

na nar det galler undervisningens innehall, form och syfte (vad, hur
och varfor) ocksa begrundar de styrningsrelaterade implikationerna.
Vad innebar de didaktiska reflexionerna dels for lararnas sjalvforstael-

se och férmaga att handskas medsitt arbete, dels for elevernas sjalv-
forstaelse och formaga att handskas med den undervisning de moteri
amnetidrott och halsa. Vad innebar de didaktiska reflexionernai for-
hallandet mellan studenterna i lararutbildningen, lararutbildarna och
de verksamhetsf6rlagda lararna? Varifran ska diskussionen om
(idrotts)lararprofessionalitet hamta sin naring om varken lararutbilda-

re eller larare har tankbara legitima lésningar pa de didaktiska proble-
men?! Hur ska de blivande lararna tillagna sig redskap for att under-

visa? Det dr naturligtvis latt hant att de fragor som lagtill grund for
resonemangetgenererar fler fragor an svar. Min forhoppning ar anda
att jag med dennaartikel har pekat pa nya fragoreller stakat ut vagen
for ett resonemang som kanstalla problematiken kring undervisning
och styrning av densammai ett nagorlunda nytt ljus.
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Noter

' Larsson 2001, Iscensdattningen av k6n i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och
idrottskvinnan.

? Jér Hultqvist & Petersson 1995, Foucault. Namnet pd en modern vetenskaplig och filo-
sofisk problematik, s. 20.
> Morberg 2001, Didaktik — kunskapsomrade och amne, en forsta beskrivning av inne-
hall, s. 3£.
* Ahlstrom & Wallin 2000, s. 39, citerade i ibid., s. 4. Kursivering i original.
5 Annerstedt 1995, Idrottsdidaktisk reflektion,s. 6.
° Ekberg & Erberth 2000, Fysisk bildning — om Gmnet Idrott och hdilsa, s. 137.
7 Morberg 2001, s.6.
® Maltén 1995, Lararkompetenser, s. 180.
? Larsson 2001, s. 29.

© Jag anvander termen ”kroppsévningsdmnet” som beteckning fér ett imne som under
de senaste hundra aren bytt namn vidflera tillfallen: gymnastik, gymnastik med lek och
idrott, gymnastik (igen), idrott och nuslutligen idrott och halsa (det finnsalltjamt en liv-
lig diskussion om lampligheten med detta namn).
4 Skoléverstyrelsen 1962, Laroplan for grundskolan. Skoléverstyrelsens skriftserie 60.
Kursplan i Gymnastik, s. 344.
” Detfinns ytterligare nagra passager senare i kursplanen, framfor allt under rubriken
”Allmanna synpunkter”, som ocksa hanvisartill varfor-fragan.
3 Skoléverstyrelsen 1962, s. 344.
4 Thid., s. 350.
'S Claes Annerstedt bendmner perioden 1950-1970 ”denfysiologiska fasen”, vilket inne-
baratt fysiologin, las arbetsfysiologin, var 4mnets kunskapsteoretiska bas och att ”gym-
nastiklararnas uppgift blev att forsdka fa eleverna att svettas” (Annerstedt, Peitersen &
Rénholt 2001, Idrottsundervisning. Amnet idrott och hdlsas didaktik, s 107).
‘6 Har talar Annerstedt istallet om en ”osakerhetsfas” (mellan 1970 och 1994;ibid.).

7 Skolverket 1980, Laroplan for grundskolan, Kursplan Idrott, 90
8 Tbid.
” Gymnastik; Halsa, hygien och ergonomi; Bollspel och lekar; Dans; Fri idrott; Oriente-
ring ochfriluftsliv; Lek; Simning och livraddning; samt Skidakning; Skridskodkning,is-
kunskap och livraddning.
20 Skolverket 1980, s. 91.
21 Jag anvander mig har av den reviderade kursplanen fran Ar 2000.
» http://www3.skolverket.se/ki/SV/0001/sf/1 1/ol/index.html
3 Carlgren & Marton 2002, Larare av imorgon.
4 Har ar det vart att notera att hégskolorna och lararutbildningarna numerai stor ut-
strackning erbjuder fortbildning for idrottslarare, medan dettidigare i huvudsak var
idrottsr6relsen som stod fér utbudet.
*> Hultqvist 1998, Pa spaning efter det nya barnet, i Pedagogiska magasinetnr 4, s. 8.
6 Thid.

27 Larsson 2001,s. 30.

*8Jfr. Rose 1999, Powers of Freedom. Refraiming political thought. Hultqvist & Peters-
son skriver: ”Friheten ar en amorf skapelse, som byterfarg ochplats, fran det offentliga
till det privata,lika latt som kameleonten anpassarsigtill forandringari sin livsmilj6”
(Hultqvist & Petersson 1995, s. 21).

* Johannisson 1997, Kroppens tunna skal. Sex esster om kropp, historia och kultur, s. 247.
30 222?

* Risken ar stor, om jag far uttrycka mig sa, att andra grupper an lararna - i amnet
idrott & hilsasfall idrottsledare, lakare, sjukgymnaster och fysiologer — framtrader som
experter aven nardet galler pedagogiska och didaktiska fragestallningar.
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Kent Larsson

Demokratisk medvetenhet

och deliberativa samtal

— (nya) amnesdidaktiska begrepp inom samhallsunder-
visningen?

Demokratifragor har fatt 6kad uppmarksamheti saval samhdllsdebatten

som i talet om skolan undersenaretid. Vi har bl.a. haft en statlig demo-

kratiutredning och regeringen hari en proposition till riksdagen nyligen
kommit medforslag till hur vi kan forbattra kvaliteten pa var demokrati.
Tva uttryck som forekommer i denna diskussion ar demokratisk medve-

tenhet och deliberativa samtal.'
Syftet med detta paper ar att gora en inledande 6versikt 6ver begrepp

ochlitteratur inom det rubricerade omrdadet. Jag avser sedan att ga vidare

inom min forskning for att dels narmare studera dessa begrepp, deras in-
nebérder och bakgrund, samt att prova begreppens anvandbarhet inom
samhallsundervisningens didaktik. Darvid fokuserar jag speciellt vilka

konsekvenser (mdjligheter/svarigheter) de kan ha for barn och ungas m6j-
ligheter att fordjupa sin kunskapsutveckling och meningsskapandekring
demokrati och samhillsfragor i 6vrigt. Det fortsatta arbetet kommer aven
att inkludera kommunikativa m6ten medlarare ocheleveri skolan.

Nar jag anvander uttrycket samhallsundervisning avser jag dels under-
visning inom SO-amnena,i forsta hand amnet samhallskunskap, men
aven sadan samhdallsundervisning som sker utanfor SO-amnenas schema-

lagda lektioner. Ett viktigt sadant omrade ar larande om samhilleti for-
skolan, forskoleklassen och de tidiga skolaren dar sh-amnetinte finns
eller integreras i 4mnesGvergripande temaarbeten ochi praktisk demokra-
tisk fardighetstraning och kunskapsutveckling(t.ex. klassrad och elevrad)
samt i vardegrundsdiskussioner.
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SAMHALLSUNDERVISNINGEN UNDER 1990-TALET - NAGRA UTGANGS-
PUNKTER

I saval svenska som amerikanska utvarderingar av skolans undervis-
ning i samhdallskunskap respektive civics kommerelevers kritik och 6n-
skemal om ”intressantare” undervisning till uttryck. David Mathews
(1996) redovisar olika utvarderingar av hur manser papolitik och
samhallsundervisning bland amerikanskaelever i b6rjan av 1990-talet.
Han konstaterar att de ofta talar mer om sina rattigheter, mer om vad
de styrande (the government) kan géra for dem 4n om sina egna skyl-

digheter som medborgare. ”They don’t seem to ’remember’ thata citi-
zen, by definition, is someoneactive in public life of community and
country — that citizens are more than individuals living responsible pri-

vate lives.”*? Mathews kopplar dennainstallningtill otillrackligheteri
skolans samhallsundervisning samtidigt som han konstateraratt elever-
na vet vad som saknas, namligen att olika perspektiv sallan kommer
till uttryck, att man inte lyssnartillrackligt pa varandra och inte 6ver-

vager olika l6sningar pa samhallsproblem. De kunskaper ochfardighe-
ter de vill utveckla galler ”the ability to keep an open mind, to stand
in another person’s shoes, to change, and to makedicisions with

others.”? Utifran bl.a. dessa forhallanden konstaterar Mathewsatt det
forligger ett behov av att fordndra samhallsundervisningen (”reformu-

lation of civic education”).
I samband med de nationella utvarderingarna i Sverige av undervis-

ningen i de samhdllsorienterande 4mnenai arskurs 9 (1992 och 1995)

kommerendel kritiska synpunktertill uttryck. Gunilla Svingby (1997)

skriver att genomgaendeprioriteras formella och abstrakta kunskaper
fore personliga och konkreta. Utrymmetvarlitet for elevernas erfaren-

heter och fragor liksom f6r det aktuella och nara. En viktig slutsats i
dessa sammanhang aratt elevernavill arbeta med fragor som beror,
med ndraliggande problem, med riktiga och svara fragor och verkligt

innehall. »Medan undervisningen arinriktad pa att lara ut fakta, ab-
strakta strukturer och oomstridda varden, ar manga elever merintres-
serade av det personliga, det problematiska, det dynamiska och det re-
lationella. Det, som mangaelever efterfragar, ar en mer komplex och
samtidigt mer personlig och konkret undervisning.”*

Andrakritiska synpunkter pa skolans samhallsundervisning galler
en alltfor passiv inriktning av studierna. SA skriver exempelvis rege-
ringen i demokratipropositionen ”Den svenska skolan formedlar idag

en bild av en alltf6r passiv medborgarroll i demokratin. Medborgaren
framstalls enligt larob6cker som barare av makt, men inte som en ut6-

vare av makt.”* En liknande uppfattning kommertill utryck hos Agne-

ta Bronds (2000) nar honi sin avhandling, Demokratins ansikte, jam-
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for demokratibilder i svenska och tyska samhallskunskapsbécker for
gymnasiet. ”De demokratibilder som framtonar i de svenska larobock-
erna har en paternalistiskt drag som for med sig att medborgarna och
framforallt eleverna betraktas som okunniga, ansvarslésa och oenga-
gerade.”* Brondas beskriver hur larob6ckerna betonar vikten av att
medborgarna engagerar sig och for fram sina asikter. Men anda fram-

stalls deras formaga som otillracklig ”parallellt med att politikers for-

maga och kunskap framstar som vida st6rre och en anledningtill att
de ensammastyr landet.”’

Bronas (2000b) skriver i annat sammanhang aven om hurtexterna i

larob6ckerna ”vandersig till en blivande medborgare, en som annu

inte raknas.”* Hon noterar aven texternas starkt formedlande karaktar
och en tydlig tendens att 6vertala i stallet for att Overtyga lasaren.
Sammantagetvisar detta, enligt Bronads, pa en monologisk syn pa kun-
skap och hon foresprakar en mer dialogisk inriktning som ar mer
Oppen och ”baserad pa problematiseringar och verkligen ta(r) ungdo-
mars fragor pa allvar.”? Hon konstaterar att en framstallning av demo-
kratin pa det satt som forekommeri larobécker inte lockar eleverna
till att engagera sig och fOr att andra pa fOrutsattningarna sa boér man

borja med att forandra demokratibilderna i laroboéckerna. En vasentlig
fraga i detta sammanhang4rvilken roll larob6ckerna spelar for under-
visnigen i samhallskunskap idag och vilka andra delar av undervis-

ningen som stéder eller motverkar den bild som Bronas tecknar. Jam-
for aven mediernasroll och rapporteringen fran den politiska varlden
t.ex. nu aktuella uppgifter om manga avhopp bland ungapolitiker for
att de inte upplever sig kunna paverka ens nar de ar verksamma inom
partier och som fortroendeman.”°

EN UTHALLIG DEMOKRATI OCH DEMOKRATI FOR DET NYA SEKLET

De tankar och forslag som kommertill uttryck i demokratiutredning-

ens slutbetankandeochi regeringens s.k. demokratiproposition syftar
till att starka och langsiktigt fordjupa den svenska demokratin. Demo-

kratiutredningen valde en moralisk grundtill forsvar for demokratin
som bygger pa en Gvertygelse att alla manniskor har lika varde. ”Det
viktigaste ordet i demokratin stavas varken ’jag’ eller ’du’ utan ’vi’ -
omsedigt beroende av varandra och forpliktande att losa vara konflik-
ter fredligt, demokratiskt.”! Vidare pekar man pa behovetavatt f6r-
starka medborgarnas egen demokratiska vardegrund. Detta bendamnsi
slutbetankandet som medborgaranda och sags bygga bl.a. pa foljande
karaktarsegenskaper ”... kritisk rationalism (vilja att satta sig in i
olika fragor, ifragasatta och forsta hur andra resoneraretc.), laglydig-
het (skyldighet att folja lagar) och solidaritet (oegennyttig hallningtill
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medmanniskor, empati).””
En uthallig demokrati sags forutsatta att den demokratiska medve-

tenheten hdjs hos saval medborgarna som derasféretradare. Det kon-
stateras vidare i slutbetankandet att skolningen i demokratisk medve-
tenhet maste forbattras. Detta ar ett ansvar som ska delas av alla, men

folkbildning, forskning och skolan anses spela en sarskilt viktig roll.

Vivill sarskilt betona skolans ansvar for att forbereda de uppvaxande medborgarna
for ett deltagande i den stora demokratins fragor. Den maste utveckla kunskaper om
ochinsikter i konkurrerande samhills- och historieuppfattningar och dess konsekven-
ser — och sjalv vara en demokratisk miljé som tillater oenighet. Det som gér demo-
kratin till demokrati ar inte att vi ar eniga utanatt vi har ratt att vara oeniga och
t.o.m. uppmuntrasdartill. Utbildningssystemet ar en central motesplats for skilda
kulturer och synsatt. Dar kan vi utveckla en formagatill samtal och en 6msesidig re-
spekt kring de fragor som binder oss samman: Hurska vi umgas, hur ska samhallet
utformas, och hur ska vi lésa konflikter utan vald eller hot om vald? (En uthallig de-

mokrati, s. 234)

Avslutningsvis konstateras att skolan inte bara har till uppgift att lara
ut kunskaper om demokrati, moral och kritiskt tankande(bl.a. kring
mediernas nyhetsférmedling). Den maste ocksa vara en demokratisk
arena; eleverna mAste fa uppleva demokrati i praktiken.”*? Forutom
skolansroll nar det galler att utveckla den demokratiska medvetenhe-
ten talas om behovet att Gppnafler offentliga rum f6r politiska samtal.
Som exempel namnsolika mdjligheter att kommunicera med hjalp av
datorer, bibliotekens, mediernas och politikernas/partiernasroll i detta
sammanhang. Enspeciell kritik och krav pa ansvar riktas darvid mot
medierna. ”Politikens medialisering har visat sig ha konsekvenser som
inte gynnar den demokratiska medvetenheten. Narpolitiska debatter
integreras i samma medier och program som underhAllning och det po-

litiska samtalet bedémsutifran underhallningsvarden, tenderar detta
att banalisera politiken.”"* Samtidigt som vardet av mediernasfrihet
och oberoende i en demokrati stryks under betonas att dennafrihet
ocksa kraver ett ansvar och en god journalistisk etik.

I regeringens demokratiproposition, Demokrati for det nya seklet,
Aterkommer resonemanget om demokratisk medvetenhet. Darvid fram-

halls att

En demokratisk medvetenhet ar en insikt om att det ar medborgarna i en demokrati
som utgér demokratin. Det ar en insikt om att demokratin inte bara ger rattigheter
utan att medborgarna i en demokrati ocksa har ett ansvar. Det handlar har om varje
medborgares skyldighet att visa tolerans och respekt for andra manniskor. Det hand-
lar om empati ochsolidaritet, och om ett engagemangoch ansvar som stracker sig
utéver egenintresse, familjeband, k6n, etnicitet, religion etc.
En demokratisk medvetenhet handlar om att kanna det ansvar for demokratins fort-
levnad som var och en har. En uthallig demokrati forutsatter att den demokratiska
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medvetenheten ar stor hos medborgarnaoch deras f6retradare. Skolningen i demo-
kratisk medvetenhet maste forbattras ytterligare. Sarskild tyngd bor laggas vid att ut-
veckla metoder f6r att forankra ett demokratiskt medvetande bland barn och unga.
(Demokrati for det nya seklet, s. 116)

Under rubriken ”Skolan som kunskapsf6rmedlare och demokratisk
arena” konstateras, som némnts ovan,att skolan idag formedlar en
alltfor passiv syn pa medborgarnasroll och mojligheter i var demo-
krati. Det ar viktigt att innehallet i undervisningen formedlar vardet
av politiskt aktiva medborgare i en demokrati. Bilden av demokratin
bor, enligt propositionen, vara ”att den inbegriper manga former av
politisk aktivitet, bade traditionella och icke traditionella.”*’ Vidare
uttrycks en uppfattning att skolor som framjar ett Gppet diskussion-
sklimat och bjuder in eleverna att aktivt delta i utformningen av sko-

lans vardagsliv lyckas battre 4n andra skolor med undervisningen 1

demokrati- och samhallsfragor. Dessutom understryker regeringen

vikten av att skolan formedlar kunskaper om ochinsikter i konkurrerande samhills-
och historieuppfattningar och dess konsekvenser samt vardet av aktiva medborgare.
Dessutom maste skolan vara en demokratisk arena dar eleverna sjalva far uppleva

demokrati i praktiken. Inflytandet bor finnas pa elevniva, klassniva och skolniva.
(Demokrati for det nya seklet, s. 117-118)

DEMOKRATISK MEDVETENHET SOM DIDAKTISKT BEGREPP

Nar jag nu ska anvanda mig av begreppet demokratisk medvetenhet
och préva dess anvandning som ett didaktisk — i forsta hand amnesdi-
daktiskt begrepp — avser jag att forst ndrmare granska innebérden av
sjalva ordet medvetenhet. EnligtNationalencyklopedins ordbok betyder
medvetenhet att ha ”uppnatt djupare insikt: att vackastill politisk
medvetenhet”eller ”det att: vaknatill medvetenhet om sina krafter”."
Enligt Svenska akademins ordbok sags medvetenhet vara detsamma
som medvetandeeller forhallandet, tillstandet att vara medveten om
nagot. I 6vrigt liknar forklaringarna de som tidigare namnts i National-
encyklopediens ordbok dvs. att ha en stark, utpraglad kansla for nagot
och att ha en klar insikt om innebérden av nagot — i det studeradefallet
demokratin, respektive att kommaeller g6ra sa att nagon kommertill
klar insikt.!” En unders6kning av synonymertill ordet medvetande ger

foljande upprakning: ”1 medvetenhet, kansla, sinne, sjal...3 vetskap,
kannedom, kunskap,klar insikt, insikt, medvetenhet”."

Skolningen i demokratisk medvetenhet maste forbattras skriver re-
geringen i propositionen. Mot bakgrundav ordets betydelse enligt
ovanstaende undersokning i nagra ordb6écker ar det min tolkningatt

meddetta avses i forsta hand att vacka de ungatill en klarare eller
djupare insikt i vad demokrati innebar och utveckla en stark kansla for
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vilka mojligheter som finns for manniskor som lever i ett demokratiskt
samhalle. Nagra nyckelord for en sadan kunskapsprocess — som inklu-
derar fakta, fardigheter, forstaelse och fortrogenhet — anges i regerings-
forslaget:

e att visa tolerans och respekt for andra,
e empati och solidaritet samt
e engagemang och ansvar som stracker sig ut6ver egenintresse,

familjeband, k6n, etnicitet, religion etc.

Enligt propositionen bor det laggas en sarskild tyngd vid att utveckla
metoderfor att forankra ett demokratiskt medvetande bland barn och
unga. Enligt min uppfattning ar detta bara en liten del av ett betydligt

st6rre problemkomplex. Har handlar det om ett omfattande didaktiskt
forskningsfalt dar saval innehallsfragor som arbetssatt behover proble-

matiseras med inriktning mot att barn och unga utvecklar ett fordjupat

kunnande i och om den svenska demokratin saval som livsform som
politiskt system. Ett tankbart innehallsomrade for vidare problematise-
ring ar det som i demokratiutredningensslutbetankande benamns
medborgaranda som sags bygga pa ett antal karaktarsegenskapereller
vad som Aven kan kallas medborgerliga dygder.
Som larare i historia ar jag bekant med de 4amnesdidaktiska begrep-

pen historisk medvetenhet respektive historiemedvetande. Under arbe-
tet med detta paper da jag s6kt information kring medvetenhetsbegrep-
pet har jag 4ven m6tt det inom svenskundervisningen dar det ofta talas

om spraklig medvetenhet bland barn och unga samtbegreppet kultu-

rell medvetenhet — ”att man har en klar bild av sin egen och sitt sam-
halles kulturella bakgrund.”” Jag avser nu att titta nagot pa histori-

edmnets anvandning av medvetenhet respektive medvetandeforatt
undersdka eventuella paralleller och kopplingartill hur begreppet de-

mokratisk medvetenhet kan anvandas.
I Nationalencyklopedien skriver Birgitta Odén under uppslagsordet

historiedidaktik bl.a. foljande: ”Centralt i den moderna debatten om

historiedidaktiken star begreppet historiemedvetande — dvs. upplevel-

sen av sammanhang mellan tolkningen av det forflutna, forstaelsen av
det ndarvarande och perspektiv pa framtiden.”” I skolans kursplaner
for historiedmnet forekommer begreppenbl.a. pa foljande satt. I
grundskolans kursplan (2000) sags under mlatt strava motatt skolan

genom sin undervisningi historia ska strava efter att eleven ”fOrvarvar
ett historiemedvetande, som underlattar tolkningen av handelser och
skeenden i nutiden och skapar en beredskap infér framtiden”. I uppna-

endemalen for ar 9 sags att eleven ”skall vara medveten om och kunna
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ge exempelpaatt historiska handelser och forhallanden kan betraktas
pa olika satt”. Daremotfinns inte begreppen medi betygskriterierna,
dock framhalls under rubriken amnets karaktar och uppbyggnad fol-
jande:

I historieamnet ar tiden och historiemedvetandet dverordnade begrepp. Genom kun-
skaper om huvuddragen i den historiska utvecklingen tillfors bilden av omvarlden en
tidsdimension. Kontinuitet och férandring ar viktiga i detta sammanhang. Denhisto-
riska kartans utseende underolika tider ger medvetenhet om standigt pagaende pro-
cesseri ett historiskt perspektiv. Historia ar ett satt att se tillvaron i perspektivet da-
nu-sedan, och darmed ocksa ett verktyg for forstaelse av andra 4mnen och omraden.
(Kursplani historia for grundskolan 2000)

I gymnasieskolans kursplan 2000 forekommer begreppet pa ungefar
samma sadtt som i grundskolan, men medviss prolongering. I mal att
strava mot sags att eleven ska fordjupa sitt historiemedvetande och ut-

veckla sin formaga att anlagga historiska perspektiv i studierna inom

andra dmnen. Under rubriken amnetssyfte finns f6ljande att lasa:

Amnet syftar dventill att skapa historisk medvetenhet och bildning. Harigenom till-
agnarsig eleven en forstaelse som beframjar samarbete dver bade sociala, etniska och
geografiska granser, vilket gynnar handlingsberedskap infor framtiden. Historia ger
mdjlighettill att starka grundlaggande varden som hansyn,solidaritet och tolerans,
vilket i sin tur bidrartill att starka medborgarrollen och grunden for demokratin.
Historiska insikter om andra folk, lander och kulturer skapar f6rutsattningar for in-
ternationellt samarbete samt kad f6rstaelse i en multietnisk, konfliktfylld varld.
(Kursplan i historia for gymnasieskolan 2000)

Sa som jag uppfattar det finns det ett antal nyckelord,t.ex. tolkning,

forstaelse, perspektiv, beredskap infor framtiden, som aterkommer i

texten nar historiemedvetenhet ska forklaras. Det talas ocksa om att
forhallanden kan betraktas pa olika sétt. Genom denna betoning av
historisk medvetenhet blir historiedmnet ett verktyg for en djupare for-
staelse av vart samhille och var tid. I gymnasieskolan skall historisk
medvetenhet och bildning ge eleven fordjupad férstaelse som 6kar
handlingsberedskapen infor framtiden och amnetbidrartill att starka

samhallets grundlaggande varden och medborgarrollen. Jamfort med
undersékningen av begreppet medvetenhet i ordbéckerna ovan, dar det
betonades att ha uppnatt djupare insikt, ha nagot klart for sig, vakna

till medvetenhet om sina krafter, finns likheter med talet om en djupare
forstaelse. I Gvrigt betonas i kursplanerna merresultatet av den histo-
riska medvetenheten i form av 6kad handlingsberedskap infér framti-
den samt samhillets grundlaggande varden och medborgarrollen.

Nagra slutsatser som kan dras nar det gialler kopplingentill demo-

kratisk medvetenhet ar att begreppet kan anvandasf6ratt fordjupa
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diskussionen om ochfor att utveckla idéer i forsta hand kring valet av

innehall for en samhallsundervisning som mer an idag betonar vardet
av att unga medborgare uppnar en djupareinsikt i och fordjupar sin
forstaelse for den svenska demokratin sa att de vaknartill medvetenhet
om sina krafter, medborgarandans karaktarsegenskaper och sitt ansvar
som medborgarei en demokrati.

DELTAGARDEMOKRATI MED DELIBERATIVA KVALITETER

- KORT OM TVA DEMOKRATITEORIER

I den aktuella demokratidebatten talas detallt oftare om begreppet

deliberativ demokrati. Det ar inte min avsikt att i detta sammanhang
gora en mer omfattande genomgangav olika demokratiteorier. Dare-
motvill jag kort uppehalla mig vid demokratiutredningens benamning

deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter. I slutbetankandet gors

ocks4 en kort 6versikt 6ver olika teorier som kan anvandas som ut-
gangspunktfor ett avsnitt i ett foljande arbete. Har ndjer jag mig med

foljande kommentarer.
P4 riksdagens hemsida forklaras den deliberativa demokratin som

en radslags- eller en samtalsdemokrati. Nar demokratiutredningen f6-
reslar att den svenska demokratins kvalitet ska hdjas genom att delta-
gardemokratin kompletteras och ges deliberativa kvaliteter, uppfattar

jag det som ett satt att 6ka medborgarnasintresse och engagemang for
politiska fragor i st6rre omfattning anatt delta i valen vart fjarde ar.
Har ses da den deliberativa demokratin som ett komplementtill delta-
gardemokratin genom att de fragor som ska beslutas om vid valtillfal-
let diskuteras grundligt, 6vervags och motiveras bland medborgarna
fore det stallningstagande som gérs i samband medvalet. I den delta-
gande demokratiteorin betonas att manniskan inte enbart ar en individ

utan dven en social varelse. Manniskorna behéver leva i ”gemenskap
med andra och i en anda av jamlikhet,tillit och gemensammaintres-
sen.”?! Att delta i gemensammabeslutblir snarare en plikt an en rat-

tighet och det forutsatts ett aktivt medborgerligt engagemang foratt
demokratin ska fungera bra. Om engagemanget avtar, valdeltagandet
sjunker och intresset for politiken minskar ses detta som en fdljd av att

medborgarna saknar verkliga méjligheter att paverka och att de dele-

gerat for mycket av makten till sina representanter. I den deliberativa
demokratiteorin betonas argumentationens och samtalets fundamenta-
la roll for demokratin.

Endast sidan maktutévning kan skapa fortroende som samspelar med 6vertygelser
som uppstatt i fria samtal medborgarna emellan. Demokratin ger ett ramverk for fri
diskussion mellan jamlikar. Politik kopplastill diskussion. Demokratin ar darfori
behov av offentliga arenor dar opinioner kan bildas, debatteras och ifragasattas.
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I dessa diskussioner underordnas mina egna intressen det gemensammabasta. I en
fri och 6ppen diskussion prévas férslagen. (En uthallig demokrati, s. 22-23)

Samtal, diskussion, argumentation, Omsesidigt Gvervagande — delibera-

tionen — blir saledes avgGrande inslag i den deliberativa demokratin.

Men daremotstalls inga krav for hur forslagen skall behandlas och
efterfoljande beslut inom den deliberativa demokratiteorin.

DELIBERATIVA SAMTAL | SKOLANS SAMHALLSUNDERVISNING

- EN MOJLIGHET TILL FORDJUPAD DEMOKRATIFOSTRAN?

Den deliberativa demokratiteorin kan sagas bygga vidare pa demokra-

tins grundlaggande idé om ett pagaende mote mellan skilda synsatt

och betonar den demokratiska diskussionens och samtalets betydelse.
Med vaxandeintresse for och inslag av deliberativ demokrati i vart po-
litiska system stalls ocks4 6kande krav pa medborgarnas demokratiska

och politiska skolning. Ett huvudintresse for min fortsatta forskning ar

att undersdka det deliberativa samtalets mdjligheter och begransningar
for att fordjupa demokratifostran och samhallsundervisning samt
kopplingentill begreppet demokratisk medvetenhet. I detta paper avser

jag att i forsta hand undersdka vad som utmarker sadana samtal som
kan bendamnasdeliberativa och ge nagra exempel pa sammanhang dar

samtal och argumentation fatt en 6kad aktualitet och allt oftare fore-
sprakas i skolan.

Vad utmarker deliberativa samtal
De kritiska elevsynpunkter som citerades tidigare i arbetet fran Mat-
hews (1996) och Svingby (1997) kring skolans samhallsundervisning
inneholl aven synpunkter pa vilka forandringar som var 6nskvarda ur

ett elevperspektiv. Det gallde t.ex. att fa utveckla formagan att vara
éppen for olika perspektiv, lyssna battre och f6rsdka satta sig in i
andra personers satt att resonera samt att arbeta medinriktning mot
mer komplexa, personliga och konkreta fragor i undervisningen. I den
amerikanska skolan har elevers 6nskemal om en mer levande samhills-
kunskapsundervisning inneburit ett Gkat intresse for att undervisa for
*public decision making”. Att fatta svara beslut tillsammans kraver
enligt Mathews (1996) en speciell form av offentliga diskussioner -

”a dialogue in which people engage one another face-to-face and

eye-to-eye””eller med andra ord deliberation.

Vad utmarker da enligt Mathews deliberationen? Hanskriveratt

deliberation ar:
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e en Oppen, utforskande dialog
e att vaga olika uppfattningar noggrant

e att ta ett steg tillbaka — reflektera
e att vardera konsekvenser av olika mojligheter
e att vaga in andras Asikter

Det innebar att arbeta med konflikter f6r att finna en gemensam grund
for handling. Men det behéver inte handla om en total 6verensstam-
melse. Nar han diskuterar hur detta kan genomforas och vad det kan

innebara f6r arbetet i klassrummet framhaller Mathewsatt ”only deli-

beration will teach deliberation”* vidare betonar han

e dialog framfor debatt
e att arbeta motett val, ett stallningstagande och
© att klassrummet ses som ett demokratiskt laboratorium — en demo-

kratisk Ovningsarena.

*Deliberation not only teaches a practicalpolitical skill; it teaches a way
of thinking and knowing that depends on public dialogue.”“ Det offent-
liga samtalets, tankandets, uppgift ar att skapa nagot — inte kritisera!
” Civic education must develop a student’s capacity to think publicly!”
Nar Mathewsdiskuterar varf6r deliberation inte tidigare varit ett

tydligt inslag i samhallsundervisningen konstaterar han att det inte i
forsta hand ar ett pedagogiskt problem (?) utan att det handlar om var
syn pa politik och hur vi undervisar om politik. Samhallsundervisning
handlar, enligt hans uppfattning, traditionellt om landets styrelse, val-
tekniska fragor och politikernas varld — inte medborgarnas! ”So why

do weteach politicts as though it were a spectator sport?”** och hans
slutsats blir att vi maste satsa mer pa att undervisa om densorts ”poli-
tik” som kommerfore omréstningar och beslut!

Gutmann & Thompson (1996) har i sin Democracy and Disagree-

mentlyft fram fyra olika kdllor till oenighet/konflikt och samtidigt
pekar de pa olika karakteristika som demokratiska medborgare behé-
ver for att bearbeta/lésa olika konflikter och som kan geinspiration:

Knappa resurser
Vid diskussioner kring resursfragor maste varje perspektiv ges chansen

att kommatill tals och medborgarna utveckla en formaga att behandla
alla legitima krav med sammavarde.

Egenintresse
Medborgarna utvecklar en formaga att vaga fordelar och nackdelar
med varje argument oavsett vem som for fram det.
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Icke-jamforbara varden
Genom deliberation kan inneb6rden hos olika vardekonflikter fortydli-

gas och medborgarnautvecklar en formagaatt ta stallning for eller
emot; att fora fram, argumentera kring och kritisera olika standpunkter.
Ovidkommande personuppfattningar
Genom deliberation ges f6rutsattningar for att l6sa upp oenighet mel-
lan personereller grupper som beror pa missf6rstand och medborgar-
na utvecklar en formaga att inse att manalltid sjalv kan vara felbar
och att undersoka alla argumenti s6kandet efter den basta losningen.”’

Klas Roth (2000) diskuterar i sin avhandling” fragor om demokrati,

utbildning och medborgarskap ochpresenterar en teori for utbildning
av deliberativt demokratiska medborgare. Enligt min tolkning arfol-
jande karakteristika centrala i Rothsteori:  e den deliberativa processens betydelse framf6r resultatet av delibera-

tiva Gvervaganden

e betydelsen av att deliberationen i sa stor utstrackning som mojligt ar
intersubjektiv — dvs att Gvervagandena verkligen ar 6msesidiga och
att alla deltagare har samma mdjligheter att kommatill tals och att
deras uppfattningar varderas lika

e betydelsen av kraften hos det battre argumentet for forstaelse och
Overenskommelse

Nar Englund (2000) skriver om deliberativa samtal i samband med

den svenska skolans vardegrundsarbete for han fram foljande karak-
teristika for sadana samtal:

e ”*samtal dar skilda synsatt stalls mot varann och olika argument ges
utrymme

e att deliberativa samtalalltid innebar tolerans och respekt for den
konkreta andra, det handlar bl.a. om att lara sig lyssna pa den an-

dres argument

e inslaget av kollektiv viljebildning, dvs stravan att komma Gverens
eller Atminstone kommatill temporara 6verenskommelser””

De gemensammadrag som framtrader kring begreppet deliberation ut-
ifran de ovan studerade texterna uppfattar jag pa foljande satt. Det
handlar om ett Gmsesidigt 6vervagande, en Oppen utforskandedialog —

inte en debatt som ska vinnas. Darvid betonas detrelationella eller in-
tersubjektiva inslaget, att forsdka forsta den andres perspektiv, med
nyckelord som tolerans och respekt. Sjalva argumentet satts i fokus —
att reflektera och att vaga olika uppfattningar noggrant — oavsett vem
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som for fram det, alla ska ha samma mdjligheter att kommatill tals
och deras Asikter ska varderas lika. Ett annat centralt drag ar att 6ver-

enskommelser som traffas betraktas som temporara liksom att delta-
garna visar pa en insikt att manalltid kan vara felbar.
Hos Mathews (1996) ses de deliberativa Gvervagandenai forsta hand

som ett led i ett beslutsfattande medan Roth (2000) betonar processens

betydelse framf6r resultatet. Anvandningen av begreppet deliberativa
samtal uppfattar jag ocksa i enlighet med detta synsatt namligen att pro-
cessen, samtalet, satts i fokus. Att diskutera vad dessa (eventuellt) skilda
synsatt kan betyda for anvandningen av deliberation i skolans samhills-

undervisning blir en av de forsta fragorna att utreda vidare i mitt fortsat-
ta arbete. Kanske kan det deliberativa Gvervagandet riktas mot besluts-
omradet nar elever fordjupar diskussioner och beslutar om kursplanering
eller forhallningssatt i den egna klassen eller elevdemokratiska fragor pa
skolan och samtalet/processen sattas i fokus nar aktuella samhdllsfragor

och etiska dilemman och kontroversiella politiska fragor (CPI)diskute-
ras.

Nardet galler att diskutera deliberationens ”olika sidor” kan idéer

hamtas fran Walter C. Parker (2002). Han framhaller att den deliberativa

hallningen ligger ndrmare vad han benamner engagemangssidani ett
spanningsfalt mellan kunskap och engagemang. Men han menar avenatt
besluta tillsammans genom diskussion medolikartade andra (diverse
others) ar ett viktigt omradet.ex. nar det galler vilka atgarder som beh6-
ver vidtas eller vilka beslut som ska fattas. Deliberation 4r, enligt Parker,

att fatta beslut tillsammans om exempelvis vilken slags framtid en grupp
vill kampa for. ”Goals are transformed right within the process of public

discourse. For this reason, deliberation is not only an instructional means
(teaching with deliberation) but a curriculum outcomeitself (teaching for

deliberation) for it spawns a particular kind of democratic public culture
among deliberators:listening as well as talking, sharing resources, forging
decisions together rather than only advocating positions taken earlier,
coming to disagreement, and so forth ...”*! (forstarkning i original). Nar

Parker (2002) fortsatter att diskutera utifran kunskapsaspekten menar

han att kunskaper som kanlaras genom deliberation 4r otillrackliga,
”knowledge must also be broughtto deliberation”™ (forstarkning i origi-

nal). I den fortsatta framstallningen tar han upp diskussioner i skolan och
skiljer darvid ut tva former av diskussion namligen deliberation och semi-

narium. Dar seminariet sags varaetttillfalle till fordjupad forstaelse och
for att utveckla och tydligg6ra mening. Deliberation kraver f6rstdaelse,
men forstaelsen ar inte dess mal, detta ar rattvisa och anvandbarabeslut.

Forstaelse ar enligt Parker alltid kopplattill handling. I demokratiunder-

visning ar det darf6r viktigt att inkludera bada dessa perspektiv. —
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The horizon-widening and knowledge-deepening function of seminars helps to provi-

de an enlightened platform for public decision making and action, and visa versa. To

decide solutions to public problems without the advantageof historical and cultural

knowledge, and of knowing one another’s views,is like trying to rearrange furniture

in a dark room. Understanding and decision making are functionally inseparable, like

two wingsofan airplane. I cannot imagineserious work on one withoutthe advan-

tage provided byserious work on the other. While they overlap, their emphases and

teaching/learning purposesare distinct. (Parker 2002, s. 10)

Vad innebar da denna ”dubbla syn” pa deliberation och undervisning

dels som ett medel att undervisa med hjalp av deliberativa inslag och

dels som ett resultat av en larprocess dvs. undervisning fér delibera-

tion? I mitt fortsatta arbete avser jag att unders6ka innebérden av

detta synsatt narmarebl.a. utifran olika didaktiska fragestallningar

t.ex. med avseende pa aspekter kring arbetssatt som framjar demokra-

tifostran inom samhillsundervisningen, men aven nar det galler inne-

hallsdimensionen. Jamfér ventidigare citat fran Mathews (1996) dar

han konstaterar att ”only deliberation will teach deliberation” samt

hans synpunkter att deliberation inte enbart ger praktiska politiska

fardigheter (skill) utan att den utvecklar ett tankande och ett kunnande

for ett offentligt samtal.* Vilka mojligheter respektive svarigheterlig-

ger i de synsatt som inspireras av bl.a. Parkers (2002)) framstallning

t.ex. nar det giller kunskaper och olika fardigheter i skolans samhills-

undervisning samt diskussioner kring etiska dilemman/kontroversiella

politiska fragor?

Varfor deliberativa samtal i skolan¢
Kommunikation, argumentation och samtal samt kommunikativ kom-

petens ar uttryck som blivit mer frekventa i talet om demokrati och

utbildning under senare Ar. I mitt forstsatta arbete avser jag att under-

sdka detta omrade bl.a. med utgangspunkt i begreppet kommunikativ

rationalitet och skolans olika demokratidiskurser. I detta paper avser

jag endastatt peka pa ett par texter dar kommunikation, argumenta-

tion och samtal lyfts fram som tankbara vagar for fordjupade kunska-

per och meningsskapande inom skolans demokratidiskussioner och

som kan sagas de stéd for ett deliberativt projekt.

En forsta utgangspunkt ar den gemensammakursplanetexten for

grundskolans samhillsorienterande amneni kursplan 2000. Dar fast-

slas under avsnittet som behandlar demokrati som livsform och polli-

tiskt system att SO-amnenalyfter fram makt- och konfliktperspektiv

och betonar ”vardet av samtal och argumentation mellan foretradare

for skilda Asikter”.2* Vidare konstateras att de demokratiska vardena

inte ar ndgot som 4r givet en gangfor alla, utan att samhillets med-
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borgare maste tillsammans tolka, forankra, forsvara och standigt ut-

veckla demokratin. I SO-amnena ar det ”ett viktigt inslag att lata ele-

verna urskilja och bearbeta etiska valsituationer, argumentera f6r och

se konsekvenserna av olika stallningstaganden ochtillvagagangssatt.”*

Ett annat omrade dar kommunikation och samtal betonas4ri olika

texter som har publicerats i samband med skolans vardegrundsarbete.

Ett exempel pa detta ar féljande, ”I samtal kan olika uppfattningar

och varderingar brytas mot varandra. Samtalet innefattar bade en stra-

van efter att individen sjalv goretiska stallningstaganden genom att

lyssna, Overvaga, s6ka argumentoch vardera, samtidigt som samtalet

utgérett viktigt instrumentfor att utveckla forstdelse for sina egna och

andrasAsikter.”** Aven i demokratiutredningen och propositionstexten

som redovisats ovan finns dessa uttryck med och med kopplingtill

arbetet i skolan. I demokratiutredningen talas om skolans uppgift att

>utveckla en formagatill samtal och en Omsesidig respekt kring fragor

som binder oss samman”.>’ I demokratipropositionen betonas vardet

av att skolor framjar ett Oppet diskussionsklimat for att en framgangs-

rik undervisning i demokrati- och samhillsfragor.

Detta ar nagra exempel som visar pa en tydlig trend inom skolans

samhallsundervisning och demokratifostran i aktuella dokument. Till

detta kommer Avenett uttalat intresse bland barn och unga for att fa

diskutera exempelvis verkliga och svara samhallsfragor och etiska di-

lemman. Jag uppfattar dessa skilda uttryck som en viktig inspirations-

kalla nar det galler att driva ett deliberativt projekt och att undersdka

mojligheter och svarigheter for en samhillsundervisning och demokra-

tifostran i skolan dar begrepp som demokratisk medvetenhet och deli-

berativa samtal satts i fokus for undervisning och den didaktiska de-

batten och forskningen.
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Noter

1 Med deliberativa samtal avses sadana samtal dar deltagarna argumenterar, lyssnar pa
vad andraharatt saga och férsoker komma6verenseller na fram till kad férstaelse for
sina egna och andrasAsikter i svara fragor dar manga harolika uppfattningar.
2 Mathews(1996), s. 273f.

3 Mathews(1996), s. 275.

4 Svingby (1997), s. 18.
5 Demokrati for det nya seklet, s. 117-118
6 En uthallig demokrati, s. 232-233.
7 Bronas 2000a,s. 249.

8 Bronas 2000b,s.28.

9 Bronas 2000b, s.28.
10 T.ex. GP, 2002-03-11, Manga unga hopparavpolitiken,
http://www.mediearkivet.se/medie-arkivet/sok/skolor/skolor.html, 2002-03-19 och DN,
2002-03-10, Ungas avhopp hot mot demokratin.
11 En uthallig demokrati, s. 232-233.
12 En uthallig demokrati, s. 233.
13 En uthallig demokrati, s. 234, (forstarkningi original). Jamfor for 6vrigt >uppleva
demokrati” — ett val passivt uttryck — inte ut6va demokrati; gor mansig skyldig till
samma passivitet som mansjalva kritiserar - ”ett systemfel” ?
14 En uthallig demokrati, s. 234.
15 Demokrati for det nya seklet, s. 117-118
16 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O242451, Nationalencyklopedin
2002-03-13.
17 http://g3.spraakdata.gu.se/osa/show.phtml?filenr=1/151/38601.html, 2002-03-19.
18 http://wl.ebolaget.com/Contents/Search.asp, 2002-03-19. Jamfor aven de engelska
orden for medvetenhet, awareness och consciousnes samt uttrycken medvetna kvinnor =
enlightened women ochett medvetet férsdk att =a deliberate attemtto enligt
http://www-lexikon.nada.kth.se/cgi-bin/skolverket/sve-eng, 2002-03-19.
19 Larsson (1997), s. 67.
20 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=203344, Nationalencyklopedin
2002-03-19.
21 En uthallig demokrati, s. 22.
22 Mathews (1996), s. 279.

23 Mathews (1996), s. 281.
24 Mathews (1996), s. 282.

25 Mathews (1996), s. 282.
26 Mathews(1996), s. 283.

27 Gutmann & Thompson (1996) jamf6r aven Pamantel (1998).

28 Democracy, education andcitizenship. Towards a theory on the educationof delibe-
rative democratic citizens.
29 Englund (2000),s. 6.
30 Jamfér det arbete som sker vid University of Wisconsin-Madison underprofessor
Diana Hess ledning dar man bl.a. samarbetar med olika skolor dar kurser 1 Controversi-
al Public Issues Discussions ges. For texter kring vad detta arbete ndarmare innebar, se
Hess (2002a +b).

31 Parker (2002), s. 4.

32 Parker (2002),s. 5.
33 ”Deliberation not only teachesa practical political skill; it teaches a way of thinking
and knowing that depends on public dialogue.” se ovans. 8
34 Den gemensamma kursplanetexten for SO-dmnena. Skolverket.
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35 Den gemensammakursplanetexten for SO-amnena. Skolverket.
36 En temabild om vardegrunden — Med demokratin som uppdrag,s.8.

37 En uthallig demokrati, s. 234.
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Ulla Lindgren

Mentorskap for nyblivna larare —

behovs det och hur kan det I sa

fall organiseras?

Under 1980-talet bérjade man i USA se pa mentorskapfor larare ”tea-
cher mentoring” som en nyckelkomponentvid forandring av undervis-
ning. Mentorskapsprogrammeninnebaratt en nyutbildad larare fick

en mererfaren larare som mentor. Forskning har visat att mentorskap
for larare kan minska risken att nyutbildade larare lamnar yrket. Det
nu gallande avtalet for larare i Sverige omfattar bland annatett sa kal-
lat introduktionsar for nyanstallda larare. Under detta introduktionsar
ar det tankt att en aldre mer erfaren kollega ska finnastill hands for
den nyblivne lararen som handledare/mentor. Nagontydlig beskrivning

av hur ett introduktionsprogram kan se ut och vad detta kommeratt
innehalla ar dock fortfarande inte klart. I detta paper redovisas mento-
rers erfarenheter av ett mentorskapsprogram for nyblivna larare i
Umea kommun.

Av SOU 1999:63 framgaratt det finns ett Gkande behovavlarare
inom grund- och gymnasieskolan i Sverige fram till ar 2010. Med vet-
skap om kommande pensionsavgangar och minskande antal sdkande
till vissa av ldrarutbildningarna i forening medatt lararnas arbetsupp-
gifter kontinuerligt forandras och utékas, deltar nu manga kommuner
i ett femarigt nationellt utvecklingsprogram, kallat Attraktiv skola.
Som ettled i detta projekt driver Umea kommun mentorskapsprogram
for nyalarare.

Det moderna mentorskapet har sina rétter i antikens Grekland, dar

skalden Homerusberattar om en klok man, som hette Mentor. Denne
manfick i uppdrag att vara som enstallféretradande far for Odeysseus
son Telemachos med uppgiften att fostra och undervisa honom, da
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fadern var bortrest. Begreppet mentor har sedan, med detta som bak-

gerund, kommit att sta for en klok person med gott anseende som ar

villig att stétta en mindre erfaren person (Lyons, Scroggins & Role,

1990).
I en mentorskapsrelation ingar vanligtvis tva personer, en mentor

och en adept. Adepten ar som regel en yngre person, som far stédtill

personlig och yrkesmassig utveckling genom mentorns kunskap och er-

farenhet. Mentorns tva huvuduppgifter ar att vagleda adeptenin 1 or-

ganisationen samtatt vara den person adepten kan vandasig till med

sina fragor och funderingar (Kram, 1988).

Mentorskap kan darfér sagas vara en undervisningsform fér dverf6-

rande av symboliskt kapital. Symboliskt kapital innebar enligt Bourdi-

eu (1992) att forsta en organisations normer och varderingar, dess

sprak och beteende och aven att kunna hantera det. Tillagnandet av

det symboliska kapitalet sker genom éverféring och omvandling av

kulturella kunskaper och varderingar. Detta éverférande av symboliskt

kapital, som ar innebordeni det sd kallade "reproduktionsbegreppet",

ar ett ldrande som dr av stor vikt for den personliga utvecklingen.

Aveni litteratur om mentorskap Aterfinns Bourdieus tankegangar.

Framforallt ar det 6verforing och omvandling av en organisations

sprak och kultur, i syfte att underlatta personlig utveckling, som be-

skrivs pa olika vis. $4 till exempel menar Whitely och Coetsier (1993)

att mentorskap framforallt handlar om att en yngre person ska fa

hjalp och stéd att bli insatt i radande kultur och sprak,vilket kan

bidratill saval personlig som karriarinriktad utveckling. Overforandet

av symboliskt kapital genom samtaloch erfarenhetsutbyte upplevs som

en vag att pa ett positivt satt formedla grundlaggande kunskaper. For

att detta ska kunna ske, ska mentorskap enligt Kram och Hall (1989)

foretradesvis ske i organiserad form. Detska vara val forankrat hos

ledningen ochdet bér finnas ett program dar syfte, innehall och om-

fattning klart framgar.
En bra mentorskapsrelation férutsatter 6ppenhet och fortroende och

detta kan bara byggas upp genom parterna sjdlva. Adepten bor darfor

kunnatydliggéra sina behov och énskemél, utan att ha orealistiska

forvantningar pa mentorn. Mentorns uppgift ar att vara en samtal-

spartner, som kan underlatta adeptens val och stallningstaganden. Det

ar darfor en férdel om adepten har saval medvetenhet om och distans

till sig sjalv som formaga att kunna ta emot konstruktiv kritik som ett

stéd i sin personliga utveckling (Murray & Owen, 1992; Shea 1994).

Mentorskap harinte bara blivit allmant forekommande inom orga-

nisationer och naringsliv utan forekommer, som ovan namnts, numera

aven inom skolans varld. Da detta mentorskap kan utévas pa olika
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nivaer och i olika grupper inom skolan, kan sjalva begreppet mentor-

skap manga ganger skapa osakerhet och forvirring. Sa kan exempelvis

inte mentorskap for elever jamstallas med mentorskap for nyblivna 1a-

rare, eftersom det ror sig om tva skilda foreteelser (Lindgren, 2000a).

Olika studier fran framfor allt USA och England visar att mentor-

skap for nya larare kan minskarisken att nyutbildade larare lamnar1a-

raryrket (se t ex Odell och Ferraro, 1992). Det finns anledning att for-

modaatt dessa och liknande studier bildat underlag for beslutet om att

alla nyblivna larare i Sverige har ratt att fa en mentor undersitt forsta

tjanstgoringsar.

Det ar inte ovanligt att mentorskap f6r nya larare jamstalls med

handledning, delvis beroende pa att handledning ar en bekant foreteel-

se som ar vanligt forekommandeinom skolans varld. En annan bidra-

gande orsak ar att den formulering som liggertill grund for mentor-

skap for nya larare i Sverige gav utrymmefor alternativa tolkningar:

Under detta forsta ar bor lararen folja ett introduktionsprogram under

medverkan av handledare. En sadan handledare/mentor bor utses

bland kommunenserfarna larare och ges uppgiften att under skolleda-

rens ansvarfolja, introducera och stédja den nyanstillde in i lararyr-

ket. (En satsningtill tva tusen, s. 17) .

Yrkesanknuten handledning och pedagogisk handledning innebar

ofta att handledaren ska instruera och ibland aven demonstrera. Den

handledde ska sedan pa olika satt trana vissa moment, ofta under

éverinseende av handledaren,vilket gor att handledaren far en viktig

kontroll- och bedémningsfunktion (Bergman & Tornvall, 1993). Den

storsta skillnaden mellan mentorskap och handledningligger i att en

mentor inte har nagon bedémandefunktion. Mentorn ska framforallt

vara en samtalspartner, som genom sin yrkeskompetens och erfarenhet

kan bidra till att adepten utvecklas pa saval det yrkesmassiga som per-

sonliga planet (Lindgren, 2000b).

Eftersom mentorskapfér nya larare ar en ny verksamheti Sverige

och da utvarderingar och rapporter fran sadan verksamhet an sa lange

saknas, ar det extra viktigt att inforandet av mentorskapsprogram f6-

regs av ett noggrant och genomtankt forberedelsearbete. SA har exem-

pelvis Wildmanet al. (1992), Tellez (1992) och Whitehead (1995)i

sina studier funnit att da mentorskapsprogram genomférts med for

litet kunskap om mentorskap,orealistiska forvantningar och for daligt
uttankta implementeringsstrategier har de intelett till 6nskvart resul-
tat. Mentorskapsprogram som bara byggt pa beprovad erfarenhet och

inte utgatt fran en relevant teoretisk bas har visat sig vara mindre
framgangsrika.
Nar urvalet av mentorerna for ett mentorskapsprogram Ar klart, be-
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hover de darf6r relevant utbildning for att kunna mota de nyblivna 14-
rarnas behov (Lindgren, 2000c). Hur denna utbildning ska se utfinns
annu inga klara riktlinjer for och det rader ocksa olika uppfattningar

om vad mentorer behéver kunna for att lyckas i sin uppgift. Sa menar
exempelvis Tomlinson (1995) att som mentorer kommerlararna att

forvantas ha kunskap om olika metoder och férhAllningssatt 1 under-
visning och kunnatillampa dem. Aven deras formaga att kunnakri-
tiskt granska och utvardera sin egen undervisning kommeratt efterfra-
gas av de nya lararna.

Brooks och Sikes (1997) lyfter fram att da mentorskap skiljer sig

fran det mesta som larare tidigare varit vana att gora, behdvs aktivite-
ter i mentorsutbildningen som stimulerar lararnas professionella ut-
veckling, sa att de kan satta sig in i vad som 4rtypiskt for mentorsrol-
len. Om detta inte gérs anser de att det finns risk for att lararna kan
falla tillbaka till sina, for mentorsrollen inaktuella uppfattningar om
undervisning.

Feiman-Nemser (2001) i sin tur utgar fran Deweys tankar om un-

dervisande erfarenheter, som beframjar fortsatt och bestaende larande.

D4 mentorskap fr nya larare ofta ar inriktat mot aktuella handelser,

radgivning och emotionellt stéd anvander hon begreppet undervisande
mentorskap, som innebar saval en tydlig vision av vad god undervis-
ning innebar som en forstaelse for larares behov av larande. Da mento-
rerna har dessa insikter menar hon att de fokuserar motatt de nya la-

rarna ska lara sig genom sina egna erfarenheter.
Mentorerna férsdker da ocksa tydliggéra méjligheter och forhallan-

den som kan bidratill att nyborjarlararnas larande blir konstruktivt.
For nybérjarlararna kan undervisande mentorskap, dar samtal med en

erfaren larare om intraffade handelser och situationer fran skolmiljon

ar vanligt forekommande, skapa forutsattningar for att de blir sakrare
i sin yrkesroll och mer Oppnafér utveckling och forbattring av sin un-
dervisning. Undervisande mentorskap kan darférledatill mer langsik-

tiga effekter 4n det mentorskap som bara 4rinriktat mot kortsiktigt

emotionellt st6d (Feiman-Nemser, 2001).
De blivande mentorerna bér darfér under organiserade former ges

méjligheter att, med aktuella forskningsresultat om mentorskap som

grund, utveckla en beredskap for vad mentorskapet kan kommaatt in-
nebara. Daett reflekterande forhallningssatt ofta kan bidratill saval en
medvetenhet om det mansjalv tar for givet som en 6ppenhet for foran-
dringar behdvstillfallen att tillsammans med andra erfarnalarare fa dis-
kutera larares uppgifter och olika undervisningsmetoder. Mojlighetertill
detta bor darfor ing4 som ett naturligt led i mentorsutbildningarna,ef-
tersom det pa sikt kan bidratill att dels forbattra elevernas larande dels
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kan paverka de nya lararnas utveckling och férstaelse (Lindgren, 2000c).

Dessutom menarField och Field (1994) att da mentorerna forvantas

kunnabidratill att omsatta hégskolansteorier i praktiken kan de

kommaatt ses som en lank mellan teori och praktik. Darfor behéver

mentorerna kannatill saval lararutbildningens malsattning som under-

visning. Som en naturlig foljd av detta kan tyckas att framfor allt an-

svariga for lararutbildningens verksamhetsf6rlagda del bér involverasi

mentorsutbildningen.

REDOVISNING

Underlasaret 2001-2002 har ett mentorskapsprogram for nya larare

genomforts i Umea. Huvudmanfér detta program var Umea kommun.

Totalt ingick 29 mentorer och 41 adepter. Mentorerna, som kom fran

samtliga skolformer, utbildades fér sitt uppdrag genom att de under

den f6rsta terminen, parallellt med sitt mentorskap, deltog i en

5-poangskurs om mentorskap vid Umea universitet.

Vid avslutningen av denna kurs framkom att mentorerna funnit sin

nya uppgift sa har langt bade intressant, larorik och stimulerande. De

stallde sig positiva till att Aterigen vara mentorer i kommandepro-

gram. Dock betonade de vikten av att ramarna for mentorerna vad

galler arvodering och/eller nedsattning i tid bor vara klargjort innanett

mentorskapsprogram startar.
Mentorerna gjorde gruppvis en muntlig utvardering, dar en av upp-

gifterna gillde att utifran sina egna erfarenheter uppge vad som 4rvik-

tigt att tinka pa infor kommande mentorskapsprogram. Nedanstaende

redovisning baseras pa den sammanstillning som da gjordes av den

ansvarige universitetslararen.’

De erfarenheter som framkommit vid utvarderingen gick att dela in

i tva kategorier. Den forsta kategorin riktar sig framsttill skolledning

och ansvariga for mentorskapprogrammet medan den andra vandersig

till kollegor som blivande mentorer. Redovisningen4r indeladi foljan-

de rubriker, Kategori 1: Innan ett mentorskapsprogram startar, Urvalet

av mentorer, Matchningen mentor/adepter, Kategori 2: Allmanna rad

till kommande mentorer samt Viktigt att tinka pd vid m6tena med

adepten.

INNAN ETT MENTORSKAPSPROGRAM STARTAR

Mentorerna framhdll att all personal innan starten bér informeras om:

e Vad mentorskapet innebar.
e Varfér det ska info6ras.
e Vad malet med mentorskapet4r.
e Vilken utbildning mentorerna ska fa.
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e Vilken roll mentorerna forvantasha.

e Vilket st6d mentorerna ska fa.

URVALET AV MENTORER

Det framhdélls ocksA att aven processen for urvalet av mentorer ska
synliggéras och viktiga fragestallningar som betonadesvar:
e Vilka ska vara mentorer?
e Vem utser mentorerna?
e Har den som blir utsedd ratt att tacka nej?

e Gar det att anmala sig sjalv?

e Vad ger det att vara mentor?
e Vad gér man om mentorskapetinte fungerar?

MATCHNINGEN MENTOR/ADEPTER

Enligt det nu gallande skolavtalet har alla nyexamineradelarare ratt

att fA en mentor. Darfor sker inget urval av adepter. Nar det galler
matchningen adept-mentor lyfte mentorerna fram féljande fragor som

speciellt viktiga att diskutera:
¢ Ska mentorntilldelas en adepteller fa valja?
e Ska hansyntastill arbetsplats, kon, alder, 4mnen och stadier?

En slutsats som kan dras av ovanstaende punkter ar att dessa mentorer
upplevt osakerhet bade infor organiserandet av programmetochavsin
egen uppgift. Eftersom mentorskap for nya larare ar sa nytt och da det
an sa lange saknas dokumentation fran andra mentorskapsprogram 1
landet, maste det ses som ytterst angelaget att som mentorhafatt
klara besked om hur planeringen lagts upp och vad som kan férvantas
av en i den nyarollen.

ALLMANNA RAD TILL KOMMANDE MENTORER

Rad som mentorernaville ge kommande mentorervar:
e Schemalagg traffarna med adepten.

Se till att adepten tartid till reflektion.
Rekommendera dagboksskrivande 5 min per dag.
Uppmuntratill reflektionsrundori arbetslagen.
Forsokfa till stand m6ten mellan adept- och mentorsgruppen.
Tank igenom hur duvill avsluta mentorsperioden i god tid innan

den slutar.
e Tank igenom hur duvill utvardera mentorskapsperiodeni god tid

innan denslutar.
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VIKTIGT ATT TANKA PA VID MOTENA MED ADEPTEN
Aven infor de enskilda métena med den egna adepten hade mentorer-

na radatt ge:

lat lara-kannafasen ta den tid den behover
e var en god forebild
e entusiasmera
e under samtalet: var samtalsledare

strukturera samtalet
sammanfatta vad som sagts
ge aterkoppling

samtalaom: nd6dvandigheten att satta granser
tid
arbetsuppgifter
engagemang
yrkesrollen
sekretess och etik

hjalp adepten: bygga uppsitt sjalvfortroende
lara av sina misslyckanden
vaga

Inom denna kategori blir det tydligt att mentorernatalar utifran egen

erfarenhet och saval praktiska som sociala rad ges. Det vittnar bade
om en tro pa mentorskapets méjligheter och en omtanke om kollegor
infor kommande mentorskap. Mentorerna tycks dela uppfattningen
om att mentorskapet kraver noggranna forberedelser, genomtanktpla-
nering och en medvetenhet om vad nyalarare forvantas behGva for att
utvecklasi sin yrkesroll.

SAMMANFATTNING

Trots att mentorskap inom organisationer och naringsliv funnits ett
antal ar i Sverige ar mentorskap f6r nyalarare en relativt ny foreteelse.

Férmodligen har erfarenheter fran naringslivet tillsammans medinter-
nationella rapporter om mentorskap f6r nyborjarlarare, bidragit till att

mentorskap fér nyblivna larare tycksbli allt vanligare. Aven om Iarar-
utbildningarna ger en bra grund f6r det kommande yrkesut6vandet
finns vanligtvis inte utrymme under utbildningstiden att belysa de
mangskiftande situationer som en larare dagligdags kan stallas infor.
Det maste darfér ses som vardefullt for en nybliven larare att via en

mentor, i form av en mererfaren larare, regelbundet bade fa diskutera
vardagliga handelser och fa stéd i utvecklandet av lararrollen. Det kan
till och med, som t ex Odell och Ferraro (1992) visat, forhindra att
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nyutbildade larare lamnaryrket.
For de erfarna lararna innebar mentorskapetvanligtvis en helt ny

roll och olika internationella studier har visat att det darfor kravsut-

bildning for denna uppgift, innan ett mentorskapsprogram startar. Det

ar darfor intressant att diskutera om det ar kommunernaeller lararut-

bildningarna som ska ansvara for denna utbildning. For att mentorer-

na battre ska kunna forsta och méta de nyblivna lararnas behov borde

aven de blivande mentorerna informeras om hur praktikkurserna inom

lararutbildningen planerats och vilka teman som belysts. Aven kurslit-

teraturen kan vata av intresse for de blivande mentorernaatt fa ta del

av. Detta talar for att mentorutbildningen kanske ska vara en gemen-

sam angelagenhet for kommunerochlararutbildningar
Aven om utbildning och férberedelsearbete for mentorerna kan

goras pa olika vis, kan de synpunkter som redovisats i denna rapport

ses som relevanta och ytterst angelagna att bearbeta innan ett mentor-

skapsprogram fér nya ldrare startar, oavsett vem som ansvararf6rut-

bildningen. Kanske kan synpunkterna ocksé,tillsammans medrelevant

litteratur, vara vagledande och bilda underlag f6r studiecirklar bade pa

enskilda skolor och inom rektorsomraden. Aven om inte alla larare pa

en skola kommer att vara mentorer samma 4r, kan samtal om dessa

fragor 6ka medvetenheten om vad mentorskap fér nyalarare innebar,

vilket pa sikt kan ledatill dels kad kunskap om och férstaelse for

mentorsrollen dels att fler larare anmdler sig som mentorer.

D& mentorskap kan ses bade som en individuell och kostnadseffek-

tiv metodatt stétta nyblivnalarare, underlatta deras intradei yrkesli-

vet och mildra den verklighetschock som ofta infinner sig i skiftet mel-

lan utbildning och verklighet, har mentorskapsprogram f6r nya larare

forhoppningsvis kommittill Sverige for att stanna. Det kravs darf6r

saval fler och fordjupade studier som utvarderingar av genomférda

program foratt dels kunna belysa framgangsrika strategier dels visa pa

mentorskapetseffekter. Aven internationella erfarenheter bortastill

vara i stravan att skapa fungerande mentorskapsprogram fér nyblivna

larare.

Exempel paytterligare faktorer, som inte framkom vid ovanstaende

utvardering, men som behéver problematiseras och belysas i komman-

de studier for att 6ka kunskapen om mentorskap for nyalarare ar:

e likheter och skillnader mellan mentorskap och handledning

e hur malet med mentorskapet ska kunna uppfyllas

e sekretess mellan mentor och adept
e kriterier for att fa bli adept
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Noter

' Mentorskapsprogrammetutvarderadesvia en intervjustudie vid lasarets slut av Umea
kommunoch rapporten kan rekvireras Skolkontoret i Umea.
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Anders Lindh och Bengt Linnér

”Distansutbildning passar

in i mitt liv just nu!”
Om hur studerande som laser svenska pa distans ser

pa larande i textbaserade webbkonferenser

Uppsatsen du nu laser behandlar hur distansstuderandei en vidareut-

bildning for ettamneslararetill tvaamneslarare, med 4mnet svenska

som andra amne, uppfattar ett textbaserat natburet konferenssystem

som hjalpmedeli studierna.

FORUTSATTNINGAR OCH METOD
Uppsatsen presenterades vid rikskonferensen fér didaktik i Gavle

2002. Den ar en bearbetning av en langre studie (Lindh & Linnér,

2001) som i sin tur méjliggjordes genom ett bidrag fran Ndatverketfor

vidareutbildning av larare vilket gav forfattarna ett par veckors arbets-

tid under varen 2001. De studerande besvarade en enkat med sju fra-

gor om vilken betydelse for larandet detillmater ett natburet textbase-

rat konferenssystem. Férfattarna har gatt igenom ochreflekterat over

deras svar pa dessa sju fragor.

Idéntill var undersOkning har vaxt fram under utbildningens gang.

De studerande befannsig vid tiden for undersdkningeni slutet av sin

fjarde termin, detvill siga mitt i sin utbildning. Vi har funnit att IKT-

stédet, som genomsyrar hela utbildningen, inte bara utvecklat de stu-

derandes kompetensatt hantera olika delar av datorkommunikation.

Det har ocksa betytt nagotfor sattet att studera, for larandet och for

de studerandes formaga att ge studierna struktur och mening.

Var ambition ar att visa pa tendenser i vart material. Det vi pastar

galler just de 22 studerande i var utbildning. Nagra generellt giltiga

slutsatser for distansstuderande i allmanhet gar inte att dra. Dock veri-

fierar vara resultat i viss man tidigare forskning.
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Var studie avsag att utforska hur distansstuderande, som tidigare

genomgatt studier dar undervisningen enbart skett i rum dar larare och

medstuderande var kroppsligt narvarande, det som kallas face-to-face-

eller f2f-undervisning, upplever natbaserad utbildning via Internet, dar

medstuderande ochlarare inte ar fysiskt narvarandei det fysiska rum

dar larandet sker. Vad innebar narvaro i det digitala rummet? Vilka ar

likheterna och skillnaderna jamfort med f2f-undervisning? Hur upple-

ver man avsaknaden av kroppssprak, tonfall och mimik? Utvecklar

man som studerande nya formerfor larande och samvaro pa natet?

Det dr alltsa i huvudsak de studerandesreflektioner kring dessa frage-

stallningar som redovisas i dennaartikel.

Ett kort klargérande av den i dessa sammanhang ofta forekomman-

de termen CSCL (ursprungligen = Computer Supported Collaborative

Learning) och dessrelationtill kursens upplaggning kan vara pa sin

plats har. CSCLeller samarbetslarande star idag for ett i vid mening

kollaborativt larande i datorstédd undervisning.! Nar denna kurs

strukturerades och kursuppgiftertill de forsta delkurserna utarbetades

var begreppet CSCL inte med i diskussionen, mendethar, sarskilt be-

roende pa utnyttjandet av ett webbaserat konferenssystem i kursen,ef-

terhand fatt Gkad aktualitet. Kort kan relationentill kursens innehall

beskrivas sa, att fastan det i kursplanen inte finns nagon uttalad ambi-

tion att arbeta kollaborativt, har just utnyttjandet av det webbaserade

konferenssystemet Webboard gjort, att vi bedémer det som viktigt att

titta pa hur det kollaborativa larandeeller samarbetslarande som fak-

tiskt Ager rum pa Webboard tar form, ar strukturerat och hur det kan

utvecklas inom utbildningens ramar och kursplaner.

Huvudfragestallningarna i enkatstudien aralltsa vilka uttryck det

kollaborativa larandet tar sig i konferenssystemet och hur de studeran-

de ser pa sitt eget larande i det sammanhang som skapas av konferens-

systemet. Vi ar ocksa intresserade av hur de upplever skillnaden mellan

detta och en face-to-face-situation, som de ju samtliga har god erfaren-

het av eftersom de4r larare, foretradesvis i ett Amne pa grundskolan

eller gymnasiet.

I den redovisning av resultaten av enkatfragorna som foljer harvi

inte anvant oss av nagon specifik analysmodell. Vi redovisar svar pa

stallda fragor och var ambition ar att forsdka tolka dessa svar for att

forsta nagot om hur de studerande uppfattari forsta hand sin studiesi-

tuation dir textbaserad webbkommunikation ar en viktig del. Med

den ambitionen kanvi egentligen bara presentera mOnster och tenden-

ser som vi har kunnat lasa fram med utg4ngspunkti svarsmaterialet.
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SAMARBETSLARANDE

I all undervisning och allt larande spelar aktérerna och deras inbér-
des relationer en viktig roll. Mantalar ibland om ett socialt betingat

larande med innebérdenatt samtal och kommunikation mellan de1a-
rande ar av vikt for inriktningen, kvaliteten och djupet pa larandet.
Det ar rimligt att anta att larande och utveckling kommertill stand da
man deltar i olika former av sociala praktiker i vilka kommunikation
m6jliggors och praktiseras. I interaktionen mellan manniskor far kun-
skaper och fardigheter liv och gestalt. Om det arsa, blir det intressant

att fundera pa vilket larande som etableras i en undervisning som,vil-
ket ar fallet med var distansutbildning av ettamneslarare, bygger pa
datormedierad teknik De studerandebefinnersig i virtuella gemenska-
per organiseradei kollaborativt fungerande basgrupper. De samtalar
med varandra bland annati olika typer av webbaserade konferenser
infor olika arbetsuppgifter. Men deser inte varandra, h6r inte varan-

dra i dessa samtal, de uppleverinte vare sig de extralingvistiska eller
paralingvistiska signaler som alltid formedlas i en muntlig kommuni-
kation med narvaro och det sociala samspelets hela konkretion.

For att fa en uppfattning om hur vara distansstuderande tanker och
reflekterar Over sitt ldrande och Over den informations- och kommuni-

kationsteknik som ar ett aktivt redskap i deras larandeprocesser, kon-
strueradevi sju relativt Oppna fragor och skickade dessa till dem som
en bilagdfil i ett e-postmeddelande(se bilaga). I brevet uppmanadevi
dem att 6ppnafilen med enkatformularet, besvara fragorna och saénda
tillbaka filen till oss. Det hela var enkelt att administrera och fungerade
smidigt. Materialinsamlingen kunde genomforas utan tekniska miss6-
den. 22 studerande besvarade fragorna. Av dessa ar 19 kvinnliga och 3

- manliga.

Vi presenterar nu fragorna och var genomgang av svaren pa dem i
lopande foljd. Man kan se det foljande som enIatt analytiskt hallen
kommentar. Nagon vetenskaplig och teoretiskt reflekterad karaktar
har vi knappast kunnat ge var genomgang av svarsmaterialet.

SJU FRAGOR OM LARANDET | TEXTBASERADE WEBBKONFERENSER

De sju problemformuleringareller fragor som studenternafick ta stall-
ningtill inbjuder delstill ett essdistiskt satt att besvara fragorna (1, 4,
5 och 7), dels till upprakningeller listning av olika svarsalternativ (2, 3

och 6):
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1. Sociala kontakter
Ni har genom samtalen i konferenserna upprattat sociala kontakter

i stérre eller mindre utstrackning. Férsék att beskriva hur du upple-

ver att den harsortensrelation skiljer sig fran en som upprattas da

mantraffas fysiskt.

2. Fordelar med webbdiskussion

Vilka férdelar kan du se for ditt eget larande nar du utnyttjar konfe-

renserna i Webboard, utéver att du harfriheten i tid och rum?Lista

fordelar.

3. Nackdelar med webbdiskussion

Vilka nackdelar kan du se fér ditt larande? Lista nackdelar.

4. Kollaborativt larande — kurskamraternas medverkani samtalet

I kollaborativt larande ar det samtalet, den gemensammadiskussio-

nen om viktiga fragor i kursen som fér larandet framat. Kan du

skriva ner nagra ord om vilken betydelse du upplever att kurskam-

raternas medverkan i samtalet i Webboard harfor ditt eget larande.

5. Webboardaktivitet
Hurhar aktiviteten i Webboard utvecklats hos dig éver tiden? Vad

ar orsaken till forandringar? Hur har de gatttill? Beskriv garna och

exemplifiera.

6. Utveckling av datorvana
Att datorkunskapen 6kar ar val ganska givet nar man anvander da-

torn. Kan du kort beskriva pa vilket satt och i vilka avseenden din

datorkunskap/datorvana utvecklats.

7. Dags for videokonferens/videoforelasning?

I utvecklingen av tekniken for nat- och datorkommunikation stravar

manefter att efterlikna face-to-face-situation (videokonferens, vide-

oférelasning, virtualreality etc.). Kan du saga nagra ord om din in-

stallning till om du upplever detta som eftertraktansvarteller ej i en

kurs/utbildning som den har.

SJU FRAGOR MEN MANGA FLER SVAR — REDOVISNING OCH DISKUSSION

Vi stillde sju fragor om larande i ett natbaserat konferenssystem, men

vi fick betydligt mangafler svar, och svar som tyder pa motstridiga

uppfattningar. Det ar en mycket heterogen bild som tonar fram av hur

de studerande i denna utbildning upplever sitt larande i det natbasera-
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de konferenssystemet. Gar det trots detta att utlasa nagra monster?
Finns det svar som beh6ver problematiseras? Vi tar i det foljande upp
till diskussion vad vi ser som mest angelageti de olika fragestallningar-

na i enkaten och i de svar som studenterna lamnade. |
Den forsta fragan rorde upprattande av sociala kontakter i det web-

baserade konferenssystemet. Kontakten mellan de studerandeskeri In-

ternetmiljGer som till exempel chatt, e-post och olika konferenssystem.
Har menarvissa att det ar svart att skapa ett socialt natverk, medan
nagra menaratt det ar ett utmarktalternativ till det fysiska motet. En
student visar hur kontextuellt betingad hans bedémningav distansut-
bildning med datorstéd egentligen ar. Han sager att ”distansutbildning

passar in i mitt liv just nu”. Av olika skal foredrar han en virtuell stu-
dieordningfor tillfallet. Hans privata situation ar sadan att han inte
skulle ha klarat av ”en utbildning som kravt kroppslig narvaro var och
varannan dag”. Men menarhan samtidigt, det kravs méten mellan
manniskorfor att de riktigt intressanta diskussionerna ska komma

igang. En virtuell basgrupp genomgarinte heller pa sammasatt en 6n-
skad utveckling som grupp,det ar latt att stanna vid smekmanadspe-
rioden.”

Vissa valjer att kontakta varandra via telefon eller e-post, eller
genom att verkligen traffas fysiskt. Nagon menaratt det inte gar att fa

till stand en tillfredsstallande utveckling av gruppen via natet, medan
nagon upplever att natsamtalet ar utvecklande och skapar samhGrig-
het. Mojligen ar det s4 att de grupper som av geografiska skal inte har
mojlighet att traffas fysiskt utvecklar webbsamtalet i st6rre utstrack-

ning, darf6r att det ar enda sattet att kommunicera och skapa en kans-

la av social gemenskap.I det fallet blir den sociala gemenskapen ocksa
starkare och den utvecklas 6ver tiden. Och liksom flera upplever det

som en fordel med konferenssystemet och basgruppsindelningen, for
att man inte ska kannasig ensam sina studier, sa anser nagra att de

kanner just en viss ensamheti studierna eftersom de saknar f2f-situa-

tionen. Eventuellt kan de olika installningarna i denna fraga bottna1
olika samtalsstrategier i de olika basgrupperna. De som systematiskt

och kontinuerligt traffas i basgruppsdiskussionerna i Web-board ut-
vecklar sitt sétt att kommunicera. De kommeratt g6ra denna samtals-
genre till sin egen, samtidigt som de kan kommaatt utveckla den i nya

banor. Det ar ju inte n6dvandigtvis sa att man beh6verha det fysiska

m6tet som mattstock och jamf6relsepunkt for den kommunikation
som sker i ett webbaserat konferenssystem. Vilka nya méjligheter finns
och kan 6ppnasig i ”skrivsamtalet”? Det ar ju fraga om olika genrer

och olika samtalsstrategier. Fragan galler inte sa mycket vilket som ar
bast av det fysiska samtalet, ”taltalet”, och det web-baserade ”skrivta-
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let”, utan snarare hur utvecklingsbart det webbaserade samtalet ar.

Och, hur kan vi som distanslarare fa kunskap om och erfarenhet av
det web -baserade samtalet for att kunna skapa de basta forutsattning-
arna for social gemenskap ochi forlangningen ett gott larande i web-
baserade konferenser?

Fordelarna for det egna larandet, som enkatens andra fraga tar upp,
menar manga studerande vara det faktum att skrivna texter utg6rstof-
fet de arbetar med och bearbetar. De upplever det ocksa som sarskilt

viktigt att de som blivande svensklarare tvingastill ett kontinuerligt

skrivande, samt att de far en stor datorvana. Att de upplever ett stort
ansvarstagande for det egna larandet framhalls ocksa, eftersom grup-

perna ar beroende av varandras medverkanfor sitt eget larande. Nagot
som vi tycker oss kunna utlasa av svaren ar att samarbetet Gver natet
har karaktaren av ett slags kollaborativt larande, dar de medstuderan-
de blir medarbetare i larandeprocessen. Det forefaller som om det
ibland inte ar lararen i forsta hand, som man vandersig till for att fa
svar pa sina tankar och fragor, utan till medstuderande i basgruppen.
Sahar kan en student uttrycka sitt dubbla beroende av att ha handled-
ning fran saval larare som basgruppskamrater, men dar studenten
tycks mena att det handledande samtalet ar lattare att uppratta med en
basgruppsmedlem an medlararen:

Kanefter att i lugn och ro funderat 6ver vadjag vill veta fraga bade studiekamrater
och larare om oklarheter. Jag kan fa hjalp direkt av mina baskompisar...

Vi tolkar foljande uttalande sa att det ar lattare att stalla vilken typ av
fragor som helst i basgruppssituationen an i den mertraditionella

handledningssituationen med lararen. Men har tycks det dessutom
vara fraga om en nagot annorlundasituation, eftersom man verkar
mer benagen att diskutera och samtala i ett unders6kandetonlage,
som inte utesluter de fragor som kanske skulle ha upplevts som mindre
relevanta i samtalet med lararen, och darfor aldrig stallts:

Obegransadtillgangtill handledning, dar jag kanstalla alla sorters fragor aven de
korkade!

och

kan ge varandra tips och kommentarer snabbt och fa bekraftelse pa vart larande,
vara iakttagelser och Asikter.

Svaren pa fragan om vad som upplevs som negativt, den tredje enkat-
fragan, med natsamtalet rér huvudsakligen att det ibland kan uppsta
tekniska problem ochatt de studerande saknar forelasningar och den
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fysiska kontakten. Nagon direkt diskussion om hur dessa brister pa-
verkar larandet fors inte av nagon, och ingen av de studerande anlag-

ger nagot metaperspektiv pasitt larande. De noterar det som de saknar
i distansutbildningen, utan att egentligen koppla detta till hur och om
avsaknadenavt.ex. f6relasningar skulle paverka deras larande nega-
tivt.

Tankarna bakom fragestallningen i fraga fyra ar relateradtill den
tradition som ledersitt ursprungtill Vygotsky och konstruktivismen.
Narmarebestamttill den inriktning som brukar benamnassocial kon-
struktivism, dar en av huvudfragorna 4r hurvi lar i samspelet med
andra manniskor. Att det inom natburen distansutbildning vaxt fram
en skola, eller ett paradigm, som brukar betecknas med akronymen

CSCL arvalkant. Innehallet i CSCL leder sitt ursprungtill just Vygot-
skys tankar om larande i och som samspel med andra manniskor. En
fraga som stallts tidigare av bl.a. Solomon, Perkins och Globerson i en

artikel i Educational Researcher (1991) ar hur resultatet av de laran-

destudier ser ut vilka fokuserar pa antingen effekten av larande med
teknik (with technology) eller larande av teknik (of technology). La-
randet med teknik dr ett i viss man traditionellt satt att se pa larande,
hur vi genom samarbete, kollaborativt larande, skapar ny kunskap for
oss inom ett visst omrade. Larande av tekniken innebarett slags trans-
fereffekt, en beredskap att anvanda ny kunskapi nyasituationer. Fra-
gor som uppkommerurdetta satt att se pa larande med och av teknik

kan vara: Vad kan man vanta sig av de inblandadei en kollektiv laran-
desituation? Lar sig studenter det som avses med utbildningen vad be-

traffar begrepp och fardigheter? Hur paverkar programvaran i kombi-

nation med pedagogiska metoderett fordjupat och bestaende larande?
Kan studenternalara sig av samarbetet i programvaran? Hur beroende
blir man av programvara i framtida larande? Kan studenterna samar-
beta battre sedan de anvant programvaran? Finns det kvarstaendeef-
fekter av larandet som kan utnyttjas utanfor den larandesituation som
programvaran skapar, ett slags 6verforbara fardigheter, en transferef-

fekt, (transferable skills)??
Genom enkatfragan har vi inte haft for avsikt att forsdka fa svar pa

samtliga dessa fragor, utan ville narmast se hur nagra studenter upple-

ver sitt larande via ett konferenssystem. Att detta larande verkar ta

formen av samarbetslarandeeller kollaborativt larande finner vi intres-
sant och nagotatt reflektera vidare Over. Vissa av de fragor som namns
ovan menarvi att vi kan fA svar pa. Det kan ske genom att i konfe-

renssystemetlyfta ut en sekvens i ett undervisningsférlopp somtill ex-
empel kan utgéras av en diskussion i en basgrupp. Dennadiskussion
analyseras narmareurolika aspekter for att fa svar fragor som: Vad
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forhandlas? Vilka deltar? Vem avslutar? Vem initierar nya tradari dis-

kussionen? Vad kommer manfram till? Vad ar det for slags larande

som etableras? Eventuellt kan fragan om hur programvaran,i det har

fallet konferenssystemet Webboard, paverkar larandet, besvaras genom

att fa svar pa ovanstaende fragor. Men sadkert behovs ocksa komplette-

rande intervjuer med de studerande.
CSCLsyftartill ett fordjupat larande bl.a. genom anvandande av

viss teknik eller viss programvara.I vart fall har vi anvant olika anord-

ningar ochvi har sett extra noga pa hurett konferenssystem meddis-

kussionsinlagg kan ledatill ett fordjupat larande hos den studerande.

En viktig skillnad mot en vanlig klassrumssituation ar att formedlings-

metaforen inte ar aktuell i larandesituationen. Generellt kan saledes

siigas att svaren hos manga av de studerande pa denna fraga pekar

motatt den for larande beframjande dialogen, diskussionen, samtalet

kommertill stand aven i den natbaserade konferensen. Flera studeran-

de angeratt deras kunskapskiljer sig fran varandra,att olika perspek-

tiv ar beframjande for larande och att de f6randrar och reviderar sina

uppfattningari fragor som ror kursens innehall genom de samtal som

fors i Webboard. En student menartill exempel att hon kan ”aterkom-

matill intressanta inlagg och lasa dem hur manga gangerjagvill”. En

annan student menaratt ”jag kan gatillbakatill nagon text efter att

jag blivit inspirerad av nagon annan”, och nagonskriveratt ”jag hin-

ner gf tillbakatill litceraturen oftare vid diskussioner vilket fordjupar

larandet och vidgar diskussionen”. Eventuellt skulle man kunnatolka

svaren pa fragan som att det genom perspektivvidgningen som manga

anger, sker en utveckling fran en férestallning om kunskapeller laran-

de i kategorierna ratt eller fel, mot ett satt att se pa kunskapeller 1a-

rande som antagandeavolika synvinklar. Atminstonefinns badasat-

ten att se pa kunskap representerade. Nagra synpunkter som
framkommerbland svaren ar:

Ibland tycker jag att de (samtalen i Webboardférf. anm.) ger mig mycket,fr. a. nya

perspektiv. $4 hade jag inte tankt men det var spannande...

Eller sa kan det lata sahar:

Jag far nya tradar att nysta i eller nya fotbollar att sparka i mal. Ibland kanns det

dock som vi talar forbi varandra, men sa ar verkligheten sjalv ocksa?

Och dnnu mera explicit blir det i foljande kommentarer:

nya infallsvinklar pa det som diskuteras — att fa diskutera med andra ralltid nagot

manlarsig av...
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och

den ger valdigt mycket. Framférallt ger den en vidgad syn pa fragorna. Detar latt
att bli inskrankti sitt tankande. Jag har lart mig oerh6rt mycket av de andra. De har
bade mer arbetserfarenhet och livserfarenhet an mig.

Den femte fragan rérde studenternas aktivitet i konferenssystemet.

Vissa av de studerande verkar ha Okat sitt anvandande av Webboard
Over tiden, medan andra minskat sitt anvandande. Hos dem som kat

anvandandetverkardet varaett initialt skrivmotstand som var skalet
till att de i borjan av kursen anvande Webboard mindre. De drogsig
for att ge sig ut i den nyastudiesituationens offentlighet med sina tex-

ter. Ovanan vid de textmilj6er de m6tte i undervisningen och oron
infor de genrekrav de stalldes inf6r, inskrankte och dampade samtidigt
derasvilja och lust att ge sig ini ”skrivsamtalet”, in i webbkommuni-
kationen. Nar de val kommit 6ver detta motstand anvands Webboard
mer. Vi forestaller oss ocks4 att andra orsaker kan ha verkat vid foran-
dringen fran ett mindretill ett mer intensivt anvandande av Webboard,
namligen att strategierna i de olika grupperna for samtal 6ver Webbo-

ard varit ganska olika. Nagon namnertill exempel att han besdker
Webboard dagligen pa grundav, som han uttrycker det, att basgrup-
pen blivit en ”primargrupp”. De som anvander Webboard mindre 6ver
tiden verkar ha haft en viss datorvanainitialt, men har funnit andra

strategier, for sin kommunikation med 6vriga medlemmari basgrup-
pen. Antingen harde ringt varandra, upprattat telefonkonferens, eller
sa har de helt enkelt, dar detta varit fysiskt mdjligt, traffats.

Vi var nyfikna pa om ochi sa fall hur studenterna utvecklat sin da-
torvana. Det var detta den sjatte fragan gallde. Datorkunskapen har
generellt sett Gkat hos kursdeltagarna, nAgot annat ar férstds inte att

vanta. Hur det 6kat kan sammanfattas i punktform pa féljande satt.

Studenterna haralltsa lart sig och i hégre grad borjat tillampa féljande:
e Att gora backup
e Att anvanda e-post

e Att bifoga filer bade i e-post och i Webboard
e Att klistra, klippa, skapa mappar i Word-programmet
e Att kommentera i andras texter och arbeten
e Att anvanda Internet for att s6ka kunskap
e Att géra diagram i Excel-programmet
e Att vaxla mellan olika dokument

e Att arbeta i olika konferenser pa Webboard,alltsa antingen konfere-

ra i textbaserade konferenser, asynkron kommunikation,eller chatta
i chat-funktionen, synkron kommunikation.
En studerande kommenterar betecknande, att det ar forst nu som hon
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tycker att de kunskaper, som honfatt tidigare pa fortbildningskurser 1 da-
torkunskap,realiseras och anvands. Genom att respekten for datorn for-
svinner, forsvinner radslan for att anvanda den ocksa och nagon rappor-
terar att hon bérjat anvanda datorn meri sin ordinarie undervisning. Har
kan vi tala om ett slags transfereffekt, som alltid kan betraktas som en

mojlighet i ett pedagogiskt arbete. Erfarenheterna av hur datorkommuni-
kationen anvants och utvecklats for den enskilde studerandei den har ut-
bildningen ochresultaten fran denna
ytterst begransade empiriska undersdkning kan tjana som en riktningsgi-

vare for vad mani fortsattningen kan satsa pa inom informations- och

kommunikationsteknik i samband medvidareutbildning avlarare.
Densista fragan i enkaten fors6ker utr6na de studerandesinstallning

till mer avancerad teknik an vad som anvands pa kursen — natburen vide-

okonferens och videof6relasning, Virtual Reality. Vid en genomgang av

svaren i dennafragatror vi att det ar viktigt att ta hansyntill det faktum,
att vi pa kursen videoinspelar forelasningar under narundervisningstillfal-
lena, for att sedan distribuera dessa bandtill dem som inte kunnat vara

narvarande. Detta upplevs av deltagarna som mycket positivt och kanske
manga dessutom tycker att den tingens ordning som rader medjust nar-
undervisningstillfallen vid Lararutbildningen i Malméinte bor f6randras.
Desitter allts4 svaret pa fragan i samband med en eventuell forandring
av kursstrukturen som deinte eftertraktar. De vill alltsa inte ersatta nar-
undervisningstillfallena med natbaserade konferensereller forelasningar.
Troligen ar det ocksa sa att vissa inte har nagon egen erfarenhet av natba-

serade konferensereller forelasningar. Detta menar vi kan paverka svaren,
som dven har kan delas upp i nagra olika installningar. Det finns de som

menaratt det ar omOjligt att ersatta f2f-situationen och darf6r finns det
inte ndgon mening medatt utnyttja videokonferenser via Internet. Vad
galler videoforelasningar verkar det som om en del tycker att det ar ett

gott alternativ till en total avsaknad av forelasningar. Det aralltsa forelas-
ningar som manga saknaroch det far de bara under narundervisningstillfal-
lena. Att komplettera dessa med nagotslags streaming videofGrelasning via
natet skulle vissa se som entillgang. Mojligen kan maninlasa en tendens

till att de som har erfarenhet av dessa medier ar nagot mer positiva an de

som saknarreferenser. Ytterligare en synpunkt som 4rintressant ar den
som nagon studerandefér fram, att det med videokonferens skulle bli
mOjligt att fa en tatare och mer personlig kontakt med larare pa kursen,

nagot som upplevs som enbristvara for narvarande.
Avslutningsvis kan sagas att materialet pekar framat motvidare studi-

er, det galler framfor allt att g4 vidare med fragor och aspekter knutnatill
den sociala relationen som méjligg6rseller forsvaras i en datormedierad
kommunikation. Av allra stérsta intresse ar sjalvklart att studera de fra-
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gor som har med undervisningens innehall att gora, som har med studen-

ternas satt att lasa att gra ochvi har ocksa ytterligare material som van-

tar pa att bearbetas. Vi avser da bland annaten utskrift av konferenssam-

tal som férdes under en delkursuppgift vilken utgick fran fragan om vad

kulturell forandring innebdr i ett mediepedagogiskt perspektiv. I den upp-

giften har de studerande diskuterat, planerat och skrivit utkasttill peda-

gogiska arbeten. Diskussioner har under arbetets gang forts i Webboard

och de studerandes arbeten harlagts in i konferenserna. Vad sker ur 1a-

randesynpunkti dessa diskussioner? Vad ar det for larande som etable-

ras? Hur kan virelatera processentill CSCL ur ett teoretiskt perspektiv?

Vilken betydelse har ett natbaserat konferenssystem f6r larandets inrikt-

ning och karaktar? Dessa, som viser det, viktiga fragor ur ett distanspe-

dagogiskt perspektiv skulle kunnabelysas mer och intressanta svar kunna

utlisas. Eventuellt maste texterna kompletteras med diskussioner med de

studerandei intervjuer. Det ar emellertid en uppgift som kraver nya forsk-

ningsresurser.

Fotnoter

1 Se t.ex. Koschmann, 1996, McConnell, 2000 eller Dahlin, 2000.

2 Se Koschmann s 307f.
3 Thid.
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Bengt Linnér och Boel Westerberg

Verktygslada och reflektion? Nagra

tankar om lararutbildningens

didaktik

Har handlade det om elever! Alltsa om skolan och gymnasiet, det 4r en annan tyngd-
punkt, tyckerjag. /---/ Det handlar om olika satt att ... eller VILKEN kunskap man
ska formedla och HUR manska gora det. Och vad som Arvettigt att syssla med.

Rostenvi lyssnartill ar Karls. Han ar lararstudent och haller pa att
utbilda sig till gymnasielarare i svenska och religionskunskap. Inom
ramen fOr ett projekt har vi intervjuat honom mitt i hans lararutbild-
ningen. Karl brottas nu med sin egen 4mnessyn. Han ar medveten om

att han har medsig en barlast av inlarda forestallningar om 4mnens
kanon och kronologi. Han menaratt dennalast tagit bort *mycket av
gladjen och inspirationen” under hans studier. Han 4r inne i en process
dar han soker sig fram. Pa fragan om hur han dA ser pa det gamla
arvet, svarar Karl:

Det ar inte en kamp, det ar mer en upptacktsresa. For jag ar ratt saker pa vartjagvill
sé smaningom, men i sma steg kommerjag framtill att: ”Jamen, det GARju lik-
som!” Ibland sa forsdker jag tanka och saga, att jag inte gatt i skolan./---/ Jag far
gora precis hurjagvill. Det ar latt att man hamnari de har facken som man redan
hari sig. /---/ Det ar inte sa mycket en kamp, merenresa.

Hur har han kommit fram till den bild som han nu anvander? Lat oss
se hur han beskriver sitt eget larande genom Aren. Som blivande gym-
nasielarare kan vi forsta att Karl funderat extra mycket 6ver sin egen
gymnasietid. Han blir synlig for oss nar han talar om den:

Som elev var jag ganska taktisk och mdlinriktad. Jag visste, som manga andra, vad
som kravdes. Jag hade sinne foratt lara mig fakta. Faktainlarning/---/ det satt dar
nar jag en gang lart mig det. Jag hade inte sa mycket Ovning pa, jag var inte sA van
vid att... mer analysera och stalla migkritisk till det jag laste. Jag larde mig, tror jag,
det som begardes och sa fick jag hoga betyg. $4 var jag ndjd med det.
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Det verkar har som om Karl ar mycket medveten om sitt eget satt att
lara, ett ldrande som ar praglat av en ratt 6ppen instrumentalism. Han
ar klar éver de krav skolan staller och han lever upptill dem. Redan
under hans gymnasietid finns emellertid sprickor i muren. Nar han gar
i sista Aarskursen stoter han pa filmen Dédapoeterssallskap. Den vack-
er nya tankar hos honom om undervisning och frihet, men instrumen-
talismen hindrar honom fran att lata de nya tankefréna gro. Hanville
garna, men fattadetill sist beslutet: ” jag vantar meddettills jag fatt
mitt slutbetyg.”

Det gar att forklara Karls beteende som en medveten instrumentell

hallning till skola och skolarbete. Han gor det han ska men utan storre
intresse for innehallet. Intresset ar riktat mot beléningen, mot ber6m

och betyg. Ett annat satt att se och forsta Karls beteende far vi genom

att anvanda den franske sociologen Pierre Bourdieus glas6gon. Han
skulle saga att Karls satt att vara elev inte ar resultat av medvetnaval

mellan olika alternativ. Bourdieu skulle formodligen havda att Karl,
efter tolv ars klassrummet, nastan har inbyggt i sin kropp hur han ska
agera. Det socialalivet i skolan, dar Karl har sin roll, utspelas som en

jamsession bade med och utan partitur. Han harsattet att vara i sko-
lan inbyggt i sig genom sintillhdrighettill en viss social och kulturell
miljé. I skolan ror han sig som fisken i vattnet. Beteendet ar oreflekte-

rat och omedvetet sjalvklart for honom.
Karl har ett sedan tidig skoltid inbyggt satt att bete sig, att vara

duktig i skolan. I kroppen finns omedvetna krav och handlingsmGnster

som trader i kraft nar han vistas i skolmiljon. Dessa kan han inte

kommaifran nar han nu som larare traderin i klassrummet. Med

Bourdieu skulle vi kunna kalla denna nastan kroppsliga handlingsbe-

nagenhetfor hans ”praktiska sinne”. Samtidigt ar han innei en pro-

cess dar hanlar sig nytt och riktar stralkastarna mottidigare oupplysta

flackari forstdelsen av skola, utbildning och larande. Han ar pa vag

att forma en praktisk teori, det vill saga han har fatt ny kunskap och

nya erfarenheterav livet i skolan och ar beredd att omprova vad man

gor i skolan och hur och varfor man gér det man gori skolan.

Undersin resa har Karl visioner. De handlar om hurhanvill bli som

larare och forenar hans underliggande drém omett annat och battre

liv i skolan med de egna pedagogiska intentionerna.

Karl har bade ambitioner och intentionerfr sitt larararbete. Han

vill nagot med sina amnen och han vill nagot med sina elever. Men han

har redan hunnit uppticka att det finns hinder f6r att forverkliga det

han vill. Villkoren slar till: skolans strukturer som de formulerasi

kursplaner och av kolleger gér honom osakerochtill sin forvaning fin-

ner han att eleverna inte sjalvklart tar emot hans erbjudanden om fri-
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het och ansvar. De dr snarare lika honom sjalv nar han var elev och

vill i sin instrumentalism bara vara darfor att fa betyg.
Det har miniportrattet av lararstudenten Karl later ett antal fragor

skymta fram, fragor som rymsi lararutbildningens didaktik. Vi finner

till exempel fragan om lararblivandeti forhallandetill det egnalaran-
det under manga 4r som elev och student. Karl visar oss ocksa pa olika
mojliga kunskaps- och amnessynerliksom pa forhallandet mellan di-

daktik och metodik, mellan teori och praktik.
Intervjun med Karl har sitt sammanhangi ett utvecklings- och

forskningsprojekt dar vi samlat en grupp blivande och nyss fardiga

gymnasielarare i 4mnena svenska ochreligionskunskaptill seminarier.
I dessa diskuterade vi olika aspekter av lararutbildningen som till ex-
empel professionalism, reflektion och vad som kanligga i begrepp som
teori och praktik, amnessyn och kunskapssyn. Vidare gjordevi ett
antal intervjuer med deltagarna. Forskningsrapporten som senare blev

bok kallar vi Kan man lara sig att bli larare? (Studentlitteratur, 2001)
Vi vill ytterligare belysa lararutbildningens didaktiska grundfragor

genom att diskutera ett par exempelfran lararstuderandes praktik.
En student, vi kan kalla honom Patrik, ar ute pa sin praktikperiod.

Han skabli larare i samhallsorienterande 4mnen. Just nu ar hans upp-

gift att belysa mellanésternkonflikten i arskurs 9. Patrik ar val forbe-
redd, harlast in sig pa larobokensstoff, aktuellt tidningsmaterial och
han har gatttillbaka till sina anteckningar fran amnesstudierna. Full
av tillforsikt bérjar Patrik sin undervisning i klassen. Han harinte

kommit langt i sin historiska exposé Over konfliktens orsaker och bak-
grund forran en grupp elever bryskt avbryter honom:

Elev 1: Vad ar det du star och pastar? Du4r ju ute ochreser, det ar inte...
Elev 2: Duger ju enalldeles vinklad bild... du tror ju att israelerna ar alldeles oskyl-

diga, nar det ar derasfel alltihopa.
Patrik: Ja, men! Vantalite! Jag ar ju inte klar an...
Elev 1: Ja, men det blir ju fel nar du borjarsa....
Elev 3: $4 ar det alltid med erlarare. Ni tror alltid att ni vet bast och vet hur det ar i

hela varlden. Vi ar fodda dar s4 vi vet minsann mycket mer an du!

Lektionen fortsatter som en béljande och alltmer aggressiv diskussion

mellan i forsta hand en grupp palestinska elever och Patrik.
Patrik lyfter fram just denna undervisningshandelse vid ett senare

erfarenhetsseminarium inne pa lararutbildningen. For honom 4r det
fortfarande en traumatisk upplevelse. Han beskriver den som en miss-
lyckad lektion och han menaratt eleverna saboterat hans valplanerade
undervisning. SA svart ar det, menar han,att ha elever fran etniska mi-

noriteter i klassen. I gruppen dar hansitter tillsammans med andra1a-
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rarstuderande far han stéd och man samtalar om handelsen i termer av
kulturkrock och stékiga elever. Patrik far mycket empati: Det harvarit
”en svar och jobbig situation”, ”tank, vad man kan raka ut for”, att

man som larare ska ”beh6va vara med om att elever gar pa en pa det
viset”.

Det ar klart att det Patrik varit med om 4r svarhanterligt och obe-
hagligt for honom. Han far medmanskligt st6d i kamratgruppen och
det ar bra. Han behéver det. Men fragan for lararutbildningen ar hur
mangarvidare och fordjupar diskussionen och f6rstaelsen. Hans kam-

rater visar medkansla och det gor de som medmAanniskori ett samtal
som inte skiljer sig sarskilt mycket fran vilket vardagssamtal som helst.
Hurfar vi i lararutbildningentill stand ett mer professionellt samtal
och en djupare tolkning och battre analys av undervisningshandlingar?

Vi menar att man mAste resonera utifran flera olika perspektiv och fra-
gor och de perspektiven maste valjas utifran det aktuella sammanhang-

et. Vi atervandertill Patrik i klassrummetoch i hans nya undervis-
ningskontext.

Skyttegravskriget pa Patriks lektion har som f6rutsattning att han
haller fast vid sin forestallning om att han vet bast och mest ochatt
hans uppgift som larare ar att formedla den goda och viktiga kunska-

pen till sina ovetandeelever. Patrik erbjuder inte sina elever plats for
deras erfarenheter och perspektiv. Han utgar fran att eleverna arhelt
okunniga. De far inget erbjudande om att vara med ochtolka ochfor-

sta. I elevernas invandningarligger implicit ett ifragasattande bade av

Patriks val av stoff, hans lararauktoritet och hans syn pa elever och
deras erfarenheter och larande. Patrik kanner detta utan att riktigt ha

ord f6r att beskriva det. I stallet vander han sin kansla av obehagtill

anklagelser mot eleverna och det ar detta han berattar om i seminarie-

rummet.
Det ar viktigt att Patrik far stéd av sina kurskamrater, men sedan

maste de vidare. Det kan ske pa mangasatt. Ett ar att valet av stoff
alltid maste problematiseras. Det finns inget i alla sammanhangsjalv-
klart och givet stoff. En blivande larare maste vanja sig vid tanken pa

att varje presentation avett innehall ar just ett val som kanifragasat-

tas — bland annatavelever. Ett annat satt att fordjupa forstaelsen ar
att diskutera den kulturellt heterogena skolan. Varje klassrum ar pa
sitt satt mangkulturellt. I Patriks fall framtradde en tydlig etnisk
grupp. I en annansituation ar det en heterogenitet som kundehaatt
gora med en konflikt mellan verbala flickor och sexistiska pojkar eller
mellan hiphoppare och IT-nordar. Ett tredje satt ar att 6ppna studen-
ternas 6gonfératt en text, ett historiskt skeendeeller en politisk kon-
flikt kan och maste tillatas att tolkas. Vidare ar det inte ovasentligt att
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blivande larare far stifta bekantskap med teorier om tonarselevers

identitetss6kande och forstar att se det som det komplicerade bygge
det faktiskt ar.

Det handlar sammanfattningsvis om att de blivande lararna ska Oka

sin didaktiska medvetenhet sa att de formar att kontinuerligt ifragasat-

ta den amnessyn de har medsig fran sina 4mnesstudier. Det ar detta
som har med 4mnesinnehallet och stoffvalet att gra. De maste ocksa

pr6va andra satt att se pa kunskap an det som betraktar den somalltid

objektivt existerande, placerad utanfér den larande och inmotadi sar-
skilda discipliner eller skolamnen. De blivande lararna maste darfor
upptacka att de egna kunskaperna och tolkningarna maste prévas1
m6tet med eleverna. Deras erfarenheter och deras tolkningsberedskap
gor att lararens presenterade kunskapinte ar of6randerligt sjalvklar
eller given. Nar lararens kunskap moter eleverna i deras meningsbil-
dande skapasi basta fall ett rum och i det rummet forhandlas ny kun-
skap. Kunskapblir pa sa satt en social konstruktion i den meningen
att den 4r ett resultat av forhandlingar mellan individeri olika sociala

sammanhang. Den ar med andra ordsocialt relaterad och ur det per-
spektivet relativ.
Om lararutbildningen kan etablera och utveckla den har typen av

samtal da féds, vassas och utvecklas det professionella sprak som alltid
har — och maste ha — ett innehall.
En annan lararstuderandevill ha ett samtal med sin mentor. Studen-

ten, hon far heta Sara, tycker sig ha problem med undervisningeni sin
arskurs 6. Hennes problem 4r att en del elever vagrar att lasa en av
Harry Potter-béckerna som ar uppgiften i klassen just nu. Kan du lyfta
fram en konkret situation som staller problemet pa sin spets? fragar

mentorn. Sara tanker efter och berattar med hjalp av mentorns stéd-
jande och empatiska fragor ungefar foljande: I torsdags morse badjag
eleverna beratta hur langt de hade kommiti sin lasning av Harry
Potter och Devises sten och vad de hade fast sig vid. Nagra flickor
blev sa ivriga att de talade i munnen pa varandra. Efterhand markte
jag att en del pojkar var alldeles tysta. Stefan satt med huvudeti han-
derna hela tiden. Nar jag lite senare bad dem ta fram sina b6cker och
lasa vidare visade det sig att Stefan inte ens hade nagon bok ochinte

hade last ett dugg. Han var sur ochirriterad 6ver att beh6va lasa en
bok som aldrig tycktes ta slut. Den ar f6r tjock”, sa han, ”och det tar

sa himla lang tid for mig att lasa nagra sidor och den ar pa 6ver 400!”
Senare pa kvallen sammadag ringer Stefans pappa. Han berattar att

han forsékt hjalpa Stefan med lasningen, men det hadeinte gattalls.
Stefan ville inte och sjalv tyckte pappan att ”det var en knasig bok, det

var bara fantasi och dumheter. Det var inget verkligt alls i den boken.
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Det ar val inte sant barnen ska lasa i skolan. Det finns val annat och
nyttigare att gora i skolan”, hade Stefans pappa sagt medstort efter-
tryck.

Sara ar ledsen. Hontycker lasning av sk6nlitteratur ar viktigt for
barnen och hon menaratt bécker som innehaller mycket fantasi och

spanning och 6ppnar andra varldar ar bra, darf6r att de stimulerar de
ungas fantasi och skapande. Honser det som en motvikt mot den
svara ochtrista verkligheten. Hon har valt Harry Potter med omsorg.
Mangabarn i klassen tycker om boken och ett parflickor har skrivit

fantastiska berattelser inspirerade av sin lasning.
Mentornharlyssnat och férstatt Saras dilemma. Han forséker nu

hjalpa henneatt tydliggéra vad hon varit med om ochse konfliktens

egentliga bestandsdelar. Den mAste nu lamna sin konkreta skepnad och
bérja forstas pa ett mera generellt plan. Efter ett langt sonderande
samtal dar mentorn vantar ut Sara, later henne hatid till eftertanke

och ger henne mdjlighet att préva olika idéer och forklaringar kommer

de fram till nagra tolkningsforslag.
Detfinns en skillnad mellan flickor och pojkar inte minst nar det

galler litteraturlasning. Barnenssociala och kulturella hemmilj6 spelar

en viktig roll for deras installningtill skolarbetet. Det slar igenom pa
ett tydligt satt i deras forhallande till sprak och lasning. Skolans kultur

och koder méter en del elever med stor acceptans medan andraelever
star utanfor. Sara har funderat 6ver innehdllet i sin undervisning och

menar att barnen mar bra av upplevelselasning som lyfter fran var-
dagslivets problem. Hon hoppas darmedstarta en larande och skrivan-

de process i klassen. Sa blev detinte for alla elever.
Genom denfortsatta reflektionen b6rjar Sara inse att hon tanktallt-

for snavt pa klassen som en homogenenhet. Henneseget forhallnings-

satt till kunskap och larande kan hon kannaigen i den lasglada ochfli-

tiga flickgruppen. Nuinser honatt hon inte alls forstatt och kunnat

mota flera av pojkarna. Det ar de lassvaga och lasovilliga som lever,
tycker hon nu, i en alldeles annan varld. Vad far hennesreflektion och
nya insikter for konsekvenser for det fortsatta arbetet med sk6nlittera-

tur i klassen? Finns det nagot enkelt och bra alternativ? Nej, naturligt-
vis inte. Problemet ar komplicerat och kan inte fa nagon enkel ldsning.

Honfunderar vidare. Kanske skulle hon hitta en alternativ lasning

At de sju elever som inte kommerattta sig igenom Potter-boken. Det

ar val inget fel att lata olika texter métas i klassrummet, men vad ska

hon valja at Stefan och de andra? Borde hon lamnadenrenalitteratur-

lasningen som upplevelse och stallet séka sig mot enlitteraturlasning

i ett sammanhangsom eleverna kanner sig hemmai och uppfattar som
meningsfullt? Kan hon ta hjalp av arbetslaget i arskurs 6? Dar finns ju
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mycket erfarenheter. Och kurskamraterna pa samma skola — de maste

val ha rakat ut for nagot liknande? Hon maste prata med dem.Be-
stamt var det sa, minns hon, att en av béckernadelaste i lararkunska-

pen tog upp ett liknande problem fast det dar handlade om matema-
tikundervisning.

Har lamnar vi Sara och hennesreflektion. Hon har kommit en bit
pa vag. Detvi har velat visa ar ett satt att fa till stand en mer systema-
tisk reflektion kring konkreta undervisningssituationer. Vi gor déremot

alls inte ansprak pa att komma med ldsningar pa Saras specifika pro-
blem. Det skulle krava en annan diskussion och kanske ett annat an-
greppssatt. Det ar med andra ord en annanhistoria.

Bade Patrik och Sara vill veta hur de ska klara av sina dilemman.
Devill att lararutbildningen ska Oppnasina valfyllda skap och plocks

fram de verktyg som kan anvandasfor att losa konflikten. Nu nar det

finns konkreta undervisningssituationer att utga ifran kan de fa det,
men hade det verkligen varit mdjligt att hjalpa dem innan de mottsina
problem i klassrummen? Ar det mdjligt for lararutbildningenatt fore-
gripa de situationer som en lararstuderande kan hamnai? Svaret ar
kanske att det ar samtidigt mdjligt och alldeles omdjligt, eftersom varje
situation ar unik och bundentill sitt sammanhang.

Det arlatt att forsta att studenterna ber om rad ochtips. Devill

veta hur de ska gora. Det ar ett konkret g6rande som i forsta hand
kravs av dem nar de kommerut i klassrummen. Under sina 4amnesstu-
dier har studenterna vantsig vid att fa det de f6rvantarsig. De har fatt
amnesstoff, material och kunskaper. Det har de aldrig behovt be om,

det har funnits dar som ett givet och oproblematiserat innehall. Det ar
darfor inte sarskilt underligt att de nu forvantar sig liknandeservice.I
lararutbildningen vill de att korgen ska fyllas med idéer, metoder och
handgrepp for att klara uppdraget att undervisa.

Menvad menarstudenterna egentligen med tips och idéer? Det vet
vi inte med sakerhet, men det ar viktigt att ta reda pa. Ibland harvi

nog onddigt bryskt avvisat studenternas Gnskemal och vagrat dela ut
*verktygslador”. Kanske ar det inte sadana konkreta rad devill ha.
Kanske uttrycker de mera en kansla av oro ochotillracklighet. De vill
géra ett bra jobb och kannersiginte tillrackligt forberedda. Devill
veta hur, for om detta uppfattar de sig inget veta. Vi menar att vad
och hur hanger intimt samman. Deraskritik av lararutbildningen for-
muleras inte sallan som en motsattning mellan teori och praktik. La-

rarutbildningen, sa kan lararstudenterna mena, formulerar sina peda-
gogiska och didaktiska modeller och teorier utan att de har direkt
forankring i skolverkligheten. Utbildningen blir teori och klassrum-
svardagenblir praktik. SA kan det tillspetsat och forenklat uttryckas.
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Meddetta har vi visat pa en tolkning av vad man kan mena med
motsattningen mellan teori och praktik. Det finns andra tolkningar.
Vid andratillfallen kan studenterna med teori mena 4mneskunskaper.

Dablir det viktigt for dem att fa svar pA fragan hur de ska gora med
sin (d4mnes)teori i undervisningen. Devill veta hur teorin ska tillampas
i praktiken. Praktik blir alltsa for de blivande lararnatillampadteori.
Skolans larare, vara studenters handledare, har sin syn pa teori och

praktik. Ofta gar den ut pa att lararutbildningen sags svavai detbla

medsina pedagogiska teorier, medan lararna och eleverna star med
fotterna pa jorden mitt i den praktiska verkligheten.

Vi pa lararutbildningen har inte nagon gemensam syn pateori-
praktikfragan. Det ar bade alldeles naturligt och lite problematiskt.
Ibland kan skillnaden mellan teori och praktik helt enkelt vara sa trivi-
al att vi med praktik menar det som sker ute i verksamheten och med
teori det som skeri lararutbildningen. Olika lararutbildare menarolika
saker och en och sammaperson kan fora fram olika tolkningar av be-
greppsparetvid olika tillfallen. En pedagogisk forskare menar antagli-
gen medteori olika pedagogiska teoribildningar om till exempel inlar-
ning eller barns utveckling. En forskande amnesdidaktiker satter Amnet
i fokus och kantill exempel menateorier for litteraturreception eller
teorier for hur man kan studera manniskans forhAllandetill religion.

Eftersom det i det har fallet ar ”teoretikerna” som pekat ut proble-
men ar det inte forvanande att praktiken och praktikerna far bara
skulden for det som definieras som en konflikt mellan teori och prak-

tik. Vi kan ocksa se att teoretikerna gett en speciell tolkning at begrep-
pen teori och praktik s4 att teori star for forskningen och centrala po-
litiska beslut och praktik star for det lararen gor i skolan. I den
beskrivningen ser man pa praktiken som tillampad teori. Att detinte
gar att beskriva forhallandet mellan teori och praktik pa det forenkla-
de sattet ska vi i det foljande visa.

Fér den som i en eller annan form sysslar medteori galler det att
vara medveten om sina tankekonstruktioner, att de ar just konstruktio-

ner och finns i teoretikerns huvud,inte i praktikerns handlande. Prak-
tikens teori ar inte ett teoribygge. Det ar handling som ofta ligger im-

plicit i praktikerns agerande och inte kommuniceras i teoretiska
termer. Bade fér teoretikern och praktikern ar det viktigt att veta att
komplexet att bygga teorier alltid ar sekundarti forhallandetill prakti-

ken och ”praktiskt sinne”.
Medvetna om att resonemanget om praktikensteori inte ar alldeles

enkelt forsdker vi applicera det pa ett eget konkret exempel som vi
samtidigt menar kan bidra till forstaelsen av det som ar vart huvudsak-
liga intresse, namligen forhallandet mellan teori och praktik i lararut-
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bildningen. Vi har i vart val av exempel inspirerats av Bourdieu som
inte sallan anvander idrotten som exemplifiering av sina tankar.

Fotbollstranaren har samlat sina spelaretill teorigenomgang. Han
anvandertavlanf6rsitt stora teoribygge. Han konstruerar enteori uti-

fran spelet pa planen i ett fors6k att forsta och forklara vad som hande
pa matchen, de handlingar som de aktiva spelarna utf6rde. Det ar en

kommentartill det som skedde i praktiken. Teorin ar en konstruktion i

tranarens huvud. Hansteoretiska konstruktion och hans begrepp ar en
sak, en annan sak ar fotbollsspelarens aktiva spel pa planen. I hand-
lingens 6gonblick ar han inte styrd av tranarensteoretiska konstruk-
tion. Praktik ar inte tillampad teori. I den praktiska handlingen drivs
han av en kansla f6r spelet och av sin inbyggda, kroppsliga formaga
att lasa spelets logik. Han kan f6rutse handelser och med det man bru-
kar kalla ’split vision” se manga olika mojligheter, dar han utan att

tanka snabbt gorsitt val. Detta ar fOr oss ett satt att beskriva Bourdi-

eus ”praktiska sinne”. Det handlar om intuitiv kansla for vad som kan
gorasi en viss situation, om att utnyttja sina erfarenheter, om att spon-
tant anvdnda sig av kroppens vana och inGvadebeteende.

Utéver detta finns hos spelaren ocksa andra kunskapsformer. Han
har lyssnat pa sin tranare, han har sett massor medfotboll, han har

analyserat videoinspelningar av motstandarlag, han for ett standigt

samtal om fotboll med sina lagkamrater. Vi kan pasta att han lever i

en fotbollsdiskurs. Hansliv ar fyllt av fotboll. Detta ar, om var tolk-
ning ar ratt, den praktiska teorin. Vi har hamtat vart exempel fran
idrottens varld. Vad har det med skolan att g6ra? Vi forestaller oss att

det finns en méjlig koppling. Vi tar ett annat exempel.
Tva blivande larare ar ute pa praktikperiod. De harytterst liten er-

farenhet av undervisning och larararbete i klassrummet. Deras erfaren-

heter av skola och undervisning inskrankersig till den erfarenhet de
har som elever och studenter. Nar destalls att handla har de inte som

fotbollsspelaren inbyggda erfarenheter och lang traningatt tillga. Men

handla mAaste de. Vad ska de g6ra? De valjer att handla pa tva helt
olika satt. Den ena valjer att tyst och utan protester anpassasig till den
skol- och undervisningskultur som rader pa skolan. Hon ifragasatter
inte och utmanarinte det som 4r en praktik pa skolan. $4 mycket som

mo6jligt fors6ker hon flyta in i det sammanhang hon nubefinnersig i.
Den andra studenten agerar tvartom. Hon vagrar att acceptera sko-

lans tysta koder. Inom de begransade ramarhonhar valjer hon att
agera fritt och efter eget huvud. Hon utmanar den radande ordningen,

avvisar handledarenssatt att undervisa och prévar egnaalternativa
lésningar pa klassrumspraktikens problem. Hon gor sina fors6k att
andra den radande ordningen menst6ter naturligtvis pa motstand.

234

 

 

 



 

  

Ingen av lararstudenterna har nagot ”praktiskt sinne” for den nya

situation som kraver omedelbar handling. De moter sina handledare

och andralarare och deras ”praktiska sinne”. F6rutom dennaimplicita

undervisningskunskap studenterna kan observera har handledarna

ocksa mereller mindre tydliga och explicita forestallningar om hur un-

dervisning ska bedrivas. De har en praktisk teori som bygger pa lang

erfarenhet, fortbildningskurser och oandliga diskussioner med kolleger.

Dessutom kan dei bastafall, likt fotbollstranaren, gora teoretiska

konstruktioner for att forklara sin pedagogiska praktik. Till yttermera

visso har studenterna mott amnesspecialister som haft sina tankar och

teorier om vad som arviktigt i dmnet och dessutom har de mott larar-

utbildare som haft och har sina teoretiska forklaringartill den under-

visningens praktik de iakttar under sina praktikbesok. Vara studenter

ar i fard med att bygga sin praktiska teori men deallra flesta av dem

saknar fortfarande det som enligt Bourdieu ar karnan i den praktiska

teorin, namligen ”praktiskt sinne”. Dennabrist ar alldeles naturlig och

det ar antagligen en del av férklaringen till deras rop pa goda rad,

receptsamlingar och boner om direktatips for hur de ska klara alla

situationer som kan uppsta i klassrummet. Deras 6nskemal ar oméjliga

att tillgodose. Vi kan namligen inte snabbt ge dem de erfarenheter de

sjalva maste skaffa sig och far i en lang process. Det kan vi som Iarar-

utbildare forsta men vi ar daliga pa att forklara det for vara lararstu-

derande. Har skymtarvi en forklaringtill det som ofta i lararutbild-

ningen gar under namnav konflikten mellan teori och praktik.

En lararstudent som last var bok Kan manlara sig att bli larare?

som kurslitteratur och fatt i uppgift att kommentera den far med nagra

reflektioner satta punkt f6r var artikel:

/---/ Att den didaktiska reflektionen férs in i studierna férst under lararutbildningen

kan jag ocksa styrka. Det ar val det som ar problemetfor studenter som ar missnojda

med ldrarutbildningen. Manga, avenjag, har haft forestallningen att jag forst lart mig

mina amneskunskaper for att sedan underlararutbildningen lara mig att anvanda

dem. Men nar man kommertill lararutbildningen lar mansigi stallet att ifragasatta

det manlart sig tidigare. /---/ Borde man inte ha fatt lara sig anvandbar kunskap1

sina amnesstudier? Bristen pa reflektion dver innehdllet i amnesstudierna blir darfér

ett problem.Kritiken av undervisningens innehall harfatt forlite plats i amnesstudi-

erna. /---/ Bordeinte alla studenter ha stallt sig den fragan: Vad ska vi anvanda kun-

skapentill? Varférlaser vi just det har och inte nagot annat?
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Barbro Lundin

Hur hjdlper vi studenterna att
utveckla sin skrivfardighet

Varje hésttermin pabérjar ca 40 000 studenter olika yrkesutbildningar
vid vara hogskolor och universitet. Enligt statsmakternas uttalade am-
bitioner ska det i framtiden bli betydligt fler som gar vidaretill hég-
skolestudier, ungefar halften av alla som slutar gymnasieskolan. Man
har ocksa uttryckt en forhoppning om att den sneda sociala rekryte-
ringen bland studenter ska andrassaatt fler fran studieovana miljéer
gar vidare. Detta staller hégskolor och universitet infor nya utmaning-
ar. Det ar ett valkant faktum att universitetslararna harblivit allt farre
i proportion till antalet studenter under de senaste decennierna. Det
betyderatt lararnahar allt mindre tid att ge undervisning och handled-
ningtill studenterna.

I betankandet Mal i mun (SOU 2002:27) tar man upp problemen
med studenternas varierandefardigheteri att skriva en bra svenskai
vetenskapliga skrifter. Bland annatstar det sa har (3.2.6, s 87): ”Det
Overgripandeintrycket ar att det inte sker nagon direkt, heltackande
och systematisk traning av formaganatt skriva vetenskaplig text, pa
vare sig svenskaeller engelska. Samtidigt framstar det som om deti
manga fall finns behov avytterligare insatser. Exempelvis har genom-
stromningen vid uppsatskurser traditionellt varit lagre an for manga
andra kurser, och trots att en hel del forbattringar uppnatts genom
olika atgarder ar detta problem inte lést”.

Detar en stor spridning i forkunskaperna bland vara studenter.
Mangaavstudenterna har en mycket god sprakfardighet nar de pabér-
jar studierna. Mendetfinns ocksaen hel del studenter, uppskattnings-
vis 10-15%, som har svarigheter med att hantera spraket. Det ar dessa
studenter som jag har inriktar mig pa. Jag vill har a) ta upp nagra av
de brister i skrivfardigheten som jag sett hos dessa studenter, b) skisse-
ra nagra tankbara undervisningsstrategier som man skulle kunna an-
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vanda for att hjalpa studenterna att hdja den sprakliga medvetenheten,
och c) visa vad minaiakttagelser hittills har visat vad galler studenter-
nas formaga att ge respons pa varandras skrivna alster.

VAD AR DE VANLIGASTE BRISTERNA | STUDENTERNAS TEXTER?
1 Bristfallig styckemarkering: manga smastycken, ofta markerade pa

ett otydligt eller inkonsekventsatt.
2 Sammanhangeti texten, koherensen: Sambandet mellan olika me-

ningar och stycken ar ibland oklart eller rent av forvirrande.
3 Meningsbyggnaden:langre meningarblir felkonstrueradepaett sa-

dant satt som man betecknar som anakolut; korta meningar ar
ibland ofullstandiga paett stilistiskt omotiveratsatt.

4 Ordval eller formuleringar ar inadekvata och ibland alltfor vardagli-
ga i kontexten.

5 Stilistisk osakerhet: talsprakliga drag kan ibland f6renas med ten-
densertill ”krangelsvenska”.

TANKBARA FORKLARINGAR TILL SVARIGHETERNA:

Studenterna 4rinte riktigt fortrogna med de Gmnen de skriver om.
Darf6r har de svart att utveckla sina tankar omkring abstrakta fragor
som de kanske bara delvis har satt sig in i och 4n mindre har nagon
sjalvstandig uppfattning om.Detblir latt sndmos, eller ocksA formule-
rar de om det som star i kurslitteraturen lite grand.

Sprakliga handikapp, det behéver inte vara fraga om dyslexi, utan
kan vara allmanna svarigheter att skapa sammanhangi texter, lag mo-
tivation att bearbeta texter.

OLIKA UNDERVISNINGSSTRATEGIER FOR ATT STODJA STUDENTERNA
Detfinns olika tankbara strategier som Jérarna kan anvanda nar de
bed6émer och betygsatter studenternasskrivna alster. Jag forutsdatter
haratt det i alla fall ges nagra lektioner for samtliga studenter om
skrivstrategier, sprakriktighet och attitydertill spraket.

1 Ge en ordentlig respons med markeringar av manga/de flesta av
bristerna, aven geforslagtill battre formuleringar. Muntligteller
skriftligt eller bade och. Féresla studenten strategier att forbattra sin
text och lata studenten lamnain en forbattrad version i nastan
samtliga fall.

2 Enbart markera vad som 4rbristfalligt utan att narmare kommente-
ra deteller att ge alternativa formuleringar. Man anvander de veder-
tagna korrekturtecken.

3 Enbart ge en kort sammanfattande bedémning av sprak och innehall
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och i defall dar dessa r bristfalliga Sverlata t studenten sjalv att
forséka andra till det battre for att det i slutandan ska bli godkant.

4 Lata studenternabilda responsgrupperdar de sjalva ger kommenta-
rer och forslagtill forbattringar i kamraternas texter. Lararen dr en-
bart examinator och avg6r om slutresultatet ar godkanteller ej.

Som framgar ar det fyra olika nivderi sattet att ge respons som kraver
olika mycket arbetsinsatser fran ldrarenssida. Jag skulle tro att det at-
minstoneblandflertalet larare ar vanligast med alternativ 2. Men det
ar inte ovanligt att man ndjer sig med alternativ 3 heller. Den forsta
strategin kraver givetvis mycket arbete for den enskilda lararen, i de
flesta fall orimligt mycketeller orealistiskt mycket arbete. Manhari
regel inte tid att ge sa manga studenter som manhar en utforlig re-
spons. Jag gav en sadan respons under nagra 4r, och det mottogs
mycket positivt av studenterna, men nuinser jag att det inte ar rimligt
att lagga ner sa mycket arbete. Alternativ 4 ar en metod som man j
olika utstrackning borjattillampa i bade ungdomsskolan och pa uni-
versitet de senaste decennierna. Jag har tillampat den i viss utstrack-
ning ocksa, med varierande resultat. Jag redovisar en del av dessa erfa-
renheter nedan. Det kan tyckas vara bekvamt att dverlata sjalva
korrigeringsarbetettill studenternasjalva, eller rent av forsumligtatt
inte ta pa sig den traditionella svensklararuppgiften, men det behdver
inte vara sa, utan det kan faktiskt vara utvecklande fér studenterna
sjalva. Och detar val inte fel om lararna avlastas ocks4?

KAMRATRESPONS BLAND STUDENTER
Givetvis ar det inte s4 latt och problemfritt att 6verlata det betydelse-
fulla arbetet med att ge responstill studenterna. Detfinnsrisk fératt
det hela blir ett totalt urvattnat och meningslost dividerande om detal-
jer som intealls ar viktiga och att viktiga synpunkter helt forsummas.
Dethar jag varit med om ibland. Mendetfinns ocks4 manga exempel
pa att studenternaverkligen lyckats uppticka viktiga detaljer i bade in-
nehall och formen som visar prov pa en god spraklig medvetenhet. Jag
ska har sammanfatta nagra fér- och nackdelar med detta satt att arbeta.

Fordelar
Studenternablir sjalva medvetna om vad detinnebir att bedéma an-
dras texter, svarigheterna att komma med konstruktiv kritik.

Texterna blir bedémda utifran lasarnas reaktioner pa den: studenter-
na inser hur Jatt man kan bli missuppfattad, vad som ”gar hem” hos
andra, vad som undgar lasarnas uppmarksamhet.

Att skriva en text blir mer som en process dar tankarna omkring tex-
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ten som sadan manga ganger ar viktigare an sjalva produkten.
Genom att ge synpunkter pa andrastexter blir man sjalv en mer

medveten skribent.

Nackdelar
¢ Kvaliteten pa responsen Ar ytterst skiftande beroende pa studenter-

nas fardigheter.
e Manga ganger inriktar man sig mer pa detaljer in helheten i respon-

sen.
e Studenternalitar inte riktigt pa den respons de far fran andra dn 1a-

raren.
e Manrattar sig bara efter sadana synpunkter som Ar[atta att atgarda.
e I varsta fall kan de synpunkter som kommerfram vara direkt felak-

tiga eller missvisande.

Har f6ljer ett par olika exempel pa hur responsen kan ges, bade merin-
nehallsligt inriktad och merformellt inriktad respons. I bada fallen kan
manfinna papekandena adekvata. I bada fallen rérde det sig om argu-
menterande texter som studenterna fick skriva med anledning av den da
aktuella diskussionen om man skulle ha graderade betyg pa alla frista-
ende kurser. Studenterna gick en praktiskt orienterad kursi svenska,
och de representeradeolika yrkesval och inriktningar.

EXEMPEL PA TEXTER MED GIVEN RESPONS
Studenttext, version 1: Betyg, i vilken form
Betygeller inte, och dess utformning har stétts Ar det har en tydlig in-
och bléttsi all oandlighet. Nu, ska det stétas och

|

ledning? Behévs detta?
blotaslite till.

Betyg i nagon form ar for mig ett maste, for att
sporras och fér ens kunskaper ska kunna Harfinns en klar stand-
jamforas vid antagningtill hégre studier ochtill punkt!
arbetsplatser.

Ett komplementtill betyg ar lamplighetstexter och
intervjuer, vilket i dag anvands begransat. Hur ska
manbli bedémd,alla manniskor har olika forut- Utveckla detta med
sattningar och mal. Jag avundasinte lararnas upp-

|

alternativa system mer!
gift att sdtta betyg. Larare adr inte mer dn mdannis-
kor de heller. Att vara rattvis mot alla och bortse
fran sina personliga kanslor, kan inte vara det
enklaste.  
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Under 90-talet har betygssystemet andrats fran
1-5 till Underkand, UK; Godkand, G och Val
Godkand, VG. Allt har som bekantsina for-
och nackdelar.

Den tidigare graderingen, 1-5 tycker jag var
férhallandevis bra. Systemet hur antalet valé-
rer delades ut, ar déremotfor mig fullkomlig
frammande. En klass pa 30 elever skulle best4
av ett visst antal 5:or, 4:or osv. Hur kan man
ga till vaga sa har? Har man da oturenatt
hamnai en “duktig klass”, var oddsen att kun-
na fa héga betyg lagre ochvise versa.

Det talades ocksa ofta om plus och minus i kom-
bination med betygsvaléren, men ingen kunde
urskilja detta nar du hade betygeti din hand.

Underkand, Godkand och Val Godkdnddr en
bra betygsgradering, om de hadetillampatslika
i hela landet. En del hégskolortillampar bara
graderingen Underkand och Godkand. Vad mo-
tiverar eleven att anstranga sig mer an nédvan-
digt, om hégsta betyg anda bara ar Godkind?
En fordel med bara Underkand och Godkand dr
att betygshetsen inte existerar. Jag tror, att sta-
tus och kvalité pa utbildningar kar, dar man
kan uppna Val Godkand. Vem bestaémmer nivan
for Godkand? Grundskolan ska dntligen ge skal
for sitt namn. Det ska nu vara tamligen svart att
avsluta skolan med underkand i nagot amne.

Fungerar det i praktiken, finns det tid? Eller ar
det sa att nivan for Godkand sanks?

Kunskapen kan den miatasi tid? Ja, i skolan kan
den det. Provtiden ar sallan val tilltagen. Jag an-
ser, att en elev inte har samre kunskaper, bara
fér att provtiden inte rackertill. Annu ett pro-
blem att losa.
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Ar det har en tydlig in-
ledning? Behovs detta?

Harfinns en klar stand-
punkt! Utveckla detta
med alternativa system
mer!

Utveckla detta med be-
tygshetsen mer!

Bra att du staller dessa
fragor!

Ar detinte alltid ont om

tid, aven i forvarvslivet?



Hur ska dagensarbetsgivare hitta ratt, och hur
ska utgallring sketill vidare studier om betygs-
sytemettillampas olika? Aven om graderingen

ar treskalig rakt Over, maste det bli svart att sar- Hur manga betyg?
skilja individ fran individ vid uttagning. Kanske
maste vi se Over vart betygsystem ytterligare
och inféra en nagot hdgre graderingsskala.

I foljande fall ar responsen mer inriktad pa det formella i texten:

STUDENTTEXT RESPONS

Formfel:

Kvalitetskontrollen pa elevernas kunskaper ar Kvalitetskontrollen...ar
harda. Men granserna mellan betygen... hard

gor klar uppgiften mb: men granserna

gor klart uppgiften

 

Formuleringar

elever ordval: studenter

icke godkand ordval: underkand

for de elever som lagger ner mycket tid och

energi for att fa ett bra betyg och for att fa ett bra betyg och
starka fortroendetlite starkt fortroende
om de far likabetyg som de som kanske om de far sammabetyg
inte kamparlika hart

Disposition
En positiv kommentar: ”Bra styckeindelning“

Innehall

Betygsgraden MVGifragasatts — Var far man MVG pa hégskolor?,
Argumentationen kommenteras: ”Du ar f6r det betygssystem som ex-

isterar. Jag tycker att dina argumenthaller (aven om jag inte haller
med). Har man klarat sina tentor, varit narvarande och lamnatin sina

arbetsuppgifter sa har man klarat sina hdgskolepodng. Detta arallt ar-
betsgivare etc beh6ver veta. Hoppasjag tolkat dina argumentratt.”

Atgarder

Har atgardat de innehallsliga invindningarna mot betygsbeteckningar-
na. Ordet elever har bytts ut mot studenter konsekvent genom hela
texten.

En hel del i texten har andrats, bl a med anledning av invandningen
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mot MVG.
Den tredje versionen harreviderats ganska grundligt i enlighet med

de papekanden som Iararen lamnat.

SLUTSATSER

Kamratrespons maste kombineras med bestamd handledning fran lara-
re (sprakutbildade)

Studenterna mastelara sig hur mangeren vettig respons. Detta ari
sig en process som manintetillagnarsig efter ett visst antal lektioneri
svenska utan maste tranas upp underen langretid under utbildningen.
Det arfor sent att kommapdslutet nar studenterna ska skriva en exa-
mensuppsats.

Typen av texter bor varieras. Ibland ar det bra att inte vara for petig
med detaljer omkring t ex kallhanvisningar. I regel ar studenterna gan-
ska sékra pa att skriva om sAdant som de harett mer personligt for-
hallandetill. Det ar bra for sjalvfortroendet att gora sadant man ar bra
pa. Skrivargladjen ar viktig att underhalla. Aven i akademiska sam-
manhang producerastexter av olika formell karaktar.

Responsen b6r atminstone i bérjan vara mer fokuserad pA enviss
del av skrivfardigheten, t ex korrekta referenser, referensmarkeringar
eller den logiska stringensen i argument som fors fram. Det ar i manga
fall orealistiskt att rikta in sig pA alla komponenterav skrivfardigheten
pa en och sammagang. Nardet galler de drivna skribenterna, som
redan fran bérjan skriver bra, ar det mOjligt, men inte nar det giller de
studenter som har uppenbara svarigheter.

Varfoérinte lata studenterna tillampa en form av ESP (europeisk
sprakportfolio) som egentligen ar avsedd for en uppfdljning av den
egna sprakfardigheten i frammande sprak, men som ocksa kunde an-
passastill fardigheter inom modersméalet. Det innebar att studenterna
har en ”portfolj” dar de forvarar nagra avsina alster fran olika kurser
for att sedan kunna jamfora och se hurderas sprakliga fardigheter ut-
vecklas. Till sitt forfogande har de en ”tabell” for olika nivder av
sprakfardighet som ar forklarade med exempel pA muntligaeller skrift-
liga fardigheter som de beharskar om de uppnatt enviss niva. Ett for-
sok till sjalvbedomning allts4. Problemetdr givetvis i vilken utstrack-
ning studenten sjalv kan bedémasina fardigheterpAett rimligt satt.
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Asa Morberg, Goran Fransson

Utveckling av didaktik som
akademiskt amne  

DIDAKTIK - AMNE | UTVECKLING VID HOGSKOLAN | GAVLE
Vid arsskiftet 2000 dvergick Amnesavdelningen for metodik, didaktik
och praktik till att bli Amnesavdelningen i didaktik med allt vad denna
Overgang kom att innebara. Tjanstebeteckningar sAsom adjunkteller
lektor i metodik ”forvandlades” Sver en natttill adjunkt eller lektor i
didaktik — (aven om vi medtjanstebeteckningen metodiker i saval veten-
skapliga arbeten som undervisning sedan lange utvecklat och arbetet
efter ett didaktiskt forhallningssatt). Orsakernatill byte av tjanstebe-
teckning star bl.a. att finna i férvetenskapligandet av lararutbildningen
samt 1 organisationsf6rdndringar som genomférdes med tanke pa kom-
mande ansokningar om ratten att etablera vetenskapsomraden och for-
vandla hégskolan i Gavle till Universitet i Gavle. Sammantaget ledde
dessa forandringartill ett omfattande utvecklingsarbete inom ramen
for den nybildade amnesavdelningen for didaktik. Det ar om detta
arbete som foreliggande artikel handlar. Artikeln beskriver utvecklings-
arbetet i tre delar, nimligen uppbyggnaden av kurser i Didaktik fran
A- till D-niva; amnesavdelningens didaktiska forskning samt i amnes-
avdelningens egen kompetensutveckling. Detta har aven Gerd och
Gerhard Arfwedsson berGrti sina respektive kapitel i antologin. Deras
tva kapitel — och det har — skall ses som en helhet, beskrivna utifran
nagot olika perspektiv.

 

OMORGANISATION OCH UPPDRAG ATT UTVECKLA
Som ett led i hégskolans strategi att anséka om ratten att etablera ve-
tenskapsomradena Humaniora- och samhillsvetenskap respektive tek-
nik harett flertal olika organisationsf6randringar skett sedan lang tid
tillbaka. En av dessa — genomford fr.o.m. 1 januri 2000 — medférde
bl.a. att davarandeinstitutionen fér utbildningsvetenskap (den sista
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resten av en lararutbildningsinstitution) organiserades i en institution
for pedagogik, didaktik och psykologi. Institutionens tre amnesavdel-
ningar avspeglade sig i institutionens namn.I den "gamla" institutio-
nen fanns dmnesavdelningen for metodik, didaktik och praktik - som
i och med f6rdndringen skulle organiseras sAsom en amnesavdelning i
didaktik.

I samband med omorganisationen genomférdesen utredning av tvA
externa konsulter, en person med vetenskapsteoretisk kompetens och
en med didaktisk kompetens.I utredningens slutrapport, som heter Att
valja amne, visasbl.a. pa forutsattningarna for den didaktikavdelning
som etablerades. I utredningen féreslogs att i princip samtliga som
sysslade med didaktiska fragor — oavsett davarande hemvist i organisa-
tionen eller 4mne — rimligen bordetillhéra denna amnesavdelning.
Utredarna argumenterade sAlunda for en samladorganisationfor
samtliga didaktiker - oavsett om manvar ”allmandidaktiker”eller
”amnesdidaktiker” (Claesson, & Hultberg, 2000).
Av olika skal genomférdesinte detta forslag fullt ut, utan manga

personer som sysslade med didaktiska fragor hamnade — eller valde att
hamna - i andra amnesavdelningereller att kvarsta i sina tidigare am-
nesavdelningar. Den nybildade dmnesavdelningen for didaktik utgjor-
des saledestill stérsta delan av den aldre Gmnesavdelningen for meto-
dik, didaktik och praktik — men medett antal nytillkomna didaktiskt
intresserade kollegor med bas i andra dmnen, s4som t.ex. musik och
drama.

I och med omorganisationenfick den nyinrattade amnesavdelningen
dessutom ett utvecklingsuppdrag av hégskolan. Amnesforetradareni
varje 4mnesavdelning har en befattningsbeskrivning, enligt hogskolans
organisationsplan och i denna befattningsbeskrivning talas om att ut-
veckla 4mnet. Uppdraget s4 som det formulerades har sammanfatt-
ningsvis tolkats, enligt féljande: Utveckla en struktur for kursuppbygg-
nadenfran A-till D-niva i didaktik med kursplaner ochlitteraturlistor,
fran A - D; utforma en amnesbeskrivning ochett forskningsprogram
for amnesavdelningeni didaktik; samttillskapa kompetensutveckling
for amnesavdelningens medlemmari anslutningtill utvecklingen av di-
daktik som amne pa hégskolan. Dennatolkning lag helt i linje med det
uppdrag som prefekten och institutionsstyrelsen fér institutionen for
Pedagogik, didaktik och psykologi formuleradei verksamhetsplanen.

Ett mal som amnesavdelningen utifran detta uppdragstallde upp,
var att alla larare skulle uppna minst C- alternativt D-niva i didaktik
sa snart som mojligt. Ett medel i detta arbete var att anordna seminari-
er kring didaktikuppbyggnaden,saval internt inom hégskolan som ex-
ternt — bland annatfor lokala lararutbildare. Annat arbete som bedri-
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vits har varit utvecklandet av amnesbeskrivningar och forskningspro-
gram. Vi skall inte har behandla alla delari detta utvecklingsarbete-
aven om de arintressanta — utan vi skall narmare fordjupa ossi dels
strukturen for kursuppbyggnaden, amnesavdelningens didaktiska
forskning samt i mnesavdelningens egen kompetensutveckling.

KURSUPPBYGGNAD — ETT DIDAKTISKT ARBETE PA VAGEN MOT LARAR-
UTBILDNINGENS HUVUDAMNE

Didaktiken harhistoriskt delats in i vad som narmast kan férstas som
olika aspekter, kategorier eller underavdelningar. En sidan uppdelning
ar allman och specifik (tidigare speciell) didaktik. Termerna allman
kontraspeciell harrér fran den terminologi som exempelvis anvantsi
lararutbildningens styrdokumentoch dess férarbeten (Jfr SFS
1968:318 med utbildningsplaner, SO 1971, 1974 och 1975).

Utifran dokumenten kanen allman aspekt av didaktik sigas handla
om en 6vergripande helhet dvs. fOrstas som helhettill skillnad fran del.
Ten annan betydelse kan den allmanna aspekten av didaktiken férstas
som generell, och dai relation till speciell. Utifran en allman aspekt av
didaktiken finns givetvis speciella fragestallningar exempelvis varde-
grundsfragor och fragor kring temaarbetet och projektarbete. Inom
didaktiken finns aven begrepp och aspekter som harrér ur vissa amnen
eller ur vissa aldersgrupper, exempelvis matematikdidaktik eller forsko-
lans didaktik. Detta utg6r da den speciella didaktiken — aven benamnt
sasom innehillspecifik didaktik eller amnesdidaktik.
En deli utvecklingsuppdraget som Amnesavdelningeni didaktik fick,

bestod i att utveckla kurser i didaktik fran A- till D-niva. De kurser
som under aren utvecklats inom lararprogrammen och som hadedi-
daktisk inriktning — lag i deallra flesta fall pa A-niva. Detta oavsett
om det var fragan om kurser utifran allmannaeller speciella aspekter
av didaktiken. En kursstruktur for det akademiska amnet didaktik
behévde salunda utvecklas.

Ett forsta steg var att arbeta fram en 6vergripande struktur, dar
olika kurser kundesattas in i ett sammanhang, se nedan. Da detfanns
mangaolika kurser med didaktisk inriktning vid hégskolansolika in-
stitutioner — huvudsakligen kurser i Amnesdidaktik — var detta ett arbe-
te som pasikt skulle involvera hela hégskolan.
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20p
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20p

B-niva Valbar Sp Valbar Sp
20p

A-niva Valbar Sp Valbar Sp
20p  

 

 
 

Figur 1. Kursstruktur for det akademiska amnet didaktik. Morklagda kurser
anger obligatoriska kurser.

Kursstrukturen bygger pa saval obligatoriska som valfria kurser. De
obligatoriska kurserna utgors pa B-, C- och D-niva framst av veten-
skaplig teori- och metodkurser samt uppsatsarbeten. Pa A- och B- niv4
finns ett utbud av valfria kurser dar studenterna sjalva kan valja 10
poang per niva. Pa A-nivan finns en obligatorisk kurs som syftartill
att studenternaskall fa en och sammabasi didaktik — f6rutom de val-
fria kurserna. Eftersom didaktiken redan finns etableradi lirarutbild-
ningen sa tillgodoraknas A-nivan om kursdeltagare har en lararutbild-
ning fran 1980-talet eller senare. Larare bérjar saledes da direkt pa
B-niva i didaktik efter ett tillgodoraknande.

Devalfria kurserna kan vara sAval kurser som amnesavdelningen i
didaktik ger, som kurser som andra amnesgrupperger, t.ex. kurser
med amnesdidaktisk inriktning. Kursstrukturen mojliggér saledes for
andra 4mnen med en amnesdidaktisk inriktning att enkelt och smidigt
lata sina kurser inga i det didaktiska kursbygget. Ur studentperspektiv
skulle denna ”modulstruktur” géra det relativt enkelt att skapa sig
kurser pa att hdégre nivder. Studenterna har idag mdjlighet att avlagga
examen sasom hogskoleexamen,filosofie kandidat eller, pa sikt filoso-
fie magisterexamen. Dessa méjligheter skall ses i perspektivet av att ut-
vecklingen av den fornyade lararutbildningen fortskrider.

Regeringen har kravt att hégskolor och universitet tar ett stdrre
samlat ansvar fOr att starka forskningsanknytningen f6r lararutbild-
ningarna (Reg. prop. 1999/2000:135). Ett mycket viktigt steg i utveck-
lingen av den nyalararutbildningen ar utvecklande av huvudimne som
kan binda ihop olika dmnen oberoende av inriktning, dvs. integrera
Ovriga 4mnen och verksamhetsférlagda delar och som pa sikt ger ett
eget vetenskapsomrade. Ett gemensamt huvuddmnear, enligt var upp-
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fattning, dessutom en forutsattning for att samla lararkaren. Motiven
fOr ett gemensamt huvuddmneAr att inga inriktningar i den fornyade
lararutbildningen skall vara utan huvudamneeller fA ett huavudamne
med lagre status och darmed svagare forskningsanknytning. Avsakna-
den av ett gemensamt huvuddmnesom inte motsvarar kandidatexamen
och ger mOjlighet att ga in i forskarutbildningen riskerar att skapaett
A- och ett B-lag bland lararna. Eftersom larare mot yngre aldrar fore-
tradesvis ar kvinnorriskerar utbildningen att bygga in jamstalldhets-
problem. Nagot gemensamt huvudamnefinns annuinte vid hégskolan
1 Gavle, men didaktik skulle ha goda forutsattningaratt utgOra ett ge-
mensamt huvudamne.

Det innebaralltnog en lang och médosam utvecklingsprocessatt in-
tegrera de kurseri innehallsspecifik didaktik (amnesdidaktik) som
finns inom andrainstitutioner, eftersom kurserna vanligen ar utforma-
de utifran andra forutsattningar. For att far tillfille att diskutera inte-
greringen av amnesdidaktiska kurser har amnesavdelningenfr didak-
tik bjudit in samtliga 4mnesavdelningar pA hogskolantill informations
och diskussionsmoten.Intresset har varit stort, men eftersom det har
kravts anpassning av befintliga kurser har det ocks4 framkommit att
integrering far ske pa lite langre sikt. Exempelvis har amnesdidaktiska
kurser legat pa A-niva och i didaktikens kursmodell som drtraditio-
nellt akademisk maste en allman introduktion ligga pa A-niva och den
innehallsspecifika didaktiken pa B-niva. De amnen med innehallsspeci-
fik didaktik som redan idag integrerats ar i férsta hand drama och
musik, eftersom dessa amnenfinns inom den egna amnesavdelningen.
Ovriga 4mnen dar aktivt samarbete pagar for en integrering 4rreli-
gionsvetenskap och bild.

AMNESAVDELNINGENS DIDAKTISKA FORSKNING
Som ett led i den 6kande vetenskapliga forankringen har en kompe-
tensutvecklingsinsats genomférts som i princip innefattat hela amnes-
avdelningen. Férutom detta har den forskning som sker inom dmnes-
avdelningen 6kat vasentligt i omfattning, samt fatt en allt tydligare
didaktisk vinkling. Noteras bor att en del av tiden som avsatts for
detta - saval i fraga om kompetensutvecklingen som i fraga om forsk-
ning - har genomforts pa s kallad "icke-arbetstid". SAval kompetens-
utvecklingen som forskningensyftartill att starka uppbyggnaden av
kurser fran A- till D-niva, men avenatt utveckla hela det didaktiska
forskningsfaltet.

Inom amnesavdelningen bedrivs forskning med huvudsakligt fokus
mot didaktiska fragor som rér ldrarutbildningen. Exempel pa detta ar
forskollarares syn pa begreppet undervisning (Mia-Maria Rosenqvist,
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2001), metodikamnets amnesutveckling genom historien (Asa Mor-
berg, 1999), amnesdidaktiska minnen hos lararstuderande (Birgitta
Ryner, 1999) hur 4mnesomradet didaktik s&Asom det ingar 1 lararutbild-
ning forstas av nyblivna larare (Annika Elm) samt nyblivna larares
professionella utveckling under den férsta tideni yrket (G6ran Frans-
son, Asa Morberg, 2001, Ingemar Ahne).

Asa Morbergs avhandling och Mia-Maria Rosenqvists avhandling
ar bada avhandlingar som 4rviktiga for forskningsanknytningen av di-
daktiken. Morbergs avhandling belyser utvecklingen fran metodiktill
didaktik. Rosenqvists avhandling belyser undervisnings-begreppets an-
vandning fér forskollararstudenter, vilket ar en viktig fraga att belysai
samband med uppbyggnadenav didaktiken kring yngre barn.

Amunesavdelningen i didaktik som forskningsmiljé
Amnesavdelningenutgéri sig en kreativ miljé for forskningsarbete.
Anledningarnatill det ar flera. Avdelningens medlemmarhar en varie-
rande bakgrundfran olika skolformer. Det finns skiftande intressen,
kompetenser och forskning som gératt avdelningen i vissa avseenden
narmast har karaktaren av att vara mangvetenskaplig. Mangfaldi per-
spektiv kan i sig utgéra en splittring av verksamhet, men inom dmnes-
avdelningen upplevs denna mangfald som en positiv, dynamisk och ut-
vecklandetillgang for avdelningen.

Mangfalden skall inte forstas som att amnesdjup inte finns. Det di-
daktiska kunskapsomradet kring undervisning och larande4rtill sin
karaktar mangvetenskapligt, men bygger pa djupa kunskaper inom
skilda discipliner och inom olika naraliggande yrkesfalt. De flesta av
avdelningens medlemmarbesitter djupa specialkunskaper inom
nagot/nagra omraden. Mangfalden av perspektiv kompletterat med
djupa specialkunskaper utgér grundeni en kreativ samtals- och forsk-
ningsmiljé.

I en kreativ forskningsmiljé ar det av central betydelse att de kvalifi-
cerade samtalen mellan kompetenta medarbetare verkligen ges mdjlig-
het att genomforas pa ett konstruktivt satt. I det avseendet dr s{val
formella som informella méjligheternatill kvalificerat samtal av vilet.
Amnesavdelningen har regelbundna amnesmoten samt siarskilda hégre
didaktiska seminarier dar forskningsfragor, papers och andratexter
utgor grund for kvalificerade samtal och reflektion. De hégre didaktis-
ka seminarierna genomfors under foérsta halvan av 2003 varannan
vecka - fran att tidigare ha genomférts en gang per manad.
De merinformella samtalen leder aven detill kvalificerade samtal.

Ofta ar det enskilda forskningsfragor eller andra fragor av vetenskap-
lig karaktar som tas upp mera informellt, som genomsyrar och utgér

249



det viktigaste och vardagligaste inslageti en kreativ forskningsmiljé.
Forutsattningar for dessa mer informella samtal ar att man traffasi

det vardagliga arbetet. Det sker genom att amnesavdelningens medlem-
mar harsina arbetsrum relativt val samlat, ofta planerar, utvarderar
och i vissa fall genomf6r undervisningtillsammans, samt att amnesav-
delningen har flera forsknings- eller utvecklingsprojekt som involverar
flera av avdelningens medlemmar.

Forskningsgruppen
Inom amnesavdelningen kommernagra didaktiska profilomradensir-
skilt att utvecklas vad galler forskning. Detta ar framst de omraden
som redan i dag ar samordnadei forskningsgrupperenligt ovan, dvs.
Induction-gruppen och Early childhood-gruppen.

Induction-gruppen utgérs av sex personer fran amnesgruppen.
Gruppen fokuserar pa yrkesprofessionalisering, och da sarskilt nybliv-
na larares professionella utveckling under den férsta tiden i yrket.
Mentorskap f6r nyblivnalarare ar aven det i fokus. Gruppen harett
omfattande kontaktnat pa nationell niva, med kommuner, forskare pa
andra hégskolor samt medlararnas fackliga organisationer. Internatio-
nellt samarbetar gruppen bl.a. med ATEE, Association for Teacher
Education in Europe, t.ex. genom att medverkai deras internationella
utbildningar, seminarier, arbetsgruppsarbeten samt konferenser. Inom
gruppen planeras aven komparativa studier med andra yrkesgrupper.
Bl.a. genomfors, i samverkan med Forsvarshégskolan i Stockholm, stu-
dier gallande nyblivna militara officerares professionella utveckling
underforsta tiden pa forband.

Forskningen kring induction, dvs. yrkesprofessionalisering, och da
sarskilt nyblivna larares professionella utveckling under den forsta
tiden i yrket, utg6r for narvarande enriksunik profilering av forsk-
ningen. Denna forskning kommeratt saval fordjupas som breddas,i
det senare perspektivet bl.a. mot andra yrkesgrupper. Denna forskning
ar central som ett didaktiskt 4mnes- och forskningsomrade eftersom
det handlar om ett personifierat mote mellan utbildning och yrkesverk-
samhet samt larande och utveckling i respektive professioner.

Early childhood-gruppen utgors av atta personer fran amnesavdel-
ningen, samt tva personer fran amnesavdelningen for pedagogik.
Gruppen fokuserar pa yngre barns- och ungdomarslarandei olika mil-
joer. Ett forskningsprojekt handlar om de unga barnens sprak som ett
viktigt kommunikationsmedel, om deras framvaxandelisférstaelse och
om skrivandets mdjligheter.

Forskning kring yngre barns- och ungdomarslarandei olika miljéer
kommeratt utg6ra en viktig forskningsprofil da sAval ldrande som de
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milj6eri vilket detta sker ar centrala inom ett didaktiskt a4mnes- och
forskningsomrade

Ett annat forskningsprojekt handlar om samverkan mellan forskola
och skola med fokus pa férskollarares och grundskollarares handlingar
i Aldersintegrerade barngrupper, dar barnen dr mellantre och nio 4r.
Projektet bedrivs i Ahls Barnakademi. En forsta rapportforeligger, vars
titel ar Fran barnkrubbatill undervisning pa forskolepedagogisk grund
(Rosenqvist, 2002). Projektet redovisades under ett seminarium under
didaktikkonferensen.

Andra forskningsomraden
Inom amnesavdelningenfinns avenett intresse for forskning kring ut-
vecklingsfragor i skola och férskola. Denna forskning har sin grund i
de omfattande kontakterna med pedagogeroch ledare inom utbild-
ningsomradet. Forskningen harhitintills framst haft karaktiren av
forskningsuppdragi utvarderingssyfte, men ambitionen dr att mer sys-
tematiskt forska inom detta omrade.

I och med utvecklingen av den férnyade lararutbildningen sa harett
intresse och ett behov avatt forska kring "portfoljer" som redskap fér
larande och examination. Inom amnesavdelningen ar nagra personer,i
samarbete med personerfran amnesavdelningen for pedagogik, invol-
veradei att utveckla detta forskningsomrade.

AMNESAVDELNINGENS EGEN KOMPETENSUTVECKLING
Inom amnesavdelningen pabérjades under 2001 ett gemensamt kompe-
tensutvecklingsarbete. Syftet med detta varflerfalt: alltifran att skapa
gemenskap i den nybildade amnesavdelningentill att synliggéra och
oka den egna — och den kollektiva — kunskapen och kompetensen.I
arbetet involverades Gerd och Gerhard Arfwedson — nagra av Sveriges
mest produktiva, respekterade och kunniga didaktiker som pa vikarie-
randelektorat knotstill institutionen. Att engagera dem varett satt att
ta del av deras mycket langa yrkeserfarenheter som aktiva skolforskare,
debattérer och didaktiker.

I princip alla 4mnesavdelningens medlemmar har deltagit — och del-
tar — 1 kompetensutvecklingen. Nagra undantag finns beroende pa
sjukdom, arbetsbelastning och tidigare erfarenheter, De medarbetare
som under arentillkommittill amnesavdelningen har dven de involve-
rats i detta arbete.

Kompetensutvecklingen utformades som en kursi didaktik pa C-
och D-niva. Amnesavdelningen harsvetsats samman bide teoretiskt
och praktiskt. Litteraturen som lasts har varit av stor betydelse, liksom
den arbetsmodell som vi arbetat, namligen att beskriva praktikfall och
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sedan utifran dessa analysera ochteoretisera. En del av de texter som

producerats under kursens gangfinns publicerade i antologin Fran
praktik till teori. Tio didaktiska berattelser. Boken ar redigerad av

Gerhard Arfwedson och utgiven pa LHS forlag (Arfwedson, 2002). I
ett eget kapitel i den har antologin har Gerhard Arfwedson beskrivit
forhallningssatt, kursinnehall, teoretiska perspektiv samt kurslitteratur
for kursen.

Under kursens gang har arbetssituationen varit utomordentligt hard

for amnesavdelningens larare. Detta genom att vi har arbetat med var
egen kompetensutveckling parallellt med kursutvecklingen av kurser
fran A- D-niva; med forskning och med undervisning pa befintliga kur-
ser. Manga inom 4amnesavdelningen har docksagt att detta ar det
basta vi gjort tillsammans— och vi gor mycket. Vi har blivit ett mycket

sammansvetsat arbetslag, dar vi kunnat ta vara pa saval vara personli-
ga intressen som behovetvad giller amnesutvecklingen.

UTVECKLINGSUPPDRAGET — NAGRA AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Det utvecklingsuppdrag den ny- och ombildade amnesavdelningeni di-
daktik fick handlade om att utveckla en struktur for kurser i didaktik
fran A- till D-niva, att utveckla amnesavdelningens didaktiska forsk-
ning samt att Gka 4mnesavdelningens egen kompetensutveckling. Sam-

mantaget har detta utvecklingsarbete bedrivits pa forhallandevis kort
tid och under harda arbetsvillkor.

Undersjalva arbetsprocessen hardet stallts krav pa att didaktikam-

net skall redovisa hur amnetsett ut historiskt, hur det vuxit fram, hur
det ser ut pa andra hégskolor och hur det forhaller sig till andra aka-
demiska 4mnen, t.ex. pedagogiken. Som ett led i detta har ett antal do-

kument producerats, sasom t.ex. Amnesbeskrivningar och forsknings-
program.

For att kunna genomfora detta utvecklingsuppdrag askade amnesav-
delningen 400 000:- for att tacka de merkostnader som arbetet skulle
fora med sig. En summa om 100 000:- beviljades och nagra ytterligare
medel ut6ver de ordinarie ekonomiska ramarna for a4mnesavdelningen
har inte anvants i detta arbete. Och med tanke pautfallet, sa ar det val
inte illa investerat....
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Ingrid Mossberg-Schiillerquvist

Amnesdidaktik och ldrarsocialisation

Dennaartikel innehaller en diskussion om vilka kunskaper om larares
arbete pedagogiskt baserade eller amnesdidaktiskt inriktade modeller,
synsatt kan ge nar man studerar vilka olika kontexter larares yrkessoci-
alisation kan forhlla sig till samt diskutera olika definitioner av sociali-
sationsbegreppetutifran Anthony Giddens och kort jamféra det med Pi-
erre Bourdieus habitusbegrepp. I mitt pagaende avhandlingsarbete med
arbetstiteln ”Lasutveckling, textkompetens och undervisning. En studie
av erfarna ochoerfarnalarares berattelser om lasning ochlitteraturdi-
daktik” ar huvudpersonernasvensklarare i grundskolans senare ar. Jag
intervjuar dem angaendesyften medlitteraturlasning ochlitteraturun-
dervisning och lararnas olika konkreta innehallsdefinitioner av slutma-
len for arskurs 9 vad galler litteraturdelen i svenskamnet. Lararnas be-
rattelser eller intervjusvar 4r i sig intressanta men fOr att kunna
analysera och tolka svaren behéverdesattasi relation till nagot. Till
vilka kontexter,till vilka réster i det litterara kretsloppet,till olika am-
neskonstruktionereller definitioner kan ldrare i svenska férhalla sigtill
och hamta kunskaperfrantill sina definitioner av innehall och syften
medlitteraturundervisning ochlitteraturlasning?! Vad innebardetatt
socialiseras till att arbeta som svensklarare? Ett satt att beskriva hur
olika amnen definieras i grundskolan ar att det akademiska amnetsipp-
rar ner och adapterastill den form som skolamnethar och synsattet
kan ocksarelaterastill definitioner av socialisation som en form avre-
produktion.I diskussionen om svensklarares yrkessocialisation kompli-
ceras den ocksa av att virdeomdémenocksafigurerar nar detgiiller
kunskaper inom svenskamnet och vad det innebar att arbeta som lara-
re. Nagonslags objektiv kunskapsram 4rsvarfor att inte siga omdjlig
att faststalla.

Vilken ledning kan man da ha avtidigare forskning om larares yrkes-
arbete och yrkessocialisation, badei allmanhetoch specifikt amnesinne-
hall i svenska? I min artikel ”Svenskamnets didaktik i lararutbildning
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4-9 och 1-7 vid Hégskolan i Gavle” finns en forskningséversikt av
svenskaémnesdidaktisk forskningi Sverige.? Unders6kningar dar larare i
svenska och deras uppfattningar om amnesinnehall satts i centrum dr
mycket fa. Klassrumsforskning med elever i centrum och dir lirare
finns med som en del av undervisningssituationen ar den mest forekom-
mande. Per Olof Svedner konfirmerar bilden i en forsknings6versikt.3
Pedagogiskt baserad lararforskning, aven lararsocialisation, ar dock
mer frekvent. Nastkommandeavsnitt ar en kort genomgangavvilka
kunskapsintressen som forekommit och sedan Overgarjag till att disku-
tera detta i forhallandetill en amnesdidaktisk definition av kunskaps-
omradetlarares arbete fOratt till sist diskutera socialisation.

LARARFORSKNING MED UTGANGSPUNKT | PEDAGOGIK
En forskningséversikt om lararyrket baserad i pedagogikamnetfinns
hos Arfwedsson, Nyare forskning om larare inom engelsksprakig
forskning. Dar beskriver han teacher thinking, lararsocialisation och
forskning med etnografiska ansatser bl.a. om lokal kulturs inverkan pa
larares arbete.* Arfwedsson skriveratt det kunskapsinneh4ll man foku-
serat pa ar inriktat sig pa larares forhallandetill elever, relationertill
kollegor och arbetssatt, forhallandetill regler pa olika skolor, undervis-
ning fr mindre barn, kvinnliga larare och dar amnesaspekter under-
sokts har matematik varit mest frekvent. En annan bred éversikt finns
hos Staffan Stukat som i sin avhandling, Larares planering under och
efter utbildningen, skriver om lararsocialisation och tar upp tidigare
erfarenheter som elev, lararutbildningen och erfarenheter efter examen
som faktorer som paverkarlararblivandet. Avhandlingen behandlar
inte planeringi relation till olika skolimnen utan beskriver planering i
anslutningtill klassrumshandlingar. Ivor FE. Goodson,skriver i Att stdr-
ka Idrares réster, om den inriktning av lararforskning som pa senare
tid vackt starkt intresse i Sverige. Kunskaps- och metodintresset ar in-
riktad pa Life History, dvs. larares egna berittelser om sitt yrkesarbete.
Goodson menaratt kontextualiseringen av lararberattelser kan ske via
jamfo6relser med andra kallor utéver lokal kultur som tidigare varit det
mest frekventa ”...t.ex. andra larares berittelser, offentliga texter, den
lokala kulturen. Historiska och kulturella ”inramningar”, dvs. de olika
typer av kontextfaktorer, som kan vara av betydelse /.../ na en bredare
och djupare forstaelse for skeendeni ldrarens yrkesarbete.”® Syftet,
som Goodsonframstaller det, med denna forskningsansats Ar att larar-
na ska betraktas som subjekt med en egen rést om undervisning i mot-
sats till tidigare forskning.I flera av essierna diskuteras lararnas
biografi som en viktig del av lararblivandet. En éversikt om lararsocia-
lisation utifran de férsta dren i yrket gor Goran Fransson i De forsta
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ljuva aren.’ Elementeni hansdefinition av lararsocialisationens inne-
hall finns i métet med andra manniskor inom skolan. ”Drivkrafterna i
denna yrkessocialisation finns for den nye lararen i huvudsak i métet
med andra manniskor inom skolsystemet. Larare, skolledning, elever,
foraldrar och allt vad de uppbar av normer, varderingar, satt att vara
och forhalla sig paverkar varandra i ett Gmsesidigt och dynamiskt soci-
alt samspel. Detta samspel utgor en grundi yrkessocialisationen.”*

Fransson beskriver tre olika faser i yrkessocialisationen, att dvergatill
att vara larare fran att vara student, att fa insikt om larararbetets ar-
betsvillkor och en insikt i att det ar svart att realisera vad man som ny
larare forestallt sig att gra inom skolans komplexa organisation,

under de férsta aren. Sociala strategier for identifikation, anpassning,
tillmétesgaende och omdefiniering i forhallandetill skolkultur diskute-
ras i forhallandetill biografiska faktorer och f6rvantningar pa yrket
meninte i anslutningtill dmnesaspekter.

En bild av forskning i Sverige inom amnet pedagogik ges i An Eva-

luation of Swedish Research in Education.’ Laroplansteori, forskning

om larobécker bl.a. med inriktning mot genus- ochetnicitetsbilder,
maktférhallanden och amnets representation i samhallet ar de domine-

rande aspekterna utéver klassrumsforskning och lararsocialisation. De
fa exempel med amnesperspektiv som némnsi utvarderingen 4r forsk-
ning om smabarnsliteracy och matematikf6rstaelse vilket ocksa kon-
firmeras av Arfwedssoni sin Oversikt.

En bild eller modell som kan sammanfatta innehAllet, de aspekter
av undervisning som maninriktar sig pa i pedagogisk undervisnings-
forskning har utformats av Michael Uljens i ”Grunddragtill en reflek-
tiv skoldidaktisk teori”."
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P1 E1

   
Figur 1. Den pedagogiska verklighetens verksamhetsformer,
handlingsnivaer och kontextuella dimensioneri en skoldidaktisk teori

S1

P1

P2a

P2b

P3

E3

E2b

E2a

E1

SK

Elevensforstaelse, intentioner och erfarenheter som hon for medsig till skolan
Planering pa formell, kollektiv niva
Lararensplanering infor en pedagigisk sekvens med hansypntill laroplaner pa kollektiv niva

Lararens planering infor en pedagigisk sekvens med hansyntill den lokala kulturen,
skolan som kontext och den enskilda eleven, innehall och metod
Lararens och elevens kontinuerliga situations- och processrelaterade planering

Lararens och elevens kontinuerliga situationsbundna evaluerande refektion 6ver sina
undervisnings- och inlarningsupplevelser

Lararens evaluering av process ochresultat efter avslutad pedagogisk sekvensi férhallande
till den lokala kulturella kontexten
Lararens evaluering av process ochresultat efter avslutad pedagogisk sekvensi forhallande
till laroplaner av olika slag

Evaluering pa formell, kollektiv niva

Skolan som kontext fér det pedagogiska handlandet
Kontext Utbildningens icke-formella kontext(lokalkultur)

¢ Det morka faltet i cirkelns mitt representerar undervisningsinnehillet.
¢ Deninre cirkeln beskriver lararens och elevernas dynamiska, intentionella, interaktion och reflektion

samt undervisnings- och inlérningserfarenheter

Uljens urskiljer foljande element for att forsta och unders6ka undervis-
ning och darmed vad larares arbete innebar. Det som behandlas1 tex-

ten nar det galler planering och evaluering ar elevers forf6rstaelse, er-

farenheter och intentioner, larares planering med hansyntill laroplaner
pa kollektiv niva ochtill lokal kultur, skolan som kontext ochtill ele-
ver. Innehall och metod finns endast med i P2b menlararen och elever-
na ska enligt denna modell inte reflektera 6ver och evaluera innehall
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och metoderi undervisningen. Laroplanen ar den 4mneskontext som
namns. Michael Uljens har i denna modell utformatett forslagtill en
reflektiv skoldidaktisk teori. Primart anser Uljens att den didaktiska

forskningen ska skapa ett sprak”...med vars hjalp badelarare, elever,
foraldrar, skoladministratorer och forskare kan tala om undervisning

pa ett for den pedagogiska verksamheten rattvisande satt.”!' Det torde
innebara att en teori med dessa ansprak ska tacka alla aspekter av un-
dervisning utan att marginalisera nagon. Teorin harett sarskilt kun-

skapsintresse ”...att utveckla kunskap om deninstitutionaliserade sko-
lans pedagogiska verksamhet med utgangspunkt i denna konkreta

verksamhet och genom det erbjuda lararen ett redskap f6rsjalvreflek-
tion.”Det som 4r sarskilt intressant for mig ar vad som inkluderasi
konkret verksamhet och i pedagogisk verksamhet. Ytterligare en viktig

distinktion finns fér teorin och det ar att den ska kunna fungera ideo-

logikritiskt i alla sammanhang. ”Om den didaktiska teorin och laro-
planens mal ar identiska kan maninte langre anvanda teorin som
analysinstrumentfor att granska denna l4roplans mAlsattningar.”™
Sammanfaller laroplanens normativitet med den didaktiska teorins

finns inte utrymmefor reflektivitet. Uljens avvisar darfor bade norma-
tiva och preskreptiva ansatser pa en kollektiv niva som modeller for

undervisning men menaratt varje laroplan och varjelarare, alltsa i en
praxis, maste utga fran ”...nagon forestallning om det goda motvilket
man stravar i det pedagogiska arbetet.”" Ett sarskilt forskningsintresse
for framtiden kan vara att urskilja de normativa idéer som laroplaner
och kursplaner bygger pa.

Menalla teorier bygger pa vissa premisser. Uljens teoriansats med
en rik differentiering av aspekter nar det galler planering, genomféran-
de, reflektion/ evaluering utifran ett skoldidaktiskt (pedagogiskt) kun-
skapsomrade, b6ér ocksa kompletteras med icke normerande, icke pre-
skreptiva redskap for att kunna diskutera innehall, arbetsmetoder och
progression i kunskapsutvecklingen i ett skolamne. Varf6r detta inte
diskuteras i anslutningtill teorin kan hanf6rastill Uljens premiss att

amnesteori bygger pa preskreptiva idéer om att ett visst innehall ar
givet i dmnet. Det exempel som namns ar amnesbaseradedidaktiska
ansatser som tar sin utgangspunkt i hur amnet ar beskaffat, ”Eftersom
t.ex. matematik och musik bér betraktas som tva olika kunskapsomra-
den maste de pa grund aysin natur delvis undervisas pa olika satt.”*
Uljens fortsatter sin analys av undervisningssituationen med att disku-

tera hur lararen valjer sin idé om undervisningens innehdll och vilka
fardighetereller insikter som ska uppnas utifran idéer om kunskapens
natur inom olika amnen, epistomologiska resonemangoch hurelever-
na skatillagna sig kunskaper, inlarningsteoretiska resonemang. Vilken
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representationsform kunskaperna ska f4 samt amnesteoretiska och im-
nesdidaktiska Gvervagandenforval av innehall ingar ocksd i lararens
planering och evaluering men diskuterasinte. Det jag vill diskutera har
ar formuleringarna ”amnet ar beskaffat” och ”4mnets natur.”

AMNEN OCH AMNESDIDAKTIK | UNDERVISNING

Under senare delen av 1900-talet har ett flertal akademiska dmnensin-
nehall diskuterats bl a utifran genus- klass och etnicitetsperspektiv och
en ”kanon”i vid mening inom olika amnenhar ifragasatts. Utgangs-
punkten for projektet Kanon och dmnestradition i olika undervisnings-
miljéer. En komparativ Gmnesdidaktisk studie vid Hogskolan i Gavle
ar att det inom alla amnen samlas lardomaroch erfarenheter, kogniti-
va och normativainslag, vart och ett med sin historia av konstruktion,
dekonstruktion, kontinuitet och forandring."*1 institutionella utbild-
ningsammanhangsker forhandlingar och/eller maktkamper om am-
nens/kunskapsomradensrelevans, innehall och utrymme. Nationella

laroplaner for obligatoriska skolvasen ar ett forhandlingsresultat, kurs-
planer ochlitteraturlistor vid litteraturvetenskapliga institutioner ett

annat ochett tredje arlitteraturvetenskapliga kurser inom olika larar-
utbildningar. Lars Brink skriver i ?Kanon och amnestraditioner. Ett

forsok till introduktion” om debatter om kanon inomlitteraturveten-
skap, framforallt i USA men med ekon ocksé i Sverige.” En del av arti-
keln handlar om principer fér relationer mellan akademiskt amne,

lararutbildningsamnet och skolamnet. Ett satt att forklara relationen

ar via nedsippring, att innehall, metoder osv. sipprar ner medenallt
st6rre grad av adaption for att passa olika undervisningsgrupper."

Brink namner ocksa principen for efterslapningens amneskonstruktion,
dar larare pa olika hall i undervisningssystemet arbetar med ett dmnes-
innehall i enlighet med den undervisning de sjalva fick.’ En mer aktiv
amneskonstruktion ger Brink exempel pA nar han diskuterar John Gu-
illorys argumentering att det ar lararen som valjer de texter, det inne-
hall och metoder som behovseller ar anvandbara i den undervisning

man bedriver.”° Fér att nedsippringen skall fungera kravs ett enhetligt
amne medval definierade granser som kan omformasi flera olika sam-
manhang.Litteraturvetenskap ar idag ett dmne med mangaspecialise-
ringar och det kan bli svart att avgdra vad som skasippra ned.I Litte-

raturvetenskap — en inledning presenteras i 13 kapitel olika inriktningar
i det akademiska 4mnet.” Narratologi och retorik har tillkommit som
amnesaspekter sedan den férsta upplagan 1998 med samma namn.
Olika syften i olika undervisningskontexter avgdr ocksa hur amnesinne-

hall, arbetsmetoder och progression utformas. Ett exempel pa inne-
hallsforandring ger Staffan Bergsten nar han skriver om forandrings-
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processen fran det akademiska examensdmne som 4gnasdelitterara
texterna och deras upphovsmdansom kallades Litteraturhistoria med

poetik till det nya 4amnet med namnetLitteraturvetenskap 1968.”
Namnbytet innebar ocksa en f6randring av 4mnesinnehall och teorier
och metoder fér forskningen. Bergsten skriver ”Den dag den definitiva
inledningentill 4mnet kan skrivas har det f6rlorat sin livskraft.””

Amnesinnehdll kan utformaspd olika satt, nationellt och internatio-
nellt och i olika tidsperioder. Siv Penne skriver i ”Norsk” om sin syn
pa en mdjlig epokindelning av norskamnet i ungdomsskolan i formo-
dern, modern och postmodern tid som ger nya insikter om syften med
och val av 4mnesinnehall.* Penne menar att modersmalsamnets upp-
gift i en postmoderntid 4r att bidratill identitetsutveckling, bl.a. via
de teman, berattarstrukturer och metaforer som 4terfinns i klassisk
norsk litteratur.

For att larare och andra i enlighet med Uljens sprakambitioner, ska
kunna diskutera och reflektera 6ver vilka kunskaper som ett skolamne
ska ge elever, vilka fardigheter och insikter som ska uppnas, urval av
relevant innehall samt val av representationsformer for 4mnet behévs,
anser jag, en utvidgning av Uljens modell av undervisning. Lee Shulman
visar med hjalp av formuleringen ”The missing paradigm” vad denna
utvidgning kan innehalla. Han bygger formuleringen pa en historisk
genomgang av f6randringen av examenskravfor att fa lararexameni
Kalifornien. Forandringen bestar av att koncentrationen pa amnesin-
nehall 1875 har forsvunnit till forman for allmanna pedagogiska krav
med fa amneskrav pa 1980-talet.% Shulman fragar sig var innehAllet tog
vagen,inte i strikt 4mnesteoretiskt avseende utan beskriver amnesinne-
hallet i relation till en undervisningssituation. Begreppet som anvands
for att tacka in denna syntes ar ”pedagogical content knowledge”.

Under den senaste 15-arsperioden har amnesdidaktik, som kan
sagas vara en Oversattning av Shulmans begrepp,inf6rts i svensk un-
dervisningsdebatttill foljd av ett allt starkare engagemang for skolam-
nens utformning och undervisning fran de akademiska amnena. En
modell 6ver mojliga kunskapsomraden som 4r av betydelse for under-

visningssituationen, dar amnesaspekter ar infOrda, finns hos Svein
Sjoberg. Han visar i ”Innledning: Skole, kunnskap og fag” en modell
Over undervisning och undervisningskontexter med en rik differentie-
ring men av andra aspekter an i Uljens modell.”
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Figur 2. Fagdidaktik: en bro mellom fag og pedagogikk.
Fagdidaktikk: fagens Hva? Hvorfor? Hvordan?(og for Hvem?)
Oversikt over mulige perspektiver
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En forenklet mate a plassere fagdidaktikk pd mellom fag og pedagogikk. Mulige perspektiver
er satt opp i tekstbokser. Figuren pasaaerlike godtforalle skolefag.

For att studera och forsta undervisningssituationer och utveckla ett
sprak for att tala om undervisning anser jag att ven 4mnenas innehall
och metoder, traditioner, vetenskapshistoria, samhiallsnytta i det akade-

miska amnet, lararutbildningsamnet och skolamnet, debatter om inne-
hall i olika historiska, ekonomiska, sociala kontexter ska undersdkas

inom utbildningsvetenskaplig forskning. Amnets ”natur” ar inte en
gang for alla givet och kursplaners innehall och syften baserade pa po-
litiska och 4mnesmAssiga beslut och senare larares beslut om undervis-

ningens innehall i ungdomsskolan forandrasi olika historiska, ekono-
miska, sociala kontexter. Ordet beslut ar medvetet valt da jag anser att
larare i sitt yrke verkar som aktiva subjekt, som paverkar och paver-
kas, socialiseras, av sin omgivning, sin utbildning, hur och med vad de
identifierar sig i yrket som larare. Overtar larare litteraturvetenskapens
amnesinnehall, de nedsipprade, adapterade A4mnesuppfattningar som
kan anvandas i skolan? Har lararutbildningsamnet svenska, med delar

fran bade litteraturvetenskap och nordiska sprak satt pragel pa larar-
nas innehllsdefinitioner? Eller styr skolamnet via kursplaner och laro-
planer 4mnesutformning? Eller konstruerar larare aktivt det Amnesin-
nehall som ar mojligt utifran dessa olika a4mneskontexter som Guillory
foresprakar?

Relationen mellan de olika amneskonstruktionerna, forskningsam-
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net, lararutbildningsamnet och skolamnet arav intresse fOr att forsta
premissernafor olika utformningar av amnesinnehAllet. Det jag sar-
skilt intresserar mig f6r i Sjobergs tankevarld ar hans definition av in-

nehallet i amnesdidaktiken ”...fagdidaktikk/.../ benytter mange ulike
kunskapsformer, og att den av naturer tverrfaglig.””” och de rutori
modellen som benams med ”Fagets (skolefaget og dets innhold), fagets

laereplan, forholdet mellom skolefaget og vitenskapsfaget och fagets
samfunnsmessige rolle og forankring.””* Hur man formarsitt lararar-

bete i forhallandetill kunskapstraditioner inom litteraturvetenskap och
nordiska sprak som akademiska Amen, syntesen Svenskai lararutbild-
ningarna och skolamneskonstruktionen i 4mnet svenska ar fOga beskri-
vet inom svensk forskning. Larares berattelser om syften, definitioner

av innehall och mal, urval av verk osv. kommeri mitt avhandlingsar-
bete att tolkas i forhallandetill innehallsdefinitioner och syften i kurs-

planer i svenska i Lgr-80 med kommentarmaterial och tre versioner av
kursplanen i svenska i Lpo-94, i Svensklararen under perioden 1990-
2000, och i Tidskrift for litteraturvetenskap under sammaperiod.I
jamf6relsen av innehall och syften avser jag att diskutera fragan om
huruvida larare aktivt konstruerar sitt A4mnesinnehAll i undervisningen

och med vilken argumentering eller om det finns prov pa nedsippring
och i sa fall i forhallande till vad. Man kan ocksa stalla fragan i termer

av hurlarare socialiseras i forhallandetill sitt yrke nar det galler amne-
saspekter.

AMNESINNEHALL, AMNESDIDAKTIK OCH YRKESSOCIALISATION

FOR LARARE
Enligt Nationalencyklopedin anvandssocialisationsbegreppet inom
sociologin fér att beskriva konformt beteende och darmed bevarandet
av den sociala ordningen, men avenfor att forklara reproduktion av
kulturella skillnader. De viktigaste socialisationsagenterna ar familjen,
skolan, kamratgruppen, yrkeslivet och massmedia.”

Begreppet socialisation som inbegriper de paverkansprocesser en
manniska befinner sig ifran barn till vuxen och in i yrkeslivet kan defi-
nieras pa olika satt, framf6rallt med fokus pa fragan om vilket avse-
ende en manniska determineras av sin omgivning nar hon utformarsin
yrkesidentitet. Vad tar man intryck av och i vilken grad? Anthony Gid-
dens skriver i Sociologi om ett dynamiskt, interaktionistiskt socialisa-
tionsbegrepp och dar socialisationsprocessen pagar underhela livet.”°
Definitionen av begreppet diskuteras i forhallandetill determinism och
social reproduktion.

Ett langre citat far belysa Giddensinteraktionistiska perspektiv. ”So-
cialisation kallas den process varigenom det hjalplésa barnet gradvis
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blir medvetet och skaffar sig kunskaper och fardigheter som passarin i
den kultur dar honeller han har blivit fodd. Socialisation innebar inte
nagon ”kulturell programmering” dar barnet passivt absorberar den
paverkan de utsatts for. Aven ett nyfétt barn har behov ochstiller
krav som paverkar beteendet hos den eller dem som har hand om bar-
net. Redan fran borjan ar barnet en aktiv varelse.”*! Giddens talar om

att foraldrar och mor- och farforaldrar via barnetfar lara sig helt nya
saker. Han synsatt forutsatter ett givande och tagande och man kan
saga att barnet ocksa socialiserar de aldre generationernain i sin varld.
Giddensskriver att den kulturella inlarningen, socialisationen, pagar
livet ut, alltsa inte bara en process inom primarsocialisation. ”Vid
varje sarskild fas finns det 6vergangar som ska passeraseller kriser
som ska genomlevas.”” Spraket ar det redskap som manniskan hartill
hjalp for att reflektera, g4 ut6ver har och nu, utveckla medvetenhet

och. Socialisationen ar ocksa en grund for identiteten som inte deter-
mineras av omgivningen. Giddensskriver ”

Eftersom den kulturella milj6é dar vi fods och vaxer upp sa paverkar vart beteende,
kan detta tolkas sa att vi forlorar all egen vilja och var frihet. Det kan verka som om
vi helt enkelt formas enligt de mallar som samhillet har i beredskap at oss.
En del sociologer tenderar att skriva om socialisationen
(aven om sociologin) pa ett sAdantsatt att detta verkarriktigt.
Menett sadant synsatt ar i grunden felaktigt. Det faktum att vi
fran allra forsta stund ar inbegripna i samspel med andra
manniskor paverkar forstas var personlighet, vara varderingar
och vart beteende. Mensocialisationen ar ocksa det som utg6r
grundenfor var individualitet och frihet. Under socialisationens
gang utvecklar var och en av oss en jaguppfattning och en
identitet samt en formagatill sjalvstandigt tankande och handlande.”*

Giddens poangterar att manniskan inte determineras av de sociala

sammanhang manverkar i utan att manniskan har och utvecklar en

individualitet.* Samtidigt talar han om forandring och det bestaende.
Han menaratt sociologin hartill uppgift att ”...studera sambanden

mellan vad sambdllet gor med oss och vad vi gor medoss sjdlva. Vara
erfarenheter strukturerar eller formar var sociala verklighet, samtidigt

som vi formas av den verkligheten. Med social reproduktion menas
hur samhallen kan fortleva 6ver en langre tidsperiod, forandring rér
nya regler och strukturer. Social reproduktion fungerar genom att det
finns en kontinuitet i det manniskor gor fran dagtill dag (och fran ar
till ar) och i de regler de féljer. Forandringar ager rum delvis for att
manniskorvill fa dem till stand och delvis for att detta leder till foljder
som ingen kunnat forutse.” Som jag tolkar detta forekommersocialre-
produktion och socialisation i Giddens aktiva meningi ett vaxelspel,
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dessutom mellan manniska och samhille. Definierar man manniskan
som aktiv och meningsskapande, som Giddens talar om, kan manstu-
dera i vad man manniskani olika situationer reproducerar varden,
handlingar och i vad man honinforlivar forandring i den émsesidiga
processen och vilka skal hon hartill sina olika stallningstaganden.I
dessa studier av kulturer, menar Giddens, maste man undvika etnocen-
trism, att man bedémer en kultur genom att jamfora den medsin egen.
En kultur maste studeras utifran sina egna innebérder och varderingar
och detta torde val galla aven for subkulturer inom ett samhiille. Jamf6-
relsen kan, efter den deskriptiva fasen medefterféljande analys, genom-
foras utifran skillnader och likheter om t. ex. varderingar och normer.5

Giddens arbetar medett brett kulturbegrepp nar han skriver om
kulturell inlarning i samband med socialisationen. ”Kultur innebir det-
samma som denlivsstil som medlemmarnai ett samhiille eller i en
grupp uppvisar. Det inbegriper sedvanjor, varderingar och normer samt
religidsa ceremonier.”* Skrivningen ”denlivsstil man uppvisar” kan
tolkas som att den manifesteras t.ex. via handlingar,i alla fall i nagot
yttre som kan iakttas eller att man som vid sedvanjor bade agerar och
talar om dem. Den bestamda formenpalivsstil kan tolkas som om
denna skulle vara enhetlig men Giddensskriver att industrialiserade
samhallen 4r mycket varierande och rymmer manga subkulturer och
kulturella grupperingar som finns bredvid varandra. Sm4 samhiillen,
t.ex. jagarsamlarsamhallen tenderar att vara kulturellt homogena.’’I
ett samhalle som Sverige, ett industriellt och varierat samhalle, moter
manniskor mangalivsstilar att forhAlla sig till. For att kunna identifie-
ra och undersoka forandring, menar Giddens att man ocksA mAste visa
vad som f6rblir detsamma under enviss period,”...som ett slags grund-
linje mot vilken vi sedan kan mata forandringarna. Aven i en sA snabbt
foranderlig varld som denvi lever i idag finns det kontinuerliga kopp-
lingartill det forgangna.”* Vidare skriver Giddensatt det historiska per-
spektivet ar viktigt for att forsta forandring och for att kunna jamfora.

Ett konkret satt att beskriva, analysera och forsta kulturell socialisa-
tion i Giddens dynamiska definition och de fall av kulturell reproduk-
tion som Giddens talar om som kontinuerliga kopplingartill det for-
flutna och det samspel som finns emellan dessa ar via habitusbegreppet
hos Bourdieu. Habitus kan beskrivas som materialiserateller synliggjort
kapital. Enligt Broady skapas kapital via forhandlingar om vad som kan
anses varaett varde.” ”Symboliskt kapital ar det som av sociala grupper
igenkanns som vardefullt och tillerkanns varde.”*° Det varde som kapital-
begreppet symboliserar kan variera over tid och ar beroende avatt det
finns ramar/institutioner/grupper av manniskor somsertill att vardet vid-
makthalls.” Det kulturella kapitalet har uppstatt i och med att de symbo-
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liska tillgangarna pa ett mer bestandigt vis borjat kunnalagras i former

av examina,institutioner, lagar, forordningar och skriftliga dokument.”
Bourdieus begrepp habitus 4rett satt att beskriva hur varderingar mani-

festeras i en kultur och hur manniskan hanterar den habitus som finns
inom den grupp hontillhér. Habitus, ett begrepp som i vid mening be-

tecknar vanor ochtraditioner, artikulerade och oartikulerade ar ett av ka-

pitalets existensformer.” En form fér habitus kan vara vedertagna Asikter
om vad som raknas som godlitteratur och att man t.ex. lanar sadan pa
biblioteket och inte annanlitteratur. Ett exempel pa kulturellt kapital ar
litterar kanon. Habitus inom litterar kanon aterfinnsi institutionaliserad
form i handbocker och innehall i litteraturlistor som inte standigt mAaste

omf6rhandlas.
Bourdieu och Giddensdelar ett synsatt som ser manniskan som aktiv

och handlandei sin stravan efter mening och identitet. Det som sarskilt
tilltalar mig med Bourdieusteoretiska arbete ar att han arbetar med att
forsta hur manniskor forhaller sig till habitus och kapital, att de inte ar
determineradeav sin habitus utan handskas medvetet med underlag for
besluten. ”Bondernas faktiska praktiker var mangskiftande och svarforut-
sagbara och maste forklaras med hanvisningtill deras habitus, som tillat
dem att anpassasina giftermalsstrategiertill den forhandenvarandesitua-
tionen.”* Habitus och darmed kapital/varden ar svara att forandra, sager
Broady, men de ar inte omOjliga att forandra.

Medhjalp av Giddens och Bourdieus synsatt avser jag att beskriva, analy-
sera och problematisera olika synsatt larares definitionerav litteraturunder-
visningens mal och innehAll utifran lararnas egna berattelser och jamf6ra

den med andra gruppers antaganden om sammainnehill. Det vardefulla
med begreppen habitus f6r min undersdkning av lararnas uttryckta syften
och mal medlitteraturundervisning, varden, ar att de kan jamforas med de
varden som formulerasf6rolikaslags litteraturundervisning i ett tioarsper-
spektiv i tidskrifterna och i kursplanerna. Finns det en entydig habitus om
litteraturundervisningens ochlitteraturlasningens vardeeller skiljer den sig

mellan olika amneskonstruktioneri olika delar av utbildningssystemet. Kan
manidentifiera kulturell reproduktioneller socialisation i Giddens mening
eller olika grader av bada i mitt material? Till sist vill jag aterknyta till Sjo-
bergs modell om undervisningens kontexter och poangtera att yrkessocialisa-

tion kan studeras fran langt fler aspekter an de jag driver, bl. a. utifran filo-

sofiska antaganden om undervisning och dess mil, utifran politiska idéer om
skolansroll i samhdllet, utifran de premisser som gialler for undervisning i f6r-

hallandetill den aldersgrupp manvalt att undervisa, utifran lokala forutsatt-
ningar pa enskilda skolor, utifran de 4mnen manvalt att utbilda sig i och dar-

med de kunskapsuppfattningar, innehall och metoder som det akademiska
amnet, lararutbildningsamnet, kursplaneamnet, skolamnettillhandahaller.
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Sylvi Penne

"Jeg vil ha mer mafia ogflere

biljakter | beakene!”

Om lesere pa mellomtrinnet akkurat na.

Dennepresentasjonen tar opp noen problemer som kan knyttes til den

sterke elevorienteringen vi finneri litteraturdidaktikken i grunnskolen.

Den er samtidig knyttet til kulturelle aspekter ved dentida vi lever i

som pa ulike mater motarbeiderlitteraturlarernes gode intensjoner og

mal. Disse to aspektene er selvsagt, og paradoksalt nok, tett vevd sam-

men.
Norsk barnebokinstitutt (http://www.barnebokinstituttet.no) har net-

topp avsluttet et omfattendelitteraturprosjekt rettet mot mellomtrinnet,
det vil si aldersgruppen 9 —13 Ar. Prosjektet hadde folgende mal:

e gi elevene leseopplevelse og stimuleretil varig leselyst
e gi lzrere og elever kunnskap om nyere barne- og ungdomslitteratur

e utvikle nyere metoderi litteraturformidling for 4 styrke eleveneslitte-

rere kompetanse

Som skoleforsker har jeg utnyttet denne ekstra satsningen palitteratur

og utfert en undersgkelse som omfatter 104 av prosjektets elever. Jeg

har ogsa hatt kontakt med to prosjektklasser og utfort 8 elevintervjuer.

En problemstilling var for eksempel hvordan barneleseren reagerer pa

den endringen av barnelitteraturen som har skjeddi lopet av det siste

tidret, der tendensen har gatt i retning av 4 komplisere det barnelitte-

rere plottet, innfore flere Apne slutter og mer ambivalens ogironi1

barnebokene. Mange barneboker er med andreord blitt mer krevende

for leserne. Her er m.a.o. en ny didaktisk utfordring for litteraturleere-

ren, og et av prosjektets mal var som vist, nettopp 4 styrke bade lere-

res og eleverslitterzere kompetanse pa en slik bakgrunn.
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For 4 gjore en lang historie veldig kort kan jeg allerede na rope at

ifolge denne undersokelsen sa er bare det ene malet om lesestimulering

innfridd. Det er imidlertid lite som tyder pa at elevene harfatt serlig

hoy litterer kompetanse. Leserne forholder seg avvisendetil mer

komplekselitterzere formertil tross for prosjektets innsats, og til tross

for at de lever i en tid der sjangrer og teksttyper er i kontinuerlig en-

dring og utvikling. Mye tyder heller pa det motsatte — at medievirkelig-

heten heller er med pa 4 begrensedereslitterzre sensitivitet enn til 4

apneeller utvide den.

METODIKK

De didaktiske vurderingene bak prosjektet er tidstypiske og represen-

tantive forlitteraturdidaktikk i grunnskolen akkurat na - noe som in-

neberer en sterk understreking av elevorienterte arbeidsmater. I pro-

sjektets dokumenter markeres det ogsa at det har veert et

gjennomgdende metodisk krav at forholdet lerer — elev erlikestilt i lit-

tereere samtaler. Folgende aktiviteter har veert brukt:

e litterzer storyline
e meddiktning/viderediktning m/framforing av elevenes arbeider

e skriving av biodikt

e samspill med andre kunstarter
e forfattermeter
e samarbeid med Nrk nett om A skrive bokvurderinger

e arbeid med bok/film

e leseverksted m/loggskriving

Bortsett fra det siste punktet, innebzrer malet om ”nye metoder” som

vi her ser, mange ulike aktiviteter. Eleven skal ”gjore” ulike ting under

eller etter lesingen. Det eleven leser, leses altsa for deretter 4 skulle bru-

kes til noe: det skal fremfores, skrives dikt, anbefales, eller det skapes

et nye univers i en storyline. Malet for metodikkenvil dermed kunne

kommetil 4 ligge like mye i disse handlingene som i det som erlest

forut for handlingene. Elevene far anledningtil 4 posisjonere segselv,

f4 fram egne meninger, egne produkter, i trad med den didaktiske mal-

settingen om sterk elevorientering.

Disse handlingene som skapes rundtlitteraturen, har ikke barelitte-

raturen som mal, menharlike mye barnets selvutfoldelse som mal. I et

slikt handlende klasserom blir litteraturen fort et middel og ikke et

mal. Vi ser en viss fare for overfokusering av hva eleven matte synes

og mene.Risikoen er da stor for at slike handlinger far narsissistiske

ladninger, nettopp fordi kulturen er s4 narsissistisk ladet.
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Litteraturlesing handler ikke om 4 fremstille seg selv. I den grad det

er selvet den handler om, er det selvet i metet med den andre; med det

som er annerledes enn en selv. Nar litteraturen i sA hoy grad leses for

at leseren skal framstille seg selv gjennom det leste, svekkes ogsa mu-

ligheten for at lesingen skalforetil refleksjon, ettertanke rundt den

andre, eller det vi har felles med andre. Lereren blir dermed en som

leggertil rette for elevenes individuelle selvgestaltninger. Jeg skal snart

vise at denne individfokuseringen kan ha noen ekstra problematiske

sider nettopp i 11-13-Arsalderen som er den aldersgruppen mitt mate-

riale belyser.

Narsissistisk dreining av kulturen handler selvsagt ikke forst og

fremst om skolen. Skolen er bare en del av den kulturen den virker 1.

Det er et tidstypisk fenomen. Det handler om kommersialisme ogre-

klamens makt og manipulasjon. Det handler om medienesretorikk.

Det handler kort sagt, om den kulturenvi lever i pa godt og pa vondt.

I skolen, i klasserommet, finner vi selvsagt ogsa verden utenfor skolen.

Richard Sennett diskuterer virkningen av narsissistiske sider ved den

moderne kulturen. (Sennett 1992). Narsissisme er en jeg-fokusering

som virker pa flere plan, sier Sennett. For det forste forstorrer den fo-

lelsenes plass, bade i kulturen og i den enkelte. For det andre svekkes

eruppetilhorigheten. Sosiale regler for samhandling med andre, blir

satt ut av funksjon. Densosiale kompetansen som blant annet innebe-

rer 4 ha en folelse for hverandres behov som gruppe, og som enkelt-

menneskeri en gruppe,blir svekket. Skal skolen sa tilpasse seg denne

folelsesorienterte kulturen? Bare passivtla sosialisering, kulturtilpas-

sing bli ledetraden i undervisningen? Eller fins det mer hensiktsmessige

mater 4 formidle for eksempellitteratur pa i en ny tid?

Ja, sier blant annet Thomas Ziehe (Ziehe 1989). Skolen har et dan-

ningsprosjekt i det moderne samfunnet. Folgen av4 la sosialisering

(som er noe som bareskjer) bli ledetraden, er at en bare tar de kultu-

relle endringenetil etterretning. Man utvikler da ingen kritisk reflek-

sjon rundt moderniseringen - ingen distansetil den. Slik behover det

ikke vere, sier Thomas Ziehe. Lereren bor tvert i mot lzre elevene a

bli motstandsdyktige mot de kulturelle stremningene. Skolen skal der-

for ikke veere mest mulig lik verden der ute, den skal heller vere mest

mulig ulik verden — den skalrett og slett vere en kunstig, annerledes

verden der en kan lere 4 utove motstand mot verden. Den skal ikke

vere ”en realitet”, men en ”proverealitet”, sier Ziehe.

Lenslik villet kunstighet kan skolen for eksempel utvikle den moral-

ske argumentasjonsevne, hevderhan, detvil si 4 lere 4 respektere det

som er annerledes, 4 kunne begrunne verdier, 4 utvikle empati. Og det

er noe helt annet enn 4 kunnesi hva en foler og menertil enhvertid.
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Elevene lere A forsta offentlig etikk, de kan utvikle evnen til 4 trekke

inn bakgrunnsstoff som utdyper og nyanserer, og de kan lere 4 bruke

fornuften sammen med medlidenhet og engasjement. Og ikke minst,

kan elevene lere respekt for at det finnes mange holdninger, oppfat-

ninger og livsformer. Ikke bare det de selv mener, og det de selv liker.

Til et slikt prosjekt kan enhverse at elevene trenger lerere, og de

trenger 4 mete helt andre ennseg selv.

UNDERS@KELSEN: ELEVER 11-13 AR
De ulike klassene har hatt tilgang til mange beker. De harlest og er

blitt lest for. Hva liker de? Ikke uventet er Harry Potter mest populeer.

Dernest Tolkien. Men nest etter Tolkien og Harry Potter er det rett og

slett serieboker som dominerer, serier i endelose rekker, de fleste utgitt

pa det internasjonale markedet, noen fa norske/nordiske.

Svarene fra bade gutter og jenter er unyanserte — til tross for omhyg-

gelig tilrettelegging for 4 fa fram grundige svar. Bade gutter og jenter

setter opp ’spenning’ som den viktigste egenskapen ved en god bok.

Det fins en egenskap til som gr igjen pa tvers av kjonn, og deter

‘humor’. Det m4 vere moro. Men kombinerer en ’spenning’ med andre

svarord, er det sannsynlig at gutter og jenter legger noe forskjellig be-

tydning i ’spenning’. Guttenes kombinerer ’spenning’ med handling

eller ’action’. Mange med gross, magi og fantasy. Jentene kombinerer

*spenning' med forelskelse, og mer menneskelige relasjoner.

Elevenesier de leser forst og fremst for 4 ha det moro.Deleser for 4

bli oppslukt, for 4 underholdes og for 4 kunneidentifisere seg med en

handlende helt som ordner opptil slutt, slik barneleseren er beskreveti

ulike framstillinger. (Appleyard 1991, Tucker 1981). Barneleseren vil

helst ha en god slutt igjen og igjen pa det sammeplottet — enten helten

soker mysteriereller kjzrlighet. I tillegg vil de ha humor med pa veien.

Noen eksempler:

J: "Jeg likte Harry Potter fordi den var spennende,litt trist, men den

endte godt, og det syntes jeg var bra.Jeg liker at det gode vinnertil

slutt!”
J: ’Jeg likte Ildens hemmelighetfordi det skjedde noe hele tida, og du

matte liksom bare lese den ferdig med en gang, og denharjeg lest 2

ganger og skaltil pa den tredje gangen. Den varhelt supergey.”

J: ’Jeg likte Miranda fordi jeg elsker dyr, og spesielt hester akkurat

som henne. Denne boka er absolutt noe for hestegale. Boka var

proppfull av spenning, humorogtriste gyeblikk”.
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DEN KOMPLEKSE LITTERATUREN

Av de 104 elevene som ble spurt — og som alle er mellom 11 og 13 ar,
var det bare 5 som sa noepositivt om barnebeker som kan betegnes
som mer komplekse — og dettil tross for at motet med dennelitteratu-

ren var et av prosjektets tre mal. Vi ser en avvisning av beker som har

pretensjoner ut over plottnivaet. Da handler den om 'ingenting’,sier
elevene. De forkaster boker som utvikler og problematiserer karaktere-
ne pa bekostning av ytre handling, som for eksempel Jostein Gaarders
I et speil i en gate, eller Anne Franks dagbok:

J: ”I et speil i en gate var sa kjedelig, for hun satt bare i en seng og

snakket med en engel”.
J: ”Anne Franks dagbok, Onkel Toms hytte og Emma og Daniel hand-

ler bare om kjedelige ting”.
G: ”Likte ikke Djeveloye. Den var en homsebok”.

En kan undre seg over om de kategoriske uttalelsene og de sterke kra-
venetil spenning og underholdning er overforte krav fra underhold-
ningsindustrien slik den framtrer pa film og tv, hvor spenning og hand-
ling er et legitimt krav. Hvor formalet nettopp er 4 underholdes og fa
mest mulig spenning ut av situasjonen. Flere av guttene bruker ’action’
parallelt med ’spenning’, og noen krever biljakt og forbryterjakt nar de
skal karakterisere en god bok. En vil ogsa gjerne ha litt 'mafia' i en
god bok.

Mangler elevene sprak forandre typer leseerfaringer? Kanskje eleve-
ne ville ha klart 4 nyansere bedre om de hadde fatt mer undervisning
om litteratur; at de hadde lert at boker med vekt pa handlingeller
plottet, og boker med vekt pa indre utvikling og refleksjon er boker
medhelt ulike prosjekt. At det er helt urimelig 4 sammenlikneI etspeil
i en gate eller Anne Franks dagbok med bekene om Harry Potter. Ek-
sempel: "J: Anne Franks dagbok fortalte bare om kjedelige ting.” Eller

”J: Let speil i en gate. Det skjedde jo aldri noe!” Nar all litteratur ele-
vene meter, males medserielitteraturens kjennetegn, sa faller litteratur

som har et mer reflekterende og krevende prosjekt.
ThomasZiehe (Ziehe 2002) tar opp elevers endimensjonale sprak i

det moderne samfunnet og knytter det nettopp til det tema som her
omtales. Kulturens foretrukne undervisningsmetoder er ekstremt elevo-
rienterte, ifelge Ziehe, noe som blant annet henger sammen med den
kulturelle avhierarkisering i samfunnet. Han bruker som eksempel den
entusiastiske litteraturlareren som kommer med Kafka til sineelever.
En elev svarer ”Det er ikke for 4 kritisere deg, men Kafka sier meg ing-

enting”. (Ziehe 2001:4) Spekteret for hva elevene ”synes” om under-
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visningen og dens innhold, er blitt ”meget bredt”, sier Ziehe. Det
svinger mellom virkelig interesse, likegyldighet, selvbevissthet og fun-
damentaltvil. Det gjor ogsa at spillerommetfor elevenes tolkninger av
det som foregar i skolen,er blitt enormt utvidet. Man kan hente sine
kriterier og standpunkter hvor manvil.

Et annet aspekt som er en falge av den kulturelle avhierarkisering,
er forandringen av den spraklige diskursen i klasserommet. De unges
avstandtil diskursiviteten er okt enormt, hevder Ziehe (2002:4) Det
spraket som dominereri det moderneelevorienterte klasserommet,er
det ekspressive hverdagsspraket. Det er naturligvis ikke szerlig argu-
mentativt.

Sproget tjener sa til at udtrykke stemninger, afklaringen af forhold ogtilharsforhold,
og nettop ikke det vekselspil, der karakteriserer struktureret tankemeessig anstraengel-
se. Det kan gore mangeting merafslappeti hverdagssituationer, selvfalgelig. Men det
har pa den andenside folger for beredvilligheden og evnentil at anvende sprogeti
undervisningssituationer. Denelev, der i dag ytrer sig i lengere setninger, gelder hur-
tig som viktigper eller keledegge. Standardmodellen for den mundtlige deltagelse gar
kraftigt i retning af enstavelsesord og minimalassociationer (Ziehe 2002:5).

Eleven i det moderneelevorienterte klasserommet kani verste fall sta
pa stedet hvil. Alt og alle bekrefter seg selv. Pa denne bakgrunnen ber
lzrerne presentere elevene for et visst mal av fremmedhet. Lereren ma
rett og slett anstrenge seg for 4 skape en avstandtil hverdagen. Her er
dagenslzreres nye og viktige utfordring, hevder Ziehe. Lerere ma
bygge en bro mellom elevenes mentale egensindighet” og skolens mal.
Hverdagsspraketi fri utfoldelse har mange problematiske aspekter i en
leringssituasjon. Vi skal se i det folgende at det for eksempel kan
innby til mobbing, utsteting og manglende empatisk innlevelse.

Et eksempel pa denne ”fremmedhet” kan i klasserommet for eksem-
pel vzere 4 jobbe medlitteratur fra fortida. Flere teoretikere viser hvor
viktig det er 4 utnytte den interessen for fortida som pleier 4 vekkes
nettopp hoselever i den aldersgruppen vi her omtaler (Tucker 1981).
Denhistoriske avstanden kan gi et nytt rom for refleksjon over forhol-
dene for, sammenliknet med elevenes samtid. Herligger et potensiale
for intellektuell utvikling og innsikt. Lererne i en av prosjektklassene
har arbeidet med Onkel Toms hytte. Men ingen av elevene harsatt
opp Onkel Toms hytte som en bok delikte."J: ”>Onkel Toms hytte
handlet om slaver ogslikt, og det var ikke noe gay." Er det kulturen i
skolen som ikke apner for empatiske meter med fortidas skjebner?
Mangler elevene en forforstaelse som kan sette boka inni en kontekst
som gir mening og mulighet for empatisk innlevelse?

For Wolfgang Iser (Iser 1989) er denlitterzere teksten ikke et sted
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der leseren skal speiles og bekreftes. Snarere tvert imot. Den godelitte-
rere teksten yter sapass motstandat den gir rom for apnimgog utvik-

ling. Leseren kan oppna bevegelse pa to plan — han kanbli bevisst ver-
den utenfor seg selv, og han kan bli bevisst seg selv pa en ny mate. Det

skjer m.a.o. en fordobling av leserens horisont. Lesning kansette 1
gang utvikling og endringi leserens forhold til verden, og til seg selv. I
denne ”fordoblingen”ligger litteraturdidaktiske muligheter. Det kan
knyttes til viktige didaktiske mal som 4 utvikle desentrering, dekontek-
stualisering og ikke minst empatisk engasjemenet. Det er m.a.o. snakk
om a gi refleksivt rom for ”den andre”eller ”de andre” (Penne

2001:235). En slik fordobling krever bade tekster som gir en viss mot-
stand, og det krever en kulturell tilvenning til de lesemater som slike
tekster krever.

Mangeteoretikere har beskrevet barn og ungdomsutvikling som le-

sere, (Appleyard 1991) og alle er enige om at ”gjennomsnittsbarnets”

litterzere kompetanse endresi takt med ulike alders- og utviklingstrinn.
Menentingtil er ogsa alle enige om: Ved 4 studere kognitiv utvikling
ser vi etter utviklingsmessige forutsetninger for gradvis mer avansert le-
sing, men disse forutsetningene ma ha vekstrom i kulturen om deskal
virke og utvikle seg. Vi kan altsa se to parallelle menstre:

a) et monster knyttet til alder og utviklingstrinn og
b) et kulturelt monster som virker pa godt og pa vondt.
Som driver elevene framovereller holder dem pastedethvil.

Elevene i undersokelsen svarer som typiske barnelesere pleier 4 svare
fram til 11-arsalderen, (Appleyard 1991, Tucker 1985, Fry 1981) .
Dette er kanskje ikke seerlig overraskendesett fra et utviklingsmessig
perspektiv, sely om mangeav elevene er bade 12 og 13 Ar, mensett fra
et kulturelt og historisk perspektiv kan det virke underlig. Slik barne-
litteraturen beskrives i Norge fra 1990-tallet, blir det nettopp fokuseret
pa bruddenepa den barnelitterzre kanon. Det snakkes om postmoder-

ne litterzere trekk i et postmoderne samfunn der barnet ma forholde
seg til brudd og ambivalensi sterre grad enntidligere (se for eksempel
Nikolajeva 1997). Blant annet har det vert hevdet at medievanene

skal ha endret barns forventningertil narrative mgnstre og okt deres
kompetanse pa mer apne og kompliserte tekster som krever meddikt-
ning.

Det er ingen slike spor i det materialet jeg har undersokt. Snarere
tvert i mot. Barna krever tradisjonelle fortellinger. Det som fins av mu-
lige spor fra medietekster, er trekk som heller forsterker tradisjonen
enn utfordrer den, nemlig det plottrelaterte kravet om action og spen-
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ning og underholdning som gjerne karakteriserer en fjernsynssjanger
som ”thriller” eller rett og slett ”actionfilmen”.

Elevorienterte metoder kan virke selvoppfyllende og selvbekreftende

pa barneleseren. Myetyderpa at de iallfall i en overgangsperiodei 11-
13-arsalderen nettopp ber bli aktivt utfordret pa sine spontanefolel-
sesmessige reaksjoner. Metoder der en lar barneleseren stadig fremheve
sine spontanefolelser, kommer i konflikt med andre av skolens ml: a
utvikle empati, innlevelse og en problemlgsende holdningtil omverde-
nen. Det er viktigere i dag enn noen gang — badefor4 fa tilgang til
god litteratur som motvekttil den forenklende medievirkeligheten og

for 4 utvikle sprak for medmenneskelighet og humanisme. Deter jo
det litteraturen handler om.

BARNS TENKNING VERSUS VOKSNES TENKNING

En viktig forskjell pa barns tenkning og den voksnes tenkning er den
voksnes overlegne evnetil 4 kunne handtere to motsatte abstrakte fo-

restillinger samtidig. Dette er vanskelig for barn helt opptil skolealde-
ren, og nar de gradvis lzrer det, er det lenge bare i en kontekst som

gjelder enkle saksforhold. Forsti ellevearsalderen kan vi begynne A
kreve at gjennomsnittsbarnet handterer en mer kompleks verden

(Tucker 1981:9). Da greier mange 4 forestille seg to motsatte abstrakte
ideer, for eksempel som motsatte og samtidige egenskaperi en fiktiv

person, en person som kan vere bade god og samtidig vond,eller en
handling som kan ha bade positive og negative implikasjoner. En slik
tenkeevne er en forutsetning for a kunnelose konflikter, for 4 utvikle
empati og innlevelse i andre.

Barn tenker altsa antitetisk og konkret. En ting er enten det eneeller
det andre. Skurkene er vonde, og heltene er gode. Barna overser ambi-

valens og usikkerhet. Barneleseren gar inn for kjappe moralske dom-
mer uten refleksjon og vurdering. Vurderingen er gjerne basert pa
umiddelbare folelsesmessige reaksjoner.

Pa grunnavdisse begrensete kognitive forutsetningene foretrekker
barneleseren en litterzer form som ikke presenterer for mange dilemma-
er og for mye usikkerhet. Enslik stil favoriserer selvsagt enkle hand-
lingsplott framfor utvikling og komplisering av karakterene. Psykolo-
giske analyser er derfor sjelden kost i barns yndlingslitteratur helt fram

til 11 — 12-arsalderen.
Lesende barn helt fram til 11-12-arsalderen identifiserer derfor seg med en-

dimensjonale helter som ordner opp i verden. Dette er derfor alderen for serie-

litteratur av alle slag. Denne enkle litterzere formen som eret slags utvidet

eventyr, kalles med et begrep fra litteraturvitenskapen for romanser. De folger

eventyrformen hjemme- hjemlos — hjem.
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TRE GODE ARGUMENTER FOR ROMANSENE

Romanseneer gjerne sett pa som populzrlitteratur for barn. Men

barna trenger romansene. Detfins minst tre gode grunnerforat vi

langt pa vei skal gi barna det barnavil ha. Inntil et visst punkt. Men

forst de tre gode grunnene:

1) Romansenpassergodttil barnas verdensbilde — basert pa mange

barns begrensete kognitive utviklingiallfall fram til 11-arsalderen.

2) Romansentilfredstiller eksistensielle behov hos det lesende barnet.

Det handler om 4 etablere det narrative begjzr som en kulturell for-

ventning. Behovetfor 4 vage seg ut i det ukjente, selv om det er

skremmende, men medtilliten til den gode slutten som sikkerhets-

nett.
3) Romansenvil hos det lesende barneti fremtiden kunne fungere som

et internalisert kognitivt skjema, et narrativt plottskjema, som mer

enn noe annet kulturelt skjema kan brukestil 4 tolke, forsta og gi

meningtil livet, til hverdagen (Bruner 1991) (Penne 2001:89).

VERDEN ER IKKE ET EVENTYR - DESSVERRE

Mennarelevene kommeri 11-4rsalderen, er det bade mulig og viktig 4

kreve mer nyansering og refleksjon av de fleste elevene. De trenger 4

utfordres pa sine umiddelbare antitetiske reaksjoner som er basert pa

det ekspressive hverdagsspraket (Penne 2001:61ff). Bade av hensyn til

seg selv- men faktisk ogsa av hensyntil fellesskapet. De trenger under-

visning som nettopp ikke bekrefter dem selv, men som gir dem mot-

stand. De ma utvikles fra 4 vere ’en som gjgr’ til °en som reflekterer

og handler’. Da holder det ikke 4 lese serielitteratur1 skolen. Den kan

de lese hjemme. Da er det ikke nok 4 hore hva elevene synes, hva de

liker, og hva de ikke liker. Da er det ikke nok 4 bekrefte dem. De skal

utfordres til utvikling i pakt med var tids utfordringer.

Et eksempel: Mobbing er basert pa enslik enkel og innarbeidet anti-

tetisk struktur: innenfor-utenfor. Jerome Bruner (Bruner 1997) refere-

rer en studie av Vivian Paley som viser hvordan utestengning blanthelt

sma barn stopper nar de voksne pA ulike mater gir barna et sprak som

reflekterer over av handlingene. Nardeblir stoppet i 4 vere en “som

ejor noe” og tvungettil 4 bli en ”reflekterer”. Det fins flere underso-

kelser som viser at barn helt ned til 7-arsalderen kan mestre vanskelige

moralske dilemmaer nar de har en voksen som legger forholdenetil

rette for det, og de liker det. Men de trenger en voksen som utfordrer

dem, som argumenterer og diskuterer med dem (Tucker 1981).

Utviklingen og bevisstgjoringen fra “handle”til ”reflektere og sa

handle”, fra det konkretetil det abstrakte er en viktig forutsetning for
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a kunne 4 beherske fag som matematikk og naturfag. Men det er ogsa

viktig i de humanistiske fagene. Barn som forblir i sin enkle barnlige
svart-hvite verden, utvikler heller ikke nok innlevelse til 4 tenke krea-
tivt og problemlosende innenfor humanistiske tankemodeller. I en slik
svart-hvit verden folger problemer som for eksempel rasisme, utstoting
eller mobbinglike naturlig som det er 4 state ut skurkene i actionfil-
mene pa TV.

Elevene i min undersokelse har arbeidet elevorientert medlitteratu-
ren, uten nevneverdig innblanding av lereren. Nar de uttaler seg om
litteraturen de harlest, finner vi kategoriske dommerpaalle plan, ut-
steting av enkeltpersoner, avvisning av etiske dilemmaeri plottet. Dette
kan forstas ut fra det vi vet om aldersgruppa, mendeter likevel viktig
a ikke godta det, ikke minst nar elevene som disse, er kommet kommet

helt opp i 12 — 13-arsalderen. Min erfaring gjennom intervjuene var

imidlertid at det skulle svzert lite ”lererstyring”til, for de endret og

nyanserte sine oppfatninger, for de reflekterte mer empatisk.
Den forenklende antitesen som her problematiseres, er naturligvis

ikke bare barns spontane tenkemate. Antitetiske tankestrukturer er
fremdeles en viktig del av det voksne menneskets psyke. Narvi alle er
pa det minst reflekterte, tenker vi enkelt antitetisk. Vi blir fordomsfulle
og sneversynte. Vi ser det i konflikter av alle slag: Samfunnsproblem
som intoleranse og rasisme bunner utelukkendei en slik grunnleggende
antitese: innenfor/utenfor.

Umberto Ecosa detslik i avisartikkelen ”The Roots of Conflict”
som gikk verden rundtetter 11. september 2001(DagogTid 27.10.01):
Bakalle religionskrigene som i hundrear harfatt blodtil 4 flyte verden
over, star folk som brenner for den enkle forestillingen om motsetning-
ene i verden: Oss og de andre, gode og onde, svarte og hvite. Nar den

vestlige kulturen har vist seg levedyktig, er det blant annet fordi kultu-
ren var harstrevdetter 4 la forskning og kritisk tenkning trekke disse

merke ogfarlige forenklingene fram i lyset. (...) ..Dette er de beste si-
dene vedkulturen var som vi ber snakke om til unge mennesker med
alle slags hudfarger dersom vi vil unngaat flere tarn skal styrte sam-
men — na og i framtida. ”Det storste problemeti var tid er ikke over-

skudd pa aggresjon, men det er underskudd pa refleksjon, sier den
unge norske filosofen Lars Fr. H. Svendsen i sin bok Ondskapensfilo-
sofi (Svendsen 2001). Det er det ekspressive hverdagsspraket som forer
til aggresjon. Refleksjon bygger broer.
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Mia Maria Rosenquist

Begreppsanvandningi integrerad

pedagogisk verksamhet

— en presentation av Ahls-projektet

PROJEKTETS BAKGRUND

Syftet med denna rapport ar dels att presentera projektet som bedrivsi

Ahls Barnakademi (AB)dels att reflektera 6ver begreppsanvandning i

statliga styrdokumentfér forskola och grundskola samt vilka begrepp

som anvandsi den integrerade pedagogiska verksamheten i AB.

Bidraget bygger pa hittills vunna erfarenheteri projektet, den fore-

lasning som grundskollararen Ann-Marie Olsson och forskollararen

Ann-Katrin Giers héll med titeln *Férskollarare + Grundskollarare =

Sant”, och forelasningen av Irene Bjorkman och Marianne Tysklind

med titeln ”Om barnens Min Bok - portfolio” samt det utstallnings-

material om Ahls Barnakademi som fannstillgangligt i utstallningsde-

len av Rikskonferensen i Didaktik 13-14 november 2002 vid Hégsko-

lan i Gavle. Da texten har utgangspunkt i namnda foreladsningar har

framstallningen i de foljande vissa normativa inslag.

Idén med projektet Ahls Barnakademi (AB/Ahls-projektet) bestar av

att félja en alders- och temaintegrerad verksamhet fér barn 3-9 ar med

forskollarare och grundskollarare' i sammaarbetslag.

AB dr en del av Insjons skol- och forskoleverksamhet i Leksands

kommun, som bestar av tva kommunala férskolor, tva foraldrakoope-_

rativa forskolor, en grundskola och en dagbarnvardargrupp. ABdrivsi

kommunalregi.
De férskolepedagoger som skulle borja arbeta i ABfick under hés-

ten 1998 méjlighet att traffas, lara kanna varandra och planera verk-

samheteninfor starten hdsten darpa, da de forsta barnen mellan ett

och sex ar skrevs in. Barnen kommerfran den kommunala kon. Da

barnen bérjade fylla sju ar anstalldes en grundskollarare hésten 2000.
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Verksamheten i AB kan narmast beskrivas som ett mellanting mel-

lan forskola, grundskola och fritidshem.
Ahls Barnakademi ar for narvarande 6ppen klockan 06.30-18.00.

Alla barn har regelbundnatider mellan klockan 08.20-13.20. Efter

13.20 har barnen fria aktiviteter. I Ahls Barnakademi finns inga tradi-

tionella skolschemaneller raster.
I AB finns tva relativt stora arbets- och sammantradesrum ochett

kontor samtytterligare ateljé, rorelserum, verkstad, arbetsrum, vilo-

och avslappningsrum samt datorrum.

For att f4 en bra foraldrakontakt har man forutom foraldramoten

och utvecklingssamtal om barnen, Aven ett informationsblad, ”Peda-

gognytt”, som delasuttill foraldrarna varje manad.

I princip har alla pedagoger ansvar for samtliga barn. I den praktis-

ka verksamheten delas barnen in i olika grupper beroende pa vilken
typ av verksamheteller aktivitet det ar fragan om.

Ahls Barnakademi drivs som ett kommunaltflerarigt projekt. Eko-

nomiskt st6ds projektet av Stiftelsen Lansforsikringsbolagens Forsk-

ningsfond. Projektet ar knutet till Hégskolan i Gavle genom fil. doktor

Mia Maria Rosenqvist.

SYFTET MED PROJEKTET

Enligt forarbetena till nuvarande laroplaner (SOU 1997:21, SOU

1997:157) skall innehallet i férskolans och grundskolans verksamheter

komplettera varandra. Genom inférandet av laroplan fér forskolan ar

1998 ville regeringen stédja och skapa gynnsammafoérutsattningar for

utvecklandet av en gemensam syn pa barns och ungdomarsutveckling

och ldrande mellan olika yrkesgrupper i forskola och grundskola (SOU

1997:21, SOU 1997:157, Reg. skr. 1996/97). I namnda dokumentdis-

kuteras undervisningsbegreppet och det framhalls att det inte langre ar

meningsfullt att forbehalla grundskollararna ratten att undervisa, man

vill ge Aven denna mojlighet till forskollarare.

I LUK-utredningen (SOU 1999:63) betonasatt utredare,i tidigare

dokumentfor férskola och grundskola, framhallit att ”*det som kallats

forskolepedagogik framstatt som en 6nskvard inspiration ocksa fér

skolans utveckling.” (SOU 1999:63 sid. 142 ff.). Det konstateras att

det inte sallan uppstar problem som hanger samman medskilda syn-

satt hos saval studenter som hosIararna ilararutbildningen.”(a.a.).

Det betonas ocks4 vikten av att larare i olika skolformer ”ges mdjlig-

hetenatt f4 tillgang till ett gemensamt sprak och ett gemensamt kun-

skapsinnehall.” (a.a.). Vidare skriver utredarna ”Vad avser utveckling-

en inom grundskolan framhaller regeringen just sarskilt integreringen

av den pedagogiska verksamheten for barn och ungdomarfor att na
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hogre kvalitet i saval forskolans som skolans och fritidhemmens verk-
samhet.” (a.a). Sammanfattningsvis ar min tolkning av de redovisade
citaten att utredarnasintentioner ar att forskollarar- och grundskolla-
rarutbildningarna skall integreras och det som talas om som forskole-
pedagogik skall paverka blivande grundskollarares forestallningar om
arbetssatt och undervisning.

I tidigare unders6kningar har forskare (Haug 1992, Fredriksson

1994) funnit att om samverkan f6rlaggs inom grundskolanslokaler,

utvecklar forskollararna skoltraditionella undervisningsmetoder. Mot
den bakgrundenblir det intressant att se hur forskollararnas respektive
grundskollararens undervisning utvecklas nar samverkan forlaggs inom
lokaler i forskolemilj6 med bland annat manga rum for barnsfria akti-
viteter och lek.

TILLVAGAGANGSSATT - UNDERSOKNINGSMETODER, INSAMLING AV

EMPIRISKT MATERIAL OCH AVRAPPORTERING

Overgripande handlar projektet om att planera hur dokumentation
och utvardering av verksamheten kan ske, samt att under arbetets

gang successivt utveckla en ”integrerad laroplan pa lokal niva”’, det
vill siga undervisning utifran en forskolepedagogisk grundsyn. Detta
innebar bland annatatt lek och 6vriga uttrycksmedel utgor viktiga in-
slag i undervisningen samt att barnens delaktighet i till exempel tema-
arbetet ges sarskild uppmarksamhet. Projektet utmynnari delrapporter
samt i en slutrapport.

Projektet ar upplagt som aktionsforskning. Slutrapporten ar en ut-
varderingsstudie. Ett flertal tekniker for att samla material anvands,till
exempel dagboksanteckningar, fokusgruppssamtal, projektmoten med

bordssamtal’ samt observationer.

PEDAGOGERNAS UTBILDNINGSRAPPORTER

Projektet syftar ocksatill kompetensutveckling for pedagogerna. For-
skollararna har gatt en 5-poangs kurs i barnstidiga las-, skriv- och

matematikutveckling. Tre pedagoger har deltagit i en filosofikurs och

alla har gatt en forskningscirkel inom vilken de last och diskuterat en
avhandling och annanlitteratur. Inom forskningscirkelns ram har pe-
dagogerna skrivit utbildningsrapporter, som presenteras nedan. Tva
pedagoger har deltagit i Skolverkets ItiS-projekt (Informationsteknologi
i skolan). En av f6rskollararna har fortsatt studera och laser fOr narva-
rande en kurs i specialpedagogik pa 20p.

Tva pedagoger har skrivit en uppsats medtiteln: Min Bok — En do-
kumentation av barns utveckling och ett hjalpmedel vid professionella
utvecklingssamtal (Bjorkman och Tysklind 2002). I enkat till foraldrar
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och med hjalp av fokusgruppssamtal med arbetslaget redovisas en rad
forslag pa forbattringar av dokumentationen av barnens utveckling

och larande i barnens Min Bok(portfolio). Som en fortsdttning pa

dennastudie fortsatter dessa tva pedagoger att utveckla barnens Min
Bok genom att konstruera en grundstruktur for hur dokumentationen

i denna kanske.
Tre pedagoger har skrivit berattelser om sina yrkeserfarenheter som

sedanrelaterats till tva bécker. Den ena boken hartiteln ”Larare av 1
morgon”och ar skriven av Carlgren och Marton (2000). Den andra
har titeln ’Forskollarare — om yrkets pedagogiska innehall” och ar
skriven av Kihlstrom (1998). Rapporten hartiteln: Tre kvinnors yrkes-
livsberattelser. Barnskétare — larare — forskollarare — av igdr, idag och

imorgon (Andersson, Olsson och Widén 2002). I rapporten reflekterar

pedagogerna Over sina styrkor och svagheter i sina nuvaranderoller.
Betraffande barnsk6tarrollen haller den, genom vidareutbildning av
barnskotare, pa att utvecklas till en pedagogisk assistentroll. Forskolla-

raren menaratt hon behéver vidga sina kunskaper om barnsIas-, skriv-

och matematikutveckling, samt 6va sig sjalv mer pa att anvanda leken

i undervisningen. Grundskollararen fann att hon harbristfalliga kun-

skaper om yngre barns utveckling. Hon menarocksa att hon behéver

lappa kontrollen” och i stérre utstrackning lita pa barnen sjalva.

En pedagog har studerat de senaste laroplanerna och forsdkt preci-

sera vad som i dessa menas meduttrycket ”att utga fran barnet” och

liknande uttryck. Rapporten hartiteln: Vad menas med uttrycket "att

utga fran barnet” — En studie av vad uttrycket ”att utga fran barnet”

kan betyda i laroplaner och pedagogers utsagor (Hansson 2002). Hon
fann att detta uttryck i ldroplanerna anvands pa olika satt och ges
olika benamningar.

En annan padagog genomférde intervjuer med pedagoger om lek,
dels i en forskoleklass, dels i AB. Rapporten heter: Hur anviinds leken

i undervisningen? — En intervjustudie om lekeni en forskoleklass, ar 1

och 2 i en skola samt i Abls Barnakademi — de dldre barnen (Giers

2002). Hon fannatt leken sAval i forskoleklassen som i AB anvands

aktivt, men i olika omfattning och pd olika satt.I bada fallen finns
leken med som ett medvetet arbetssatt i undervisningen.

Ytterligare en pedagog,tillika rektor, har gjort en enkatundersék-

ning bland foraldrarna om hur de uppfattar och vad de anser om bar-

nensvistelse i AB. Rapporten hartiteln: Vad tyckte fordldrarna efter

ett dr? — En enkdtstudie av fordldrars uppfattningar om verksamheten

i Ahls Barnakademi (Nordh 2000). Enkatsvaren visar att foraldrarna

ar ndjda med den verksamhet som erbjuds deras barn. Foraldrar hade

till exempel olika synpunkter pa bland annat barnsutevistelse. En del
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foraldrar ansag att utevistelsen ar barnens basta stund pa dagen medan
andra foraldrar ansag att deras barn inte skulle beh6va ga ut. Enligt
enkdtsvaren har foraldrarna ocksa olika synpunkter pa vad som ar
viktigt for barnen. Nagon féralder anser till exempel att barnenstrivsel

ar det viktigaste, medan andra anser att barnen behOver uppmuntras
meratt lara sig lasa, skriva och rakna.

Utbildningsrapporterna motsvarar ungefar tre hogskolepoang och ar
en del av dokumentationeni projektet.

Under hésten 2002 och varen 2003 har tiden agnats at att bland
annatpresentera projektet i utatriktade sammanhang. Den 18-19
oktober 2002 gjordes besék i Skargardsstadsskolan i Akersberga. Den
28-30 oktober 2002 presenterades projektets syfte och innehall via en

skarmutstallning pa Skolforum i Alvsj6. Den 13-14 november 2002
presenterades projektet vid Rikskonferensen i Didaktik vid Hégskolan
i Gavle, med samma skarmutstallning som med den i Alvsj6. Under
rikskonferensen hdlls tva seminarief6relasningar, dels om barnens Min

Bok, dels om temasamarbete. Den 9/12 forelaste tva av pedagogerna i
lararutbildningen (AU 1) vid hogskolan i Gavle for 222 blivande larare.

Under hésten 2002 hdlls en forelasning vid en Rikskonferens anord-

nad avtidskriften Forskoletidningen, riktadtill landets politiker och
forskolepedagoger pa temat ”Skilda varldar — Skilda sprak?” Under
hdsten 2002 hdlls ocksa en forelasning i Boden om projektet och hit-
tills vunna erfarenheter samt under varen 2003 en forelasning for for-
skolepersonal i Alvesta kommun.

Under varen 2003 har genom Erasmusutbyte blivande forskollarare
fran Tobetsu i Japan besékt AB. Sex blivande larare fran lararutbild-
ningen Hégskolan i Gavle samt forskollarare och grundskollararei
Torsby kommun som harf6r avsikt att arbeta integrerat, har ocksa
gjort studiebesdk i AB.

I Lararforbundets tidskrift Pedagogiska Magasinet, publiceras varen
2003 en artikel med rubriken ”Ordets makt” med liknande innehall
som detta konferensbidrag.

SKILDA VARLDAR - SKILDA SPRAK?

Det finns en uppsjé av begrepp som skiljer forskolan fran grundskolan.
Att det finns olika begrepp for samma fenomeneller att ett och samma

begrepp harolika inneb6rdervisar att det finns en skillnad i uppfattning
om skolans varld och forskolans varld, det har utvecklats olika kulturer.

Manskulle kunna saga att det ar spraket som definierar de bada varldar-
na. Att det vuxit fram olika begrepp for forskola och grundskola behéver
inte betyda att verksamheterna inte kan forenaseller integreras. Det ar
snarare sa att detblir intressant att se hur detta kan astadkommas.
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BEGREPPSANVANDNINGEN | FORSKOLE- OCH SKOLDOKUMENTSAMT| AB

I den forsta delrapporten Fran barnkrubba till undervisning pa forsko-
lepedagogisk grund (Rosenqvist 2001) gjordes en genomgangavstatli-

ga utredningar som behandlatférskole- och/eller skolfragor. Begrepp
som férekom ofta eller ganska ofta i dokumentenvarIara sig och un-

dervisa med dess béjningari olika former. Men aven andra begrepp

kunde urskiljas, som till exempel:

Forskolebegrepp Skolbegrepp

Stimulera Undervisa, (undervisning)
Larande Inlarning (undervisning)
Pedagogisk verksamhet —Undervisning
Samling Lektion

Utevistelse Rast

Barn Elev
Grupp Klass
Pedagog Larare
Tema Amne/Tema/sjalvverksamhet

Att utga fran barnet Barnet i centrum

I utredningen som foregick forskolans laroplan - Att erdvra omvdrlden
(SOU 1997:157) - diskuteras nagra av ovan uppraknade begrepp och
manforeslar att till exempel undervisning och skola kan ersattas av

termen verksamhet. Begreppet elev kan ersattas av barn och unga och

begrepept larare av pedagog. I utredningen diskuteras ocksa ett vidgat

undervisningsbegrepp. Forskare som studerat undervisningsbegreppets

anvandning bland blivande och verksammaforskollarare och fritidspe-

dagoger har kunnat konstatera att undervisning forekommeri forskola

och fritidshem, men da med en vidgad innebord innefattande fenomen

som vanligtvis brukartillskrivas forskolan, som lek, omsorg, trygghet,

tillit och helhet (Se t.ex. Rosenqvist 2001, 2000, Germeten 2001,

Calander 1999).

I rapporten (Rosenqvist 2001) gjordes en analys av ovan upprakna-

de begrepp. Analysen visade att det formodligen finns mer som forenar

dessa forskole- och skolbegrepp 4n som skiljer dem at. Deflesta for-

skole- och skolbegrepp kompletterar varandra innehallsmassigt genom

att skolbegreppen innehaller aspekter som syftartill att barn skall lara

sig lasa, skriva och rakna medan forskolebegreppen innehaller aspekter

om barns behovavlek, trygghet och omsorg.

Skolans begrepp ar gamla och traditionella och darfor kanske ocksa

kontroversiella och laddade medett speciellt meningsinnehall. Skolbe-
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grepp tranger sig alltmer in i forskolans yrkesvokabular. Skollagskom-
mittén (1999 ars skollagskommitté s 130 ff.) foreslar till exempel att
aven forskolebarn 1-5 ar skall benamnaselever. I Dagens Nyheter (5/3
2000) redovisas Kommunforbundets uppfattning i dokumentet ”Resul

tat i fokus”. ”Forbundet tar avstand fran traditionella skolbegrepp”,
skriver debattskribenten och fortsatter: ”Vidare avvisas begrepp som
elev och larare. Uttrycken anses ’bevara frusna varderingar’ samt vara

alltfor ’bundnatill vissa roller och relationer’” (Bj6rklund och Lejon-
borg 2000). Lararforbundet4r inte lika avvisande utan menari sin tur

att det ar lampligt att det i forskolan och grundskola utvecklas ett ge-
mensamt sprakbruk och att begrepp som elev och undervisning aven
kan anvandas i forskolan (Edlund 2002).

I projektet har terminologin diskuterats och bearbetats. Pedagoger-
na anvander begrepp som undervisa,lara (sig), grupp, samling, aktivi-

tet och arbetspass.* Av anteckningar fran projektmote’ framgartill ex-

empel att pedagogerna inte anvanderordetrast. ”Inget kanns ratt att
saga, varken rasteller utevistelse, vi sager aldrig rast har i AB, men nar

vi ar i skolan, da anvander vi skolbegreppen”. Barnen daremot anvan-

der obehindrat rast i AB: ”Har vi ingen mer rast idag?” berattar peda-

gogerna att barn kan fraga. Barnen i AB anvander ocksa ordetklass:
”Kommerdu ihag nar jag gick i din klass forra aret”, hade ett barn
fragat. Forskollararen, som inte tyckte att hon hade haft nagon klass1
ABforstodinte riktigt vad barnet hade menat(a.a.).

Av dagboksanteckningar fran ett tidigare projektméte framgar ocksa

att pedagogerna menaratt ABinte far bli en institution som stanger
samhallet ute: ”Det finns ju ett samhalle utanfér, vi kan inte stanga oss
ute fran det, foraldrar och barn harett sprakbruk, som vi ocksa maste

anamma,nar vi pratar med dem”, menar pedagogerna.°
Férskollararna och grundskollararen i AB ar fjattrade inte bara vid

sina respektive yrkestraditioner och forestallningar utan aven hart
bundnatill de normer som finns i samhallet och da ar det inte nagon
enkel sak att Astadkomma samverkan ochintegration pa jamlikavill-
kor. Skollagskommitténs ensidiga val av skolbegrepp i skollagstexterna
kan ses som ”en mjuk linje”, och kommerformodligen inte att beréra

skolverksamheten eller skollarares attityder och f6restallningar, dare-

mot kan det finnas en risk att forskollarare 4teruppvacker sin egen
skolgang och bérjar handla som traditionella skollarare med uttryckets
djupa mening som ledtrad. Detta var vad Peder Haug (1992) fann i sin
undersékning. Aven i Ahls-projektet finns belagg for liknande iaktta-
gelser. Enligt Haugs rén borde det i AB, for samtliga aldrar aven fér
sex till niodringarna, pa sikt utvecklas ett arbetssétt som mer anknyter
till forskolans pedagogik.

1
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SPRAKET STYR TANKANDET
Forskare har visat att sprakanvandning ar djupt rotad i en kultur.

James V Wertsch (1998) talar om spraket som kulturellt verktyg och

skriver att det ofta finns starkt motstand mot att andra ord och be-

erepp aven om det ar uppenbartatt en utménstring av ett gammalt

ord ar Onskvart. Enligt hans teori formar spraket vara handlingar.

Manskulle kunna sdga att ords betydelse vacker kanslor som fastsig 1

kroppen och som i vardagen styr konkreta handlingar och kognitiva

fardigheter. Sammantaget utgér handlingar och fardigheter den grund

som bildar de forestallningar fran vilka handlandet anyo sker. Pa sa

satt befasts forestallningar under livets gang, och blir darigenom kraft-

fulla.

I forskolan finns en tradition att forskollarare varje morgontar

emot barn och foraldrar i tamburen medan grundskollarare har ut-

vecklat en annantradition, namligen att forbereda infor dagen. Dessa

forestallningar sitter djupt vilket kan belysas med ett exempelfran

projektet:

Grundskolladraren sager: Jag har svart att vara gosetant i tamburen — trevligt men nar

jag vet att jag behver géra i ordning fr Karin. Pa eftermiddagstid ar det lattare att

spela spel med barnen, det ar okej, men pA morgonenvill jag forbereda — hardetlik-

som i kroppen. Vargor jag stérsta nytta maste jag fraga mig? Sjalvfallet ar foraldra-

kontakten viktig, men Karin da? Nar jag ar i tamburen harjag ju allt kvar sen. Bar-

nen blir lidande.

En forskollarare: Jag kanner precis som duatt barnen ar viktigare, men 4ven om det

gar att ta ut barnfri tid pa morgonen(for forberedelser) si fungerar detinte, det

kannsfel helt enkelt, pa morgonen skall man ta emot barnen och ha kontakt med

foraldrarna.’

I detta fall kan bade forskollararen och grundskollararen férsta situa-

tionen, mentrots det kanns det anda fel for dem bada. Haug (1992)

verkar ha ratt i slutsatsen han drari sin unders6kning om samverkan

forskola — grundskola namligen att det kravs manga diskussioner och

aven att man 4rligt provar sina forestallningar i verksamheten for att

en férestallning ska borja omformas. Genom projektet har jag erfarit

att en ”aha”-upplevelse kan vara ett gott tecken pa att en ny insikt

haller pa att etableras. En férestallning ar nagot djupare och kraver

kontinuerlig bearbetning och praktiserande 6ver tid om den ska foran-

dras (Rosenqvist 2003).

Skollarares forestallningar har férvarvats historiskt under decennier,

men ven férskollarare bar pa skolforestallningar fran sin egen skoltid.

Om en skollarare anvander ordet undervisning infor en foraldragrupp,

kommer f6raldrarna sannolikt att tanka pA en typisk skolkontext, ett

klassrum medelever, en larare, en svarta tavla”, lektion, skolbankar,
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instruktioner om hur bokstaver ska skrivas, rast och rastvakt, for att
ta nagra exempel.
Om en forskollarare daremot anvander ordet undervisning, aven

med en vidgad betydelse, som inkluderar lek och omsorg, kan hon inte

vara sdker pa att bli ratt forstadd om honinte preciserar sig narmare.
Det ar inte osannolikt att till exempel f6raldrar skulle bérja undra om
deras trearingar nu skasitta i skolbank, ha lektioner och fa instruktio-
ner av en larare. Av Nordhs (2000) rapport framgar att en del fordl-
drar som valt ABfor sitt barn, forvantade sig just detta.

Om det arsa, att forestallningar som manga forskollarare har om

begrepp som elev och undervisning ar historiskt kulturellt betingade
och djupt rotade fran den egna tidens skolgang och undervisning, ar

det inte omOjligt att tva- trearingar aven av forskollararna sjalva, kan

b6rja ses med ”elevGgon” och behandlas som ”elever”. Férskollarare
bar, med andra ord, pa skolans tunga arv som det upplevdes av dem
for kanske 20 eller 30 ar sedan. Det ar darf6r inte svart for forskolla-
rare att bli skollarare, medan det omvanda i mangafall kanske rent av

ar omdjligt. Intellektuellt kan man f6rsta att ett val mottagande av
barn och f6raldrar pa morgonen kan fa gynnsammapedagogiska f6lj-
der under dagen. Dels for barnet som ser att ”fr6ken” och mamma/

pappa pratar och artrevliga mot varandra, dels for pedagogen som

under dagen kan knyta antill samtalet i tamburen och paminna barnet
om nagot det bor iaktta som mammanhadesagt. Foérskollararna, inte
bara ser utan kanner for tamburen som en kvalificerad pedagogisk

motesplats. Allt detta kan grundskollararen forsta men for henne rack-
er det inte. Enligt min tolkning handlar hennes forestallningar har om
vad hon kanner merf6r an vad honintellektuellt vet och forstar och
da ”vinner” vad hon kanner. Honvill inte kanna sig som en gosetant.

I sin rapport om Tre kvinnors yrkeslivsberattelser drar grundskolla-
raren vissa slutsatser i forhallandetill Carlgrens och Martons begrepp
*det professionella objektet” och skriver att hon

behover fa en 6kad medvetenhet om min egen framtida yrkesroll /.../ Med en annan
kunskapssyn ochett vidare kunskapsuppdrag skulle lararnas bidragtill sa val elever-
nas larande som samhillsutveckling bli betydligt stérre /.../ Lararna maste hatillgang
till ett kunskapssystem, som gor det mdjligt att hantera de uppgifter destalls infor,
vara i 6verensstammelse med skolans vardegrund och kunna hantera awvikandefall.
(Andersson m.fl. 2002 sid. 30 ff.).

Grundskollararen har valt att uppmarksamma begrepp som annan

kunskapssyn, kunskapsuppdrag och avvikandefall. Fragan ar vad hon
menar med dessa begrepp i férhallandetill vad, har hon manne borjat

marka att hon och forskollararna inte riktigt har samma kunskapssyn
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och samma kunskapsuppdrag? Ar det viktigt att veta nagot om barnet

ifraga som den medféljande foraldern i tamburen berattade och som

kanske kundevaratill hjalp nar barnet under dagen ”helt sparade ur”?

I sammarapport skriver forskollararen for sin del, att genom att

hon beskrivit sin yrkeskompetenssa

ar jag pa god vag att utveckla nya kunskaper och synsatt pa verksamheten. Jag har i

stérre utstrackning borjat reflektera Over mitt arbetssatt, och det jag gor. /,../ som

forskollarare blev jag inspirerad av hennes (grundskollararens [min anm.]) arbetssatt

och i férskoleklassen som jag ansvaradefér arbetade ven jag systematiskt och konti-

nuerligt med sexdringarnaslas- och skrivutveckling. Barnen var mycket intresserade

av framférallt antal, siffror och bokstaver. Nagra av barnen kunde redan lasa men

inte alla. Det var patagligt hur barnengladdes dveratt kunnaljuda samman ord, och

nar de kundelisa, vad de skrivit. Tidigare arbetade vi ocksa med siffror och boksta-

ver, men paett mer trevande satt. Nu med stéd fran grundskollararen, som jag upp-

levde var som en uppslagsbok. Genomalla rad hon kunde delge, kande jag mig

starkt i min yrkesroll som forskollarare och vagade ga vidare. Jag forsdkte hela tiden

genomféra undervisningen pa ett lekfullt satt, sa det inte blev gammaldagsstela lek-

tioner. (Andersson m.fl. 2002 sid. 21).

I sin avslutande kommentarskriver hon att

Férskollararen behover vidga sin kunskapsbas inom omradenabarnslas-, skriv-, och

rakne(matematik) utveckling fér att tillgodose alla barns intressen, behov och forut-

sattningar redanfran tidig alder och trana mer pa att anvandaleken1 undervisningen

(a.a. sid 33).

Detta langa citat menar jag kan tolkas som en hyllningtill grundskol-

ldrarens dverlagsna kunnighet om hur man ”b6r” arbeta med barns

las-, skriv- och rakne (matemtik) utveckling. Nagot som hon sjalv inte

tycker sig kunna. Visserligen har, som namndesinledningsvis, forskol-

lararna i projektet last en 5 poangs kurs just i detta och 4ven om for-

skollararen har erfarenheter sjalv av hur och varfor det ar viktigt att

uppmarksammafoérskolebarnslas-, skriv- och rakne(matematik)ut-

veckling med barnen, s4 kanner hon sig anda inte tillracklig. "Jag kan-

ner mig osaker pA hur manfar sagatill barnen om bokstaver ochsiff-

ror, ljudning och sammanfogning av ord och sant, och da kanner

barnen av det, delitar inte pa vad jag sager om inte hon (grundskolla-

raren. Min anm.) ar med,jag far inte samma auktoritet.”®

Oberoende av vad som stari utredningar, har ”skola”, ”skollarare”

och “undervisa” i samhillet; hos foraldrar, politiker och aven hos bar-

nen en hégrestatus an vad ”férskola”, ”omsorg” och “lek” har.

Genom utredningsspraket kan man paverka at det hall man vill. Det

sprakbruk som anvands av regering och departement1 utredningar och

styrdokument kommeri sin tur att sippra nertill forskole- och skol-

niva. Om deti skollagen star ”elev” si kommer kanske manga férskol-
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larare att borja anvandadetordetistallet for barn”.

Sa snart ord anvands i en kontext laddas de ocksA med den mening

som den aktuella kontexten innefattar. Wertsch (1998) skriver att kul-
turella verktyg i form av ett sprak ar forenade medstora svarigheter
att forandra. Skolbegrepp ar laddade medett alldeles speciellt me-
ningsinnehall, som inte finns i forskolan. Ord och begrepp innehaller
varderingar som harrotter langt tillbaka i tiden. Ord som elev, under-

visning, lektion och rast ar ord som alla som gatt i skola har nagon f6-
restallning om.

Mot denna bakgrund kan skollagskommitténs begreppsanvandning
av elev och undervisa kommaatt motverka vad statliga utredare i de-

cennier framfort i olika forskole- och skolutredningar och som ocksa
framgick av LUK-utredningens text som redovisades ovan.

Dessutom har dagenslarare skolats in i dessa begrepp genom flera
ars anvandning och tankeanpassningi sin lararutbildning. Pedagoger

har dock inte bara tradition och historia emot sig om devill forandra

ett sprakbruk. Aven barnen bidrartill detta motstand. Tidigare fram-
gick att barnen i AB anvander ord som rast ochklass, trots att peda-
gogerna sjalva inte anvander dessa begrepp. Det ar med andraordinte
latt att rubba invanda forestallningar eller ge gamla begrepp nytt me-
ningsinnehall.

GEMENSAMT SPRAKBRUK KAN VAXA FRAM

Ord och begrepp vaxer emellertid ocksa fram i en praktisk verksam-
het. I Ahls-projektet, anvander férskollararna och grundskollararen be
greppet barn. Skollararen sager att hon 6verhuvudtaget aldrig tyckt
om ochheller inte anvant begreppetelev.

Wertsch (1998) skriver att nya kulturella verktyg, det vill séga nya
ord och begrepp, kan rubbatidigare forestallningar och menaratt ett
konsekvent bruk av ett begrepp kanledatill att begreppet ifraga blir
allmant. Det ar saledes mojligt att infora nya begreppeller nytt me-
ningsinnehall, och darmednya fo6restallningar, men han papekar ocksa

att detta i sa fall kraver mer av Overvaganden och diskussion an vad
det ofta ges mdjlighettill. I Ahls-projektet far pedagogerna mdjlighet
att bearbeta fenomen och begrepp i bland annat projektmoéten-bords-
samtal och fokusgruppssamtal. Pedagogerna har b6rjat bli Gverens om

vissa begrepps inneborder. I sin seminarief6relasning sade de bada pe-
dagogerna, forskollararen och grundskollararen,att de i sitt arbete
uppfattar vissa begrepp med sammainnebord och namnde begreppen
undervisa, lara (sig), grupp, samling, aktivitet och arbetspass, som
namndestidigare. Om undervisningsbegreppet sager forskollararna att

detta far en positiv konnotation nar det kopplas ihop med lek.’ Detta
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kan ses som exempel pa hur begrepps gemensammainnebordereller

implikationer kan vaxa fram

i

ett praktiskt pedagogiskt arbete och

aven att pedagogernai projektet blivit medvetna om denna problema-

tik.
Verksammalarare, inom férskola och grundskola, kan med andra

ord skapa egna inneborder i begrepp och anvanda dem,vilket pa sikt

kan f4 betydelse for vad man kanner fér varandras uppgifter. Nytt in-

nehall i befintliga begrepp sker formodligen bast nar saval skollarare

som forskolldrare arbetar tillsammans med sammabarn, som skeri

AB. Genom sadan samverkan kan det s4 smaningom kanskevisasig

vilka forskole- och skolbegrepp som i-olika sammanhang méjligen ar

de "ratta”. PA sa satt kan karen vara med och paverka vilka begrepp

som kan kommaatt sta i framtida skollagskommittéers utredningar

och som ocksa stammer med den egnaverkligheten. Fragan galler

vilka befintliga, eller helt nya, forskole- och skolbegrepp som gynnar

det man r ute efter. Det ar viktigt att forskolan inte utvecklastill tra-

ditionell skola d& en sadan utveckling garstick i stav med intentioner

om en integrerad verksamhet mellan forskollarare och grundskollarare.

En viktig forutsattning for lyckad integration i praktiken ar lararut-

bildningen. Men mina egna erfarenheter, som lararutbildare vid Hog-

skolan i Gavle, har visat att det finns hinder. Till exempel ar det ont

om lamplig litteratur som behandlar samtliga skolformer.

Medanknytningtill den tidigare diskussionen om att kanna sig som

en gosetanteller professionell pedagog vacks fragan om integration

handlar om att grundskollarare och férskollarare ska kanna pa samma

satt for alla uppgifter i befintlig verksamheteller finns det uppgifter

som mer “hortill” férskollarares praktik, och uppgifter som mer ”h6r

till” grundskollarares praktik? Eller kan det vara sa att man i samver-

kan far lov att gora “allt” oberoende av hur man kanner for det? Hur

[angt kan en integration ”drivas” i praktiken? Detta ar nagot som Ahl-

projektet kan bli en matare pa.

IBLAND FORSKOLEBEGREPP — IBLAND GRUNDSKOLEBEGREPP

— IBLAND VARKEN ELLER - IBLAND NAGOT NYTT

Till vardags kan vi manniskor géra oss forstadda genom sprakets m6j-

lighet av férklaringar och fértydliganden, meni skrift maste ett val

géras. Kort och koncist maste skribenten kunna tala om vilken inne-

bord som laggs i det valda begreppet. Detta visadesigtill exempel nar

pedagogerna skrev sina rapporter. Det kravdes ett medvetet stallnings-

stagande mellan vissa begrepp som exempelvis mellan barn eller elev,

och en analys av vilket uttryck som i det konkreta fallet kan anses an-

damilsenligt och som det kan vara fragan om att behalla, vidga eller
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utmonstra nagot begrepp for att kunna saga det manvill fa sagt. Da

skulle det kanske visa sig att det ibland ar ett forskolebegrepp och

ibland ett skolbegrepp som behéver omtolkas for att ett gemensamtyr-

kessprak ska vaxa fram.
Om vivill se en skolutveckling i riktning mot forskolan, som f6r-

skole- och skolutredare menar, ir en fOrutsattning att forskollarare och

skollarare far kommatill tals med varandrai detta syfte. I annat fall ar

risken att vi far en i huvudsak traditionell skola med dagen indelad i

lektioner och raster, med fragor och svar och med minimalt utrymme

for lek ocksa for de yngsta barnen i forskolan.

Redan 1914 skrev Selma Lagerl6f i Kejsaren av Portugallien: ”1

Svartsj6 fanns det en skollarare, som var en gammal soldat. Han un-

dervisade langt borta i socknen och hade inte nagot skolhus som

klockaren, men varalldeles ofantligt alskad av alla barn. De visste inte

sjalva om att de gick i skola fér honom. De troddeatt de bara vartill-

sammans ochlekte.”
I sjalva verket har forskolan och grundskolan kanske mer gemen-

samt an vad som skiljer de bada skolvarldarna at.

Motden bakgrunden ar skollagskommitténs forslag, som naémndes

inledningsvis, att det endast ar skolbegrepp som genom skollagen skall

inforas i forskolan, for ensidigt.

Noter

' F6rskollarare och grundskollarare benimns pedagoger. Nar sammanhanget kraver an-

vanderjag uttrycket skollarare eller grundskollarare for utbildade larare verksammai

grundskola och férskollérare for utbildade larare verksammai saval forskola som

grundskola.
? Enligt ansdkantill Stiftelsen Lansférsakringsbolagens Forskningsfond daterad den 10

mars 2000.

3 Med bordssamtal menas har sadana samtal som uppstar vid projektméten, under

nagon punkt pa dagordningen och somtillats ta tid.

* Forelasning av grundskollararen i AB Ann-Marie Olsson och férskolléraren Ann-Katrin

Giers vid Rikskonferensen i didaktik vid Hégskolan i Gavle 13-14 november 2002.

5 Projektmote 6/3 2003.
§ Projektméte 19/9 2002.
7 Projektméte 19/9 2002.
® Bordssamtal under projektm6te 30 april 2003.
° Projektméte 19/9 2002.
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Tomas Saar

Skolans traningslogik och de

estetiska kunskapssystemen

— reflektioner fran ett praktiknara

forskningsprojekt

ABSTRACT

Begreppet estetiskt larande forekommerofta i skoldebatten ochi larar-

utbildningarnas kursutbud. Vid en narmare granskning visar det sig att

estetiskt ldrande kan forstas pa en rad olika satt; fran att vara en all-

man beteckning pa skapande amnentill att innebara forestallningar

om speciella kunskaps- och larandeformer. I vart forskningsprojekt har

vi identifierat ett svagt och ett starkt estetiskt larande. Den forsta kate-

gorin innehAller aktiviteter som illustrerar och stéder undervisningen1

andra dmnen.Ett starkt estetiskt larande innebar en mer radikal syn

pa larande som utmanardet forutbestamda kunskapsstoffet. I projek-

tet konstateras hur ett starkt estetiskt larosystem kommeri konflikt

med skolanstraningslogik.

NYCKELORD

Estetiskt larande, traningslogik, musik, kunskapsteori, sociokulturell,

konst.

I den aktuella skoldebatten trangs flera olika teman. Ett av dessa ar

betydelsen av skapande aktiviteter och estetiska amnen, vilket har gett

avtryck bland annati den nya lararutbildningens kursutbud. I den har
rapportenvill jag belysa de forestallningar och diskurser som domine-

rar debatten samt presentera en distinktion mellan ett svagt och ett
starkt estetiskt larande. Avslutningsvis kommerjag att ge exempel pa
hurenslags estetisk kunskapsteori kan provas empiriskt i skolan.'
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Intentionernaatt introducera ett estetiskt larande i skolan st6ter pa

tre huvudsakliga problem, menarjag. Det forsta ar att begreppet ar

mangtydigt — vi menarhelt enkelt olika saker med estetiskt larande.

Ett andra problem 4ratt det finns kraftfulla forestallningar och for-

hoppningar om att skapandeaktiviteter har ett speciellt vasen som ut-

vecklar kreativitet och forma4ga i olika sammanhang. For det tredje

kan estetiska kunskapsprocesser vara oférenliga och till och med ho-

tande fér skolans traningslogik. Men lat oss bérja med nagra exempel.

Klassen har engelska. Under héglasningen av texten i boken kom-

mer manframtill en sang, ”It’s a long way to Tipperary”. Den gemen-

sammalasningen fortsatter, sittande i bankarna. Skillnaden aratt ele-

verna,de flesta i alla fall, sjunger istallet for att lasa texten. Men

installningen ar densamma,det ar en text som ska lasas igenomtill-

sammans. Mening for mening och sa korrekt som mojligt.

Under rasten gar en grupp urklassen till ett angransande rum som

tillhdr fritidsverksamheten. De satter pA en skiva med nagon av de nu

aktuella popartisterna och mimar och gor rGrelsertill. Vi kanner igen

situationen frantill exempel ”Smastjarnorna” 1 T'V. Barnen tranar

infor en skolshow ochfor att inga nyfikna ska stéra dem harde stangt

dorrarna och dragit ner persiennerna.
I en annan del av skolan forsiggar ett musikalprojekt. Temat ar

varen. Det leds av tre musikpedagoger/skadespelare som tillsammans

med elever pa lagstadiet under nAgra intensiva arbetspass utformar,re-

peterar och framforen liten skolmusical. Arbetet sker i ett hogt tempo

dir ledarna instruerar, demonstrerar, sjunger, agerar och regisserar. Ele-

vernablir allt mer involverade och med hjalp av klasslararna har de pa

nagra veckorstid lart sig sina roller och sanger.

Alla exemplenillustrerar musikestetiska aktiviteter i skolan. Det for-

sta ar en ganska vanlig situation, man lagger in sang dar det passar 1

innehallet. Eller sa skapar man en liten musikstund som ett avbrotti

schemat. Skolshower, liksom ”roliga timmen” och annatliknande, ar

elevstyrda aktiviteter som ar en del av skolans kultur, trots att de finns

vid sidan av laroplaner och schema.Att arbeta i projekt, ofta med

konstnarliga experter utifran, har ocksa har blivit ett bekant inslag 1

skolans varld. Till exempel sa genomférdes under aren 1985 till 1991

drygt 8000 kulturprojekt inom ramen for Kultur- och Utbildnings-

departementenssatsning pa Kultur-i-skolan-projekten. Vad finns det da

for olika férestallningar och ideologiska syften bakom de estetiska och

kulturella aktiviteterna i skolan?
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ESTETISKT LARANDE SOM KULTURFOSTRAN

Detfinns internationellt sett en nyestetisk rorelse, menar Catharina
Elsner (1999), dar ett av syftena ar att utveckla en konstintresserad in-

divid. Utgangspunkten ar att det konstnarliga behoven och uttrycken

hos manniskan haller pa att forflackas och borttrangas. Skolanblir ett
tacksamt mal for ambitionen att fostra och utveckla barnens konstnar-

liga sida. Det har perspektivet moter inget ideologiskt motstand fran
skolan.? Tvartom, det passar val in i den moderna diskursen om att
fostra till en aktiv och medveten kulturkonsument. Exemplet med mu-
sikalen ovan innebar att deltagarna ar aktivt involveradei ett konst-

narligt projekt. Kannetecknande for sadana projekt ar att de ar aktivi-
teter som urskiljs ur skolans vardagliga aktiviteter. Genom bland annat
medverkan av experter och uppbrytandet av schemat skapasspeciella
inramningar vad galler malsattning och arbetssatt.

Mats Trondman (1997) konstaterar i en utvardering av Kultur-i-
skolan-projekten att kulturformedlarna och skolornatar for givet att
det ar nagot oproblematiskt och gott med den godakulturen.I pro-
jektbeskrivningarna aterfinns en rad beskrivningar av det som 4r gott;
det goda poesin, den goda konsten, det goda spraket, den goda kultu-
rella traditionen, den godalitteraturen etc. Eftersom all kultur ar god
sa leder den ocksa till goda effekter, fortsatter Trondman. Manblir

sjalv god, koncentrerad, utvecklad, kannande och skapande. ”God
kultur framstar som helbragdagorare. Kvalitetskultur forvandlas dari-

genom till metafysik och andlig nadegava”, (s. 14). Motsatsen ochfi-

enden ar skrapkulturen och passiviteten. Trondman lanserar begreppet
motverkasprak, darfor att projekten ar fulla av formuleringar om att
kulturen ska motverka vissa foreteelser, till exempel dalig halsa, video-

vald, forflackning, skadegorelse, aggressivitet, inlarningssvarigheter,
mobbningoch rasism, koncentrationssvarigheter, fordomaretc. Kultur

i skolan ar sallan nagoti sig sjalv vardefullt, utan koloniseras alltsa av
en uppfostransambition. Kultur ses som ett nytt uppfostringsredskap
nar de gamla borjar forlora i effekt eller till och med forbjudas. Elever-
na framstalls i projektbeskrivningarna som tommakarl som skafyllas
pa med korrekthet, en slags distributionslogik som Trondmanskriver.

Vidare konstateras att elevernas egna utgangspunkter ar sa gott som
helt franvarande i projektspraket. ”Barn och ungdomar maste saledes
forst rdddas, innan de kan tala”, (s. 15).

Sjalvklart ar det vardefullt med den kultur i skolan som iscensatts

av kulturdistribut6rer och konstnarer som ar experter pa att organise-
ra och genomfora projekt. Vad man kan diskutera ar den ideologiska
och pedagogiska omedvetenhet medvilket det sker, samt problemetatt
skapandeaktiviteter paradoxalt nog kan kommaatt urskiljas och mar-
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ginaliseras gentemotde vardagliga aktiviteterna och elevernaslivs-

varld. Métet med projektet blir fér lararna och eleverna en engangs-

upplevelse som 4r svar att anknyta ochrelatera till. Som Eagleton

(1990) skriver i en text om estetik och makt: ”And in so faras it [the

art product] exists for nothing and nobody in particular, it can be said

to exist for itself”, (s. 368).

ESTETISKT LARANDE SOM SUBJEKTIVA UPPLEVELSER

I det sa kallade moderna projektet finns det ocksa forhallningssatt som

erinsar mot det terapeutiska. Reformpedagogiken och progressivis-

mens hyllning av individens vaxt och fria skapande har ibland férskju-

tit de skapande amnenasfokus; fran det konstnarliga materialettill

den individuella processen. Det har varit viktigare att diskutera indivi-

duella kanslor an att utveckla en sinnligheti relationtill ett material.

Deninflytelserika filosofen Susanne Langer (1962) forvaltar detta ro-

mantiska arv och menar att manniskan med konsten 6nskar ge kans-

lan gestalt. Alltsa en slags symbolisering av kanslolivet. Det ar en van-

lig forestallning, inte bara bland musiklarare, att individen genom

musiken ger uttryck fér nagotinre. I sin mest renodlade form innebar

det en apedagogisk hallning, befriad fran vardediskussioner och tema-

tiseringar. Fortfarande ar det inte ovanligt med 6vningar dar eleverna

ska ”rora sig fritt till musiken” eller ”kannaefter vad de kanner”.

En utbredd uppfattning ar att eftersom musik handlar om subjektiva

kanslor ar det inte ens meningsfullt att forsdka diskutera dem 1 termer

av ldrande. Pa sa satt gérs en skillnad mellan ett larande som ar mdjligt

att paverka och verbalisera och de konstnarliga upplevelser som pa

nagot mystiskt satt befinner sig hinsides en anvandbar ochsocialt del-

bar kunskap. David Best (1992) pekar pa att denna subjektivism blir

nagot paradoxali utbildningssammanhang,eftersom den fornekar m6j-

ligheten att undervisa i konstnarliga amnen. Best skriver att "It is part

of the subjectivist doctrine that artistic meaning or value dependssolely

upon whateachindividualfeels aboutit”, (s.29). I praktiken ar det

dock sallan sa. Konstnarliga utbildningar ar inbaddade i kvalitetskrite-

rier och konstnarliga hierarkier och sprakbruket praglas av vardeut-

sagor. Problemet, som jag ser det, ar att detta subjektiva larande i kon-

sten skiljer konsten fran larandet och istallet studerar individensinre;

that tradition, derived from Descartes, Kant, Cassier, and Langer,is

based uponresort to inner occult mental processes”, (Best, s. 16).

ESTETISKT LARANDE SOM STOD

En tredje aspekt av den nyestetiska rérelsen framhaller de estetiska

amnenas mOjlighet att utveckla formagor inom andra omraden,detvill
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saga har en formagatill 6verspridningseffekter. En vanlig forestallning
ar att skapande 4mnen gor manniskor kreativa, 4ven inom andra
amnen. Forestallningen ar sa stark att den narmastharblivit ett axiom.

Lars Lindstrém (personlig kommunikation) menaratt vi ser en rends-
sans f6r formalteorin. Tidigare betraktades latin som ett medel f6ratt

trana och skarpa det logiska tankandet. Nu knyts forhoppningarnatill
de estetiska 4mnena f6r att utveckla den kreativa manniska som anses
behovasi vart foranderliga media- och informationssamhalle.*

Det finns en mangdolika forestallningar om vad deestetiska aktivi-

teterna kan vara bra for. Manga kan sparastill samma grundantagan-
de — att forstaelsen av ett omradeblir rikare ju fler olika sinneneller

strategier individen anvanderfor att bearbeta det. Trots att han inte
alltid ndmns, sa ar Howard Gardneroch hansteori om multipla och
komplementara intelligenser en starkt influens.’ ”Det skadarinte att
lagga in lite rytmik i matteundervisningen,alltid ar det nagon som tar
till sig kunskaperna pa det sattet”, som en larare uttryckte det.

Nar forskningen kring det som i media kom att kallas Mozarteffek-

ten’ blev kand, blev den det belagg pa musikens 6verspridningseffekter
som manga vantat pa. Don Campbell, en av dem i USA som forstatt
att utnyttja intresset kommersiellt, talar om att manniskorblir gladare,

effektivare och lugnare av speciell musik, (Campbell, 2000). Tyvarr sa
bekraftas inte effekterna och forhoppningarna av vetenskapen. Manga
forskare’ menaratt det inte finns nagot samband mellan estetiska verk-
samheter och prestationer i andra 4mnen. Lindstrom (2002) samman-

fattar resultaten och debatten medatt estetiska verksamheter ”inte
visat sig vara nagon universalkur for skolans problem,(s. 115). Pa
mycket kort sikt kan man visa positiva effekter av musik, men det kan
naturligtvis alla aktiviteter som innebarett trevligt avbrott i vardagen.

Estetiskt inriktade pedagogiker, t ex Waldorfpedagogiken, kopplar i

sin metodik ofta skapande aktivitetertill specifika kunskapsmal. Geo-
metriundervisningens pentagram malas och satts ihoptill en lampa’,
historieprojektet om ut- och invandringillustreras med sanger och tex-
ter’, for att ta nagra exempel. Estetik i olika former haralltid anvants
som stéd for larandet i andra 4mnen. Rim och ramsor, bilder och be-

rattelser, ar metoder som fortfarande ar verksamma. Ett problem med
den stédjandeestetiken ar bristen pa analys av kopplingen mellan kun-
skapsmAalen och det konstnarliga materialet. Men for att kommavida-
re behover vi forst diskutera vad vi menar med olika kunskapsformer.

SKOLANS TRANINGSLOGIK

Det ar problematiskt att havda att det finns en logik, en kultur eller en
praktik i skolan. Skolan ar heterogen, mangfacetterad och foranderlig.
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Jag vill trots det peka pa ett vanligt forhallningssatt som jag ser som

ett stort hinder for estetiska aktiviteter och kunskapsformeri skolan.

Jag vill kalla det for en slags traningslogik, for att det innefattar sko-

lans centrala praktik samtidigt som begreppet signalerar hur olika f6-

restallningar och verksamheter sugs in och formasfr att bli en logisk

del av praktiken.
For det forsta handlar traningslogiken mycket om fardiga kategori-

er, dar olika féreteelser ska ordnas pa ett bestamt satt. Eleverna tranas

i att definiera det som utmarker en kategori och att sortera sakerefter

de fardiga kategoriseringarna. Sjalvklart har det en funktion att lara

sig igenkanna viktiga aspekter och markérer. Problemet ar att katego-

riseringen laser uppmarksamheten vid en endimensionell jamforelse,

istallet for att fraga efter alternativa sammanhang.

En annan aspektav traningslogiken ar att den syftartill att finna

och prestera ett sant och entydigt svar. Aven om verkligheten ar kom-

plex s4 ar malsdttningen att reducera detta till enkla sanningar. Elevers

>forskande” handlartill exempel ofta om att sl4 upp ratt svar pa far-

diga fragor. Mantranarett visst linjart forfarande, men det ar knap-

past forskning i meningenatt utveckla forstaelser ur egna funderingar.

For det tredje sker ofta en forskjutning fran innehall och mening till

procedurer. Till och med elevinitierade teman kan sluta i Ovningar att

fardigstalla ett arbetshafte pa ett korrekt och likartat satt. Eleverna

triinas i vissa former for framstillning, eller si motiveras uppgifterna

medatt de tranar samarbetsformaga. Andra vanliga mal ar att fostra

noggrannhet och snabbhet. Som férstas ocksa ar viktigt, men min kri-

tik ar att det sker pa bekostnad avtill exempel reflektionsformaga.

Ibland blir uppgifterna rena tavlingarna, dar det enda kvalitetskriteriet

ar att forst na det forutbestamda malet.

Kunskap om néagotAralltid betingad av de redskap och interak-

tionsmOjligheter som star till buds.”° Den formaga man har aktualise-

ras och gérstillganglig genom spraket och olika sammanhang erbjuder

olika sprak. En ytterligare aspekt av traningslogiken ar dess starka fo-

kusering av skriftliga produkter. Erfarenheter och upplevelser filtreras

genom den skriftliga logiken och reducerar elevernas mojlighetertill

andra forstdaelser.

KONSTENS EPISTEMOLOGI - DEN SVAGA OCH DEN STARKA ESTETIKEN

Forskningsprojektets teoretiska utgangspunkt ar att betrakta konstnar-

liga aktiviteter som pedagogiska i meningen att de innehaller ett laran-

de. Det innebarfr det férsta att losa upp distinktionen mellan forsta-

else- och upplevelseformer. Ofta forstas konst som nagot som enbart

handlar om individuella kanslor, och darfér ar flyktigt och inte ger
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faste for bestaende kunskaper eller redskap. Polariseringen mellan sa

kallade teoretiska, praktiska och skapande amnen4ren historisk och

social konstruktion, eller en myt om kunskapens natur. Gadamer

(1997) pekar pa hur konst i hégsta grad ar kunskapande; ”Konst-ver-

kets egentliga satt att vara bestar snarare i att bli den erfarenhet, som

forvandlar den som erfar”, (s. 80). Gadamers epistemologi ar radikali

meningen att kunskapsprocessen ar dubbelriktad. Det innebaratt en

skapande aktivitet samtidigt forandrar det konstnarliga materialet och

konstnaren. Tankesattet ar viktigt, for det pekar pa skillnaden mellan

en svag estetik som visserligen stéder larandet, men som inte forstar

eller utnyttjar de konstnarliga kunskapssystemenfullt ut.

Det ar dock fel att géra en kvalitativ atskillnad mellan olika kun-

skapsformer,till exempel havda att det finns ett speciellt inneboende

visen i konsten.Istallet bor vi unders6ka hur olika praktiker, diskurser

och inramningar aktualiserar olika méjligheter att handskas med kun-

skapsomraden och problem. Det betyder att vi i projektet har en socio-

kulturell utgangspunkt. Matematiska uppgifter i skolan4r inte i sig

mindre estetiska, men de redskap som erbjuds for problemldsning

leder elevens uppmarksamhet motvissa aspekter och vissa handlingar1

relationtill uppgiften. Hade det varit en lektion i bild hade kanske

centralperspektivet och symmetrin varit de aspekter som uppmarksam-

mats. Man kan se det som att en uppgift kan erbjudaett stort antal

interaktionsméjligheter, men att sammanhanget avgor vilka som aktua-

liseras. Tore Nordenstam (1995) uttrycker liknande tankar och menar

att konstprodukter har resonanser. ”Resonansen uppstar pa grund av

att en dikt har sitt eget klangrum”, (s. 16). I all konst finns det ekon

av sammanhangetsom iscensatter sin speciella liturgi och epik.

I en konstens kunskapsteori har Jek en stor betydelse. Den har funk-

tionen att symboliskt gestalta olika sociala situationer samtidigt som

det sker ett kontinuerligt provande av olika redskap och interaktions-

mojligheter. Skolans traningslogik erbjuder inte den har 6ppenheten att

liksom akalla olika scenarier, utan presenterar en slags ideal varld.

Aven om skolmaterialet hamtar uttryck fran sagans och lekens varld,

sa stannar det ofta pa en retorisk niva. Att det forekommertroll i mat-

tebéckerna och talande djur i laseboken innebar inte automatiskt att

barnen iscensatter en som-om-varld. Daremot kan de forstas fungera

som en illustration av ett sammanhangoch darfor stédja raknandet

eller lasningen. Det dr ett exempel pa vad jag kallar den svaga esteti-

ken. Leken dr en nédvandig menintetillracklig betingelse for att det

ska ske vad jag kallar ett starkt estetiskt larande. Att enbart gestalta

nagot behoverinte innebara att eleven utvecklar en mer mangfacette-

rad forstaelse av innehallet.
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Jag haller med Gadamer i meningen att konsten alltid staller krav

pa betraktaren, en utmaningfortillvaron. Betraktaren stalls infor ut-

maningen att igenkanna och jamfora, men konstnaren sjalv utsatter sig

for mojligheten forandra bade konstverket ochsig sjalv. I denna aktivi-

tet gor individen standigt estetiska val, det vill saga tar stallningtill

hur det gar, om detblir vackert, later bra, vad som ger en speciell ef-

fekt, om det senaste forséket ar battre an foregaendeetc. Bengt

Molander (1993) menaratt material och redskap blir en del av den

skapandeindividen, nar denne kontinuerligt provar och varderarett

uttryck eller en konstskapelse. Konsekvensen fér en kunskapsteori ar

att betraktandet (lyssnandet) kan fungeraillustrerande, smyckande

eller stodjande, menatt det starka estetiskt larandet forutsatter att in-

dividensjalv lar sig att uppmarksammahur ett material forandras.

P4 sA satt kan vi inse att manga av skolans kulturaktiviteter hamnar i

den svaga kategorin och blir ett larande som inte utvecklar redskap

for att sjilv handskas med ett konstnarligt material, eller ett material

pa ett konstnarligt satt.
Ofta framhalls hur skapande aktiviteter gor manniskor kreativa.

Det ar en vanlig férestallning att estetiska amnen darf6r fyller ett syfte

genom att laggatill det kreativa momentet till de mer faktabaserade

kunskaperna. Problemet ar att skapandeaktiviteter inte nodvandigtvis

innehaller tematisering. Konst innefattar ett flexibelt material (ljud,

lera, farger, rérelser etc.) och kan erfaras med manga sinnen. Att konst

erbjuderett tematiserande innebir inte att det tillampas1 situationens

praktik. Skolans traningslogik inramar aktiviteterna pa ett annatsatt

och spanning, tematik, kontraster och utmaningar ersatts med repro-

duktion. Denna sammanblandning mellan innehall och praktik ar for-

klaringentill det forbryllande faktum att skapande amnen kan vara

mycket okreativa.
Fortsitter vi resonemanget framtrader skillnaden mellan den svaga

och den starka estetiken tydligare. Den svagaestetiken Sppnarforatt

handskas med innehallet/ kunskapsobjektet pa ett nytt satt. Mattetalen

kan rytmiseras, en historisk epok kan illustreras med speciella sanger

och klanger, ramsor kan underlatta ihagkommandet av olika fakta.

Exemplen ar manga ochfinns naturligtvis inom alla konstarter. Det

hir ar ett estetiskt kunnande som fungerar stédjande,illustrerande och

smyckande for ett bestamt kunskapsinnehall. En starkt estetik tar ett

steg till. Den tillater aven det ursprungliga kunskapsinnehallet att for-

andras. Man kan férst& att den starka estetiken kan vara provocerande

for skolans traningslogik. Den utmanar bland annat forestallningen

om att de vetenskapliga sanningarna kan avbilda verkligheten entydigt.

Skapande aktiviteter kraver ofta en riktning och en tydlig struktur.
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Det ar en missuppfattning att skapandetstravarefter frihet. Att varde-
ra och tematisera sker inte fOrutsattningslést, utan stravar efter att
iscensatta nagon form av meningsfullhet. Vi gér ocksa en forenkling
om vi enbart ser skapandet som kanslor ochlust. En alternativ infalls-
vinkel ar att tala om meningsfullhet och intensitet och att detta upp-
star genom det egna intradeti aktiviteten.

En konsekvens fér den starka estetik jag diskuterat, ar att elever in-
bjudstill att bli medagerande. Detta aktualiserar etiska dilemman och
konflikter. Ett sadant ar nar redovisningen avett estetiskt ldrandeblir
en sjalvpresentation. Hur ska mantill exempel reagera nar en av ele-
vernai det inledningsvis beskrivna musikalprojektet, istallet for att
spela med i ”Kung Vinter och Prinsessan Var”, sager att han drémde
att han var dod ochvill gestalta detta i pjasen? Ar det ett motstand
motatt delta i nagot som upplevs som abstrakt och reproducerande,
eller en sjalvpresentation? Kanske mAste fragan stallas om vem som
ager den skapandeprocessen och vilket mal den har. Den svagaesteti-
ken kan fylla en funktion av att lysa upp och levandegora ett innehall
som annars upplevdes som torrt och trakigt. En stark estetik kan dess-
utom mojliggéra for eleven att reflektera Sver varfér innehallet upplev-
des pa det sattet och sjalv kunna iscensatta olika redskap for att ut-
veckla meningsfullhet och intensitet.

EN EMPIRISK ANSATS

Tankarna om deolika estetiska kunskapssystemen och innebérden av
en konstens kunskapsteori har vaxt fram genom diskussioner, observa-
tioner och praktiska musikaktiviteter ute i grundskolor."' En genomga-
endeerfarenhet ar att det ar latt, aven som forskare, att bli infangadi
det jag kallar skolans traningslogik. Jag avslutar detta paper med
nagra episoderfran projektets empiri dar de olika kunskapssystemen
stalls pa sin spets.

Ett exempel ar nar elevernas berattelser skulle kombineras med ljud
och musik, som ett slags soundtrack”. Tanken fran var sida var att
eleverna pa sa satt skulle fa redskap foratt reflektera Gver sina berat-
telser. Forsdket utmynnadei att forskaren och lararna gavférslag pa
passande musik eller bra ljud och iblandtill och med utférde dessa.
Pa detta satt tranades eleverna i att identifiera och sortera kulturella
koder i Ijudvarlden. Ju langre forséket pagick desto skickligare blev
elevernapaatt leta ratt pa ljud och anpassasigtill en mall. PA satt och
vis var detett estetiskt larande, meninte av den starka kategorin dar
det ursprungliga innehallet férdndras och de givna kunskaperna och fé-
restallningarna utmanas. Detblir istallet en slags pedagogisk Hétorgs-
konst som paett traditionellt satt forgyller texten, men som inte utveck-
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lar elevernas formaga att tematisera, vardera eller utveckla sina berat-

telser.
Lat mig ta ett annat exempel, ocksa det fran amnet svenska. Musi-

kaliska fraser kan anvandasfor att illustrera skiljetecken 1 meningar.

Detfinns kulturella normer for hur manspelareller sjunger en fraga,

ett utrop eller ett konstaterande. I det har forsdket stalldes yngre barn

infor uppgiften att kombinera sma melodier medolika skiljetecken.

Det har arett estetiskt larande som kan vara engagerande och verk-

ningsfullt, men anda ett exempel pa vad jag kallar en svag form — kun-

skapsinnehallet forblir orért. Den starka estetiken utmanartill att upp-

tacka nya skiljetecken eller uppmarksamma meningars mangtydighet.

Melodier kan forandras och spelas/sjungas pa olika satt, vilket leder

till att de far olika inneb6rder. Kanske konstruerar eleverna tecken f6r

fragor som egentligen inte ar fragor, eller for pastaenden som inte ar

sanna. Hur som helst, podngen ar att den musikaliska mangfalden och

mangtydigheten i en melodi kan forandra innebérden av skiljeteckeni

meningar pa nagotsatt, vilket inte skedde i det har fallet.

Det sista exemplet hamtar jag fran matteundervisningen. I exemplet

tranas barnen av klasslararen att uppmarksammakorrekt antal och

sedan skriva det pa ratt stalle. Det ar en traditionell undervisning, aven

om den innehaller momentdar eleverna gestaltar tal pa andra satt an

med papper och penna. Mangarfran det konkretatill det abstrakta.

Nagonstans pa vagen lamnastalens konkreta referensochblir regler

for kategorisering och placering. Talens kvalitativa inneborder Svergar

till kvantitativa procedurer och matematikens dynamik forbyts i en

forestallning om det konstanta och entydiga. Med denstarka estetiken

som teoretisk utg4ngspunkt skulle man dels ska meningsfullhet

genom elevernas egna intrade i uppgiften, dels utmana forestallningen

om matematikens bundenhet. Elevernas intrade provar vi genom att

iscensatta en som-om-varld, dar de medsin erfarenhet och fantasi kan

lata talen innehalla en kvalitet och inneb6rd. I det har konkreta forsé-

ket gestaltar klassen en grupp stadsmusikanter placerade i en medelti-

da miljé. Kvaliteterna bestartill exempel i att man kan variera antal

musikanter som spelar och dansareller att antalet stammor och dans-

steg ges en matematisk innebdrd. Det regelstyrda och entydiga kan ske

genom att prova nya satt att kategorisera. Hur upplevs helheten nar

olika stammor och rytmer kombineras? Blir summanav olika musika-

liska bestandsdelar nagot annat? Och hur kan sadana konstnarliga

upplevelser aktualiseras i matematiskt problemlésande? Dessa ar nagra

av de intressanta fragor som projektet i nulaget provar.

303



Noter

‘ Konferenspapret/rapporten ingar i det av Vetenskapsradet stédda projektet ”Musikens
kunskapsformeroch larmiljéer”. Projektets forskargrupp bestar av Gunilla Lindqvist,
ambjorn Hugardt och TomasSaar.
> Jan Thavenius (2002) anvander formuleringen skolans modesta estetik, som visserligen
bejakar elevernas upplevelser och skapande, men som intevill eller vagar utmana hege-
moniska férestallningar om varden och maktstrukturer.
3 diskuteras bl.a. av nielsen 1994 och Persson 1993.
* Harland m.fl. (1998) beskriver hur engelska larare och skolledare har enstortilltro till
de estetiska Amnenas 6verspridningseffekter. Speciellt bild och drama ansagshaenall-
man positiv effekt pa elevernas kreativitet, medan musik ansags beframja samarbete och
sociala fardigheter. I en studie med liknande upplaggning fann Catharina Elsner (2000)
liknande forestallningar hos svenskalarare i estetiska amnen. En skillnad var att de
svenska lararna mer 4n sina engelska kollegor framhall évergripande livsvarden som
lust, gladje och skénhet. Elsner finner ocksa att lararna betonar de estetiska amnenas
symbolfunktioni relation till andra amnen. Ulla Lind och Kerstin Borhagen (2000) kon-
staterar i sin utvardering av Skolverket och Kulturradets gemensammaprojekt Kultur
for lust och larande, att lararna framhaller de skapande amnenasallmanna funktion av
att vara omvaxlande,lustfyllda eller motiverande — nagot som laddar ochlyser upp.
’ Gardners betydelse for det estetiska larandet framhalls till exempel av Hjort (2002),
Nordlund & Sigge (2000), Ladberg, (1997), Jernstr6m & Lindberg, (1995).

® Mest omtalad ar den forskning som gjorts av Francis Rauscher, (t.ex. Rauscheret.al
1995).
” Till exempel Eisner 1999; Winner & Cooper, 2000.

® UR-program: Pedagogiska magasinet om Waldorfpedagogiken, 1989.
° Beskrivs av Lindqvist (2000) i Historia som tema och gestaltning.
© Detta har ingaende beskrivits av bland andra Roger Salj6, dar hani ett antal artiklar
visar hur olika situationer och sprak ger olika tillgang till kunnande och problemlés-
ningsformaga, (Salj6 et. al 1999, Saljo 2000).
4 Ochnaturligtvis genom diskussioner, seminarier och litteraturstudier i olika akademis-
ka och vetenskapliga sammanhang.
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Jan Schoultz, Ragnhild Lofgren

Laborationen - en miljo for larande

INLEDNING

Det praktiskt, experimenterande arbetet har idag en viktig plats i den
naturvetenskapliga undervisningen och pastas ha stor betydelse for de

studerandeslarande (Jenkins, 1999; Sjoberg, 2000 ). Det anses dess-
utom finnas manga skal till att anvanda laborationer i undervisningen,
till exempel att, de presenterar fenomenetpaett patagligt satt, de stu-
derandelar sig anvanda naturvetenskapliga metoder och begrepp,
laborationen underlattar elevens forstaelse av stoffet och utvecklar
hans/hennes tankande,de ger insikter i forhallandet mellan teori och

experiment och den naturvetenskapliga kunskapsprocessen och utveck-
lar elevens satt att argumentera och resonera och den sociala kompe-
tensen att arbeta i grupp (Jenkins, 1999; Millar, Le Maréchal &
Tiberghien, 1999; Sjaberg, 2000). Malen med det praktiskt experimen-

terande arbetet kan som synes vara manga ochinte sallan ar malen

motsdagelsefulla Jenkins skriver pa foljande satt, ”the voluminouslite-
rature concerned with practical work is marked by multiplicity of so-

metimesconflicting claims and occasionally irreconcilable, even unat-

tainable goals”(a.a, s. 23). Man kan fraga sig om detinte ar for manga
mleller syften och om alla dessa verkligen uppfylls under det experi-
menterande arbetet.

F6religgande studie ar en delstudiei ett st6rre forskningsprojekt
”Grundskolans naturvetenskapliga undervisninginnehall och form”
som bland annat fokuserar pa den naturvetenskapliga laborationen
som en m6jlig samtalssituation dar begrepp och termer anvands paett

funktionellt satt, dvs. en situation dar elever far mojlighet att anvanda
och bearbeta termer och uttryck fran naturvetenskapen. Vi har i denna
delstudie fokuserat pa hurlarare ser pa de praktiska arbetet i den na-
turorienterande undervisningen. I detta arbete deltar lararstudenter
som skriver C-uppsatser inom ramen f6r 4mnet ”Naturvetenskapi ett

skolperspektiv” vid lararutbildningen vid Campus Norrk6ping och det
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empiriska materialet kommer delvis fran nedanstaende arbeten.

Lethid, J. (2002): Naturvetenskapliga laborationer, Hur elever och larare uppfattar det

laborativa arbetssdttet under ar fyra och fem. Linképing: Linképings Universitet,
Institutionen for tematisk utbildning och forskning.

Gidlund, C. (2001): Laborationens betydelse, En studie av nagra No-larares uppfatt-
ningar. Catharina. Linképing: Linképings Universitet, Institutionen for tematisk ut-
bildning och forskning.

Olsson, H. (2001): Att fa kunskap sa klart. En studie av elevers uppfattningar av syften

med laborationer. Linképing: Linképings Universitet, Institutionen for tematisk ut-
bildning och forskning.

Flodin, J. (2001): Dom gér ndgot med handerna. En studie av larares uppfattningar

betraffande begreppet larande vid laborationer. Linképing: Linképings Universitet, In-

stitutionen fér tematisk utbildning och forskning.

BAKGRUND OCH UTGANGSPUNKTER

Arbetssatteti laroplaner
Det laborativa experimentella arbetet beskrivs ofta som ett elevaktivt

arbetssatt. Detta arbetssatt har ganska lange varit en viktig pedagogisk

metod. Redan i Lgr 62 podngteras elevaktiva arbetssatt och arbetsfor-

mer och en stravan bort fran katederundervisningen:

Avsikten Ar inte i forsta hand att i undervisningen framlagga fardiga asikter, fakta

och resultat, utan att lata eleverna i stérsta mOjliga utstrackning skaffa sig kunskaper

genom eget arbete och egna upplevelser. Skolarbetet skall alltsa bygga pa deras egen

aktivitet ( Lgr 62. S 204)

Aven i Ler 69 betonas elevens egna undersokningar:

Manbori stérsta mOjliga utstrackning utga fran elevernas fragor och in-tressen och

ta vara pa deras lust att undersdka och gora nya kombinationer. (Lgr 69 s. 51)

Detar frst i och med Lgr-80 som det undersdkande arbetssattet blir

den dominerande metoden. Detta arbetssatt ansags vara bade en

metod och ett kunskapsmali sig. Harigenom skulle elevernalara sig en

metodfor att sjilva kunna ska kunskap, en fardighet som 4r vik-tig i

ett samhalle dar kunskapsproduktionen standigt 6kar. Studiemotivatio-

nen ansags bli battre och kunskaperna stérre om eleven fick genomf6-

ra egna undersékningar och géra egna upptackter.

I Lpo94 podngteras ocksa det problemldsandearbetssattet.

Skolan ska strava efter att varje elev lar sig att anvanda sina kunskaper som redskap

for att formulera och préva antaganden ochlésa problem,reflektera 6ver erfarenhe-

ter och kritiskt granska och vardera pastaenden och férhallanden. (Lpo94.s. 17)
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Pedagogiska motiv
I Ler 80 omsattes Piagets tankar i det undersokande arbetssattet (Elg-
strom & Riis, 1990). Eleven kom att betraktas som denlille forskaren

som genom det undersdkandearbetssattet kom till insikt om omvarl-
den. Arbetsformen skulle géra skolan merintressant och meningsfull
for eleverna. Katederundervisningen ansags vara den framsta anled-

ningentill att eleverna upplevde de naturvetenskapliga 4mnena som
trakiga. Eleverna skulle forst genom egna undersodkningar undersoka
olika fenomen. Sedan skulle de fa en teoretisk forklaring. Elevens egen
kunskapss6kning ansags varaviktig.

Arbetssattet i naturvetenskap haralltsa praglats av Piaget och den
konstruktivistiska inlarningsteorin. Piaget har haft stor betydelse for

synen pa inlarning och undervisning inte minst inom det naturveten-
skapliga omradet. En central punkt i hans teorier ar att inlarningalltid
forutsatter deltagande av den larande. For att eleven ska forsta och
konstruera kunskap om varlden, sa maste han/hon agera pa objekten
och det ar detta agerande som ger kunskap ochforstaelse. Konstrukti-

vismen betonar hur elevens larande styrs och paverkas av hans/hennes

tidigare erfarenheter. Kunskap Overfors inte direkt och rakt av, utan
den maste omformasoch konstrueras. I enlighet med konstruktivismen

anses elevens egna undersOkningar vara viktiga for larande av naturve-

tenskap och teknik (Andersson 1996). ”Det kan vara fraga om hand-

fasta undersOkningar av konkret material som delas ut, eller tanke-
massiga explorationer i form av elevhypoteser om vad som kom-mer

att handai ett visst experiment.” (a.a., 61).

Enligt Andersson (1996 s. 62) kan elevens egna undersokningar leda
till att ele-ven ”blir medveten om att hans/hennessatt att tinka om ett
speciellt fenomen inte ar helt korrekt” och harigenom bli mer benagen
att konstruera nya tankestrukturer. Det finns flera skal till att anvanda

ett undersoOkande arbetssatt i skolan; for det forsta sa ar det en metod

som eleven anvanderf6r att lara sig nya saker, for det andra ar det en
metod som eleven anvanderfor att tillampa och befasta tidigare kun-
skaper och for det tredje ar den ett redskap att ta med uti livet.

Champagneoch Kloper (1977) skriver att det undersdkandearbets-
sattet *should be both the method and valued outcome ofscience in-
struction” (a.a, s. 438).

Det undersékande arbetssattet anses i dag vara en viktig metod att
tillampai framtida milj6er for larande dar informationsteknologin ar
central. I Skolverkets skrift Det 6ppna larorummet (1999) dar larande

i Oppna miljoer diskuteras ges foljande beskrivning av det undersékan-
de arbetssattet;

308



Nar vi i var text anvander begreppet undersdkande arbetssatt avser vi ett vetenskap-

ligt férh4llningssatt som innebar att eleverna aktivt sdker belysa olika fragestallnin-

gar inom ett kunskapsomrade med hjalp av olika kallor som desjalva soker

Grunden fér det undersdkandearbetssattet ar larande utifran individens egna unika

erfarenheter. (a.a., s.18)

Skolansarbetssatt finns alltsa till stor del forankrat i den konstrukti-

vistiska inlarningsteorin. Detta projekt har dock sin teoretiska utgangs-

punkti ett intresse for ett sociokulturellt perspektiv pa larande vilket

innebar en fokusering pa fragor som rorsocial interaktion och

kommunikation, och hur manniskorblir delaktiga i kunskaper och

forestallningar om varlden som vi skulle kunna betrakta som natur-

vetenskapliga. Samtidigt betonas densituerade karaktaéren hos kom-

munikation; manniskor kommunicerar paolika satt och pa olika pre-

misser beroendepé i vilken kontext managerar. Eller som Solomon

uttrycker det ”[t]he meaning of any wordis not single but multiple,

dependent onthe context in whichit is used, variable with the culture

of the user, and shifting with respect to time.” (1993,s. 89).

En av de viktigaste punkternai ett sociokulturellt perspektiv ar an-

tagandet att férstaelse sker i sarskilda diskurser (Schoultz, 2000).

Genomatt anvanda spraket pa ett speciellt satt konstruerar vi en bild

av verkligheten som ar avpassadtill de traditioner som giller och de

behov som finns i en viss verksamhet.I ett sociokulturellt perspektiv ar

de sociala, historiska och kulturella kontexterna betydelsefulla. Be-

greppen betraktas som mekanismerfér att mediera verkligheten och ge

perspektiv pa den. En diskurs ar darfor knutentill en speciell praktik.

A discipline or a field of knowledge represents a way of looking at

the world.” (Sjoberg, 1997, s. 10). Med andra ord, mansklig kunskap

ar lagrad i diskurser som harutvecklats av speciella syften. Dessa dis-

kurser och deras begrepp och satt att argumentera ar inga avbildningar

av verkligheten, tvartom konstituerar de den praktik som anvands fér

ett speciellt syfte. ’Science draws up a certain kind of map of reality,

but so doesethics, religion or aesthetics. They focus on different as-

pects of life and reality.” (Sjoberg, 1997, s. 10). De naturvetenskapliga

diskurserna ar framforallt funktionella i naturvetenskapliga samman-

hangtill exempel i laboratorier och naturvetenskapliga bocker och tid-

skrifter, men inte nddvandigtvis i andra miljoer. Att lara innebar att

tillagna sig begrepp, att kannatill deras kommunikativa mojligheter

och att kunna an-vanda dem i lampliga situationer.
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Lararrollen

Detfinns flera skal att fundera narmare 6ver laborationensbetydelsei
den naturvetenskapliga undervisningen. Sjoberg skriver att ”om malet

med undervisningen 4r att tillagna sig vetenskapens begrepp ochteori-

er, da ar det ganska tveksamt om praktiskt arbete ar speciellt effek-

tivt”(1999, s. 394). Bilden av eleven som denlille forskaren som sjalv

finner kunskap i det egna laborerandet Ar inte helt sann. Det ar inte
rimligt att anta att elevers egna aktiviteter kan ledatill att de upptack-
er och skaffar sig vetenskaplig kunskap (Salj6, 2000). I en intressant
studie beskriver Bergqvist (1990) elevers svarigheter att ”upptacka vad
som hander” i en laboration. Det behdvs en larare som inte bara forser
eleven med material utan ocksa ar en viktig samtalspartner som hjal-

per eleven vidare. Solomon betonar detta genom att skriva pa fdljande
satt, ”theachers need to help students change whatis seen into a vivid
illustration of scientific ideas with the capacity for further action
(1999, s. 68). Vygotsky betonar pa sammasatt lararensroll vid all in-

larning. Vad han kallar effektiva instruktioner leder den larandevi-
dare. ”Thescientific concepts evolve under conditions of systematic
cooperation betweenthe child and the teacher. Development and ma-
turation of the child's higher mental functions are products of this coo-

peration.” (a.a., s. 148). Det ar i interaktionen, diskussioner och sam-
tal, som man blir bekant med de funktionella egenskaperna hos termer
och begrepp,det vill saga hur de anvands for att fora ett samtal inom
en viss diskurs. ( Lemke, 1990; Wyndhamn,Salj6, 2002). Men innan

vi soker svar pa denna fraga har vi som bakgrundintresserat oss for
lararnas installning till och uppfattningar om laborationen. Den Gver-
gripande fragan i foreliggande projekt ar just om laborationen i den
naturvetenskapliga undervisningen 4r eller kan bli en ”arena” for be-

greppsutveckling dar begrepp och termer anvands pa ett funktionellt
Satt.

METOD

Datainsamlingen har genomforts med hjalp av observationer av lektio-

ner och intervjuer med larare och elever. Studien innehaller 10 klass-
rumsobservationer och 15 lararintervjuer. De flesta observationer och

intervjuer har genomforts pa lektioner och medlarare i grundskolans
senare ar. Samtliga intervjuer, med bade larare och elever, har genom-
forts i skolmilj6, med intervjuguide, i samtalsform (Hultman, 2000).
Intervjuguiderna anvandes endast som stéd sa att samtalet kom att be-
handla de omraden som dettafalla var intressanta. Intervjuerna kan
betraktas som kvalitativa i halvstrukturerad form. Vi anvande ganska
lang tid av intervjun fOr att narma oss ”karnfragorna”. Detta varett
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medvetet tillvigagangssatt for att komma in pa ”arenan”ochbli 6ve-

rens om samtalets innehall. Det empiriska materialet bestar av faltan-

teckningar fran observationerna och bandinspelade intervjuer som

transkriberats. Efter bearbetning och analys av det empiriska materialet

presenterar vi nedan nagraintressanta resultat som framkommit.

RESULTAT OCH ANALYS

Varfor ska man ha laborationer?
Lararnafick fragor om varfor man ska halaborationer och vilka forde-

lar respektive nackdelar det finns med laborativ verksamheti skolan.

Astrid: Labar tror jag mest hjalper de elever som mAste géra nagotochse det fér att

de ska férsta. Manlar sig genom att se, kanna, uppleva och undersokasjalv.

En annanlarare, Beata, svarar sa har pa fragan om vilka fordelar det

finns med laborationer i undervisningen jamfort med annan undervis-

ning i NO.

Beata: Man anvander inte bara huvudet utan du anvander hander. Hela kroppen ar

ju med nar dulaborerar. Dusitterinte stilla, du ar inte hanvisadtill din plats utan du

maste réra dig undertiden och det ar ju ocksa positivt for manga elever idag. Och

det har med samarbetet, arbetsférdelning.

Curt svarar sa har pa fragan om varf6r han laborerar i sin undervis-

ning? Har la-borationen ett egenvarde?8

Curt: Alla elever dr ju inte analytiska. Alla elever forstar inte nar man pratar rent teo-

retiskt. DA mAste man ga in pa hur man péett annatsattlara fler elever sammasak.

Jag skulle kunnabyta utall praktisk undervisningtill rent teoretisk om alla barn var

rent teoretiska och bara satt dar och tog emot. Da arju laborationen ett annat satt.

Ochett valdigt bra satt. Det marker man paatt vi har ju valdigt manga elever som ar

lite halvoroliga och har svartatt sittastill. Valdigt manga av domblir helt annorlun-

da nar de kommerin i laborationssalen och ska fa gra nagot med handerna.

Elsa sager sa har som svar pa fragan varf6r hon laborerar medeleverna.

Elsa: Mankantitta i en bok, om vi tar nagot som syroroch basertill exempel, sa kan

mansitta och lisa i en bokatt det blir grént eller gult. Men far de se eller géra detsjal-

va sa lar de naturligtvis mycket battre. Man kan lasa hur manga kokbdcker som helst

men du maste bérja laga mat innan du kan lara dig. Du kan lasa hur mycket som helst

om hur man byter dack p4 en bil men du borju géra det sjalv innan du riktigt ser vad

det star. Jag tror att det har ar en enormtviktig bit. Kanske speciellt i grundskolan...

De tycker att det ar valdigt roligt och da har man kommit enbit.....da kommer de i

alla fall pa lektionerna.

Doris svarar sa har pa fragan: Vilka vinster ser du medatt arbeta labo-

rativt i naturvetenskap?
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Doris: Det ar det som eleverna ser fram emot. Mangaelever har en tendensatt vara
jattenervésa infor NO‘n ochtyckaatt det ar svart och sa. Det ar mycket abstrakt och
det ar jattemanga nya ord, svara och langa ord. SA fort man kan kommabortifran

det sa ar de tacksamma

Flera av lararna som intervjuades motiverar laborationer genom att
eleverna lar sig genom att ”gora” och skaffa egna erfarenheter. De

pekar ocksa pa att manga elever tycker att det ar roligt att laborera.
Det laborativa arbetet kan alltsa fungera som ett medel att fanga ele-
vernasintresse. En del larare ndmner ocksa att det ar positivt for ele-
verna att fa réra pasig ochintesitta stilla. Detta kopplasintetill
nagot naturvetenskapligt larande utan snarare som en positiv bieffekt
av den praktiska arbetsfor. Men det ar inte sjalvklart att resultaten
fran laborationerna belyser den naturvetenskapliga teorin for eleverna.
Det visar samtalet med Doris.

Eleverna raknar lab och NO som helt olika saker av nagon anledning.Jag har valdigt
svart att fa dom att forsta att dom tva horihop. For att det ena tycker dom Arroligt
och det andra ar de mest raddafor.

Mankan fraga sig varfor det ar svart att koppla de praktiska erfaren-
heterna till den naturvetenskapliga teorin? Tar de praktiska momenten

dverhand och évriga syften med laborationen kommeri skym undan?

Vilka syften finns for laborationer?
Under intervjuerna fick lararna beratta vilka syften de hade med labo-
rationer och hur de presenterade dessa for eleverna. Lararen som un-
dervisar i ar 7 namnde mangasyften medlaborationer:

1. Laborationerna ska vara ett komplementtill teorin och eleverna ska

fa forstaelse for fenomenet.
2. Laborationerna ska ge ett meningsfullt larande. Att laborera ska

skapa lust och vara roligt for eleverna.
3. Laborationerna ska Oka elevens f6rstaelse av vetenskapligt arbets-

satt genom att bland annatatt skriva laborationsrapporter. Eleverna
skriver for att trana sitt eget tankande och for att fordjupa sina kun-
skaper. Det ger mer att skriva rapporter an att ha fardiga fragefor-
mular som manfylleri.

4. Laborationen ska ge eleverna fardigheter och vana att anvanda
olika tekniker som anvandsvid vetenskapligt arbete. De ska fa en
laborationsvanavar lararenssatt att uttrycka det.

5 Laborationerna ska gora eleverna motiverade till fortsatta studier i

naturvetenskap.
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Syften 2-5 kan ses som generella syften och kantillampas pa vilken la-

boration som helst. Lararen ansag dockatt det var viktigt att fundera
éver vilka syften man vill nA nar man laborerar och att dessa maste

tydliggdras for eleverna. I denna studie har vi aven féljt den harlara-

ren undertre laborationspass i NOi ar 7 och fors6kt iaktta vilka stra-

tegier lararen tillampade fr att tydliggdra sina syften. Samtliga labora-

tioner hade sammastrukturerade arbetsgang. De paborjades genom att

lararen hade en genomgang av laborationen pa tavlan. Samtidigt upp-

manadeseleverna att anteckna i sina NO-bécker. Lararen skrev orden

rubrik, materiel, utforande/bild, hypotes, resultat och slutsats pa tav-

lan. Han gick sedan igenom varje rubrik och forklarade vad den inne-

bar. Under rubriken materiel visade lararen vilket materiel som skulle

anvandas och hur materielen fungerade. Under den praktiska delen av

laborationen var det stor aktivitet i laborationssalen. Eleverna observe-

rade och skrev vad som hande.
Huvudsyftet som lararen utryckte det var, att laborationen skulle

vara ett komplementtill teorin, och bidra till en battre forstaelse av fe-

nomenet. Man kanfraga sig om forstaelse for fenomenet ar det samma

som den bakomliggande teoretiska kunskapen? Det finns stor risk att

de teoretiska kunskaperna kommer i skymundaneller, som Doris be-

skrev det ar svart att koppla ihop laborationer med annan NO-under-

visning om detta syfte inte ar nog tydligt.
Kopplingen till forstaelse for vetenskapligt arbete gjordes genom att

eleverna fick skriva laborationsrapporter i sina NO-bécker. De fick

formulera hypoteser och dra slutsatser. Lararen podngterade vikten av

detta flera ganger. Under en och sammalaborationfinnsalltsa en

miangd syften. Hur manga syften kan en laboration ha? Ar det mojligt

att for manga syften ledertill att man kanske inte nar nagraalls?

Lararrollen under laborationstillfallet
Hurser da larare sjalva pa sin roll i en sa komplex situation som ett

laborationstillfalle? Med hjalp av intervjuer forsdkte vi belysa hur 1a-

rarna sag pasin roll i larandeprocessen vid laborationer.

Elsa: Dom far forst skriva sina iakttagelser och sen ardet svart....man maste hjalpa

dom ochtillsammansskriva en sammanfattning och fa igang en diskussion. Utifran

det ge dom laxa och lata dom trana pa dethar.

Fritjof: Ja, dom lar sig precis vad som helst, det vet man ju .. Det ar inte sa latt att de

lar sig av laborationeni sig. Detfinns ju en san har gammal sak som mansager — det

man gor med handenlar man sig. Men det 4rinte riktigt s4 enkelt. Tre personer kan

ha sammalab och dom harhelt olika uppfattningar om vad det handlar om,fast

dom gor sammasak. Mycket handlar om,vi gjorde det pa dom har genomgangarna,

vi diskuterade en del labbar. Att man diskuterar resultat och man funderade éver var
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det rimligt eller inte rimligt. S4 man maste ha en diskussion efter och ibland att det sa
att de satter sig ner i mindre grupper och jamfo6r resultaten med varandra och kan
diskutera om det ar nagra skillnader. Det kan ju vara vad som helst, det kan ju ga
snett av manga olika skal. Pa nat vis sa far man acceptera det ocksa.....Men det vikti-
ga nardetgaller NO 4ratt de lar sig sattet att tanka....Hur man lagger uppett for-
sok, och hur man kan provadet, och hur man kan utvardera det.

Lararen 4r inte bara handledare som tar fram material. Hon/han har
en viktig roll under det laborativa arbetet och mAaste klarg6ra varfor
man gor nagot, hur man kantitta, vad man kan se och varfor detta ar
intressant. Han/hon mAaste introducera och sammanfatta laborationen
tillsammans med eleverna Det arinte sjalvklart att forstaelse automa-

tiskt foljer nar man observerar nagot. Forestall-ningen att eleven pa
egen hand kan s6ka svar pa sina fragor ar vansklig och strider mot
Vygotskys betoning av det sociala samspelets betydelse. Ett centralt
begrepp i detta sammanhang4r den narmaste utvecklingszonen, det

vill saga den utvecklingsméjlighet som eleven hari en viss situation
och som kan uppnasi samspel medlararen eller en kamrat som kan
lite mer (Vygotsky, 1986). Det ar i tankeutbytet med personer som
forstar mer som tankandet utvecklas och den narmaste utvecklings-
zonen utnyttjas.

Saras undervisning i ar 4-5 ar ett exempel pa detta. Undervisningen
varvas med genomgangarochlaborationer. Ibland har hon bara en

kort genomgang dar hon paminner eleverna om att de maste skriva en
hypotes och jamféra med resultatet samt att de maste skriva varfor det
blev som det blev. Men f6r det mesta laser de, enligt Sara, instruktio-

nerna pa egen hand. Sara menarvidare att eleverna upptacker en hel
del sjalva under arbetets gang menatt honfinnstill hands och handle-
der dar det finns behov.

Saras laborationer harrelativt stor frihetsgrad, det fors mangadis-
kussioner och eleverna far utrymmeatt stalla fragor under arbetets

gang. Det sker ett samspel mellan elever och larare dar hon ar lyhord
for elevernas fragor och hon utgar ifran vad eleverna vill veta kring
dmnet. Saras utformning och hennes syn pa larande ar meravett
handledandeslag. Eleverna f6rvantas inte upptacka samband sjalva
utan hon fortydligar och kommunicerar medeleverna.

Mangalarare beskriver har en uppfattning om att samtalet och dis-

kussionen i samband medlaborationen 4r centralt for larandet. Aven det
som man kan kalla fel resultat av laborationen kan,enligt Fritjof, ge ett
tillfalle till ldrande. Lararensroll blir att styra samtalet, svara pa fragor,
agera som en handledare. Lararnas beskrivningar och observationerna
vittnar om att eleverna har antasse ett resultat genom en aktivitet men
eleverna lamnasinte helt sjalva i sitt sékandeefter detta resultat.
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Hur ska en laborationsuppgift se ut?
For att ytterligare fors6ka beskriva lararnas syn pa laborationen 1
grundskolan Jat vi ett antal larare samtala kring en utvald laborations-
text som handlade om Arkimedes princip. Den var hamtadfran en 1a-
robok for ar 7-9 och var en ganskastyrd laborationen.

Astrid: Manservar sa mycket for att de antagligen upptacka nagot. Den har 4rall-
deles for mycket traditionell fysikmaterial. Jag tror att man kanske inte fattar nagon-
ting.....egentligen. Skulle man ta in ett badkar och ber dom hoppai eller nat sant
dar....Man skulle kunna anvanda sig av modellera eller nagonting.

Curt svarar s4 har pa fragan hur eleven nar kunskapen nar de laborerar.

Curt: Det beror pa hur uppgiften ser ut. Ser uppgiften ut sa har (lararen syftartill den
medhavda laborationen) da blir det inte bra Ar det daremot en 6ppen fraga dar man
kan f4 prata med varandra ochdiskutera, och dra egna slutsatser. Nar dom har en hy-

potes kontra slutsats. Aha det stamde ju faktiskt inte vi trodde sa har.....Och sa blev
det inte. Da blir det annan larandeprocess. Nar man har aha-upplevelsen.

Larandetutifran ett elevperspektiv beskrivs sa har av Doris.

Doris: Ja... om maninte har gatt igenom mycket innan, om man anvanderdet har
mera som eninspiration. Da tror jag det ar ganska viktigt att man harett sant har
kokboksformat pa laborationerna. Att det star steg for steg och att manserverarallt
for dom pa en bricka. Darfér att da slipper dom stressa och dom slipper.... Om man
siger... det sjalvstandiga tankandet som manvill uppna det kommer mer som ett re-
sultat av labben. $4 som inspiration ar den ganska bra. Da ar sana har format pa la-

borationer bra. Foratt jag tror att larandet kommeri efterhand nar de ska titta pa
resultaten och dom skatitta pa just att stalla fragor kring exakt vad som hande. Dar-
emots4 kan jag tanka mig att nar man lar ut Arkimedesprincip generellt och sen
utgar ifran att dom ska andra design, egen lab,eller om att de far nagra ledtradar, for
att stalla egna fragor som dom sen ska laborera kring. Da tror jag att man far ett
djupare och ett mer langvarigt och ett praktiskt anvandbartlarande.

De flesta larare foredrar elevuppgifter dar eleven sjalv far losa problem
och séka kunskap och de betonar vikten av att eleven sjalv formulerar
hypoteser, utgar fran egna fragor, och ar aktiva vad galler designen av

laborationen. Med hjalp av experiment far eleverna harleda lagar och
samband. Detta kan tolkas som ett konstruktivistiskt perspektiv pa 1a-
randet. Doris resonemang4r intressant hon anser daéremotatt man i en
inledningsfas kan anvandasig av styrda uppgifter med lag frihetsgrad

och i stallet 4gna tid At resonera och draslutsatser.

Ett undersékande, forskande arbetssdatt
En grundpelare i skolans no-undervisning ar ett undersGkande arbets-
satt, dar eleven inte bara ska ”g6ra” utan ges mOjlighet till att doku-
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mentera, diskutera och presentera sina resultat.
Av observationerna marks det tydligt att eleverna utvecklas i sitt satt

att arbeta. Lararna anseratt eleverna lar sig arbetssattet. De tar mer
ansvar och tycker detar roligt. Elevernas asikter om arbetssattet ar
positiva.

- Att arbeta med forutsagelser det ar jag faktiskt riktigt bra pa. Det ar val det som ar
roligast. (Flicka arskurs 6)

- Att testa saker arroligt. (Flicka arskurs 6)
- Det ar kul att laborera. (Flicka arskurs 6)

- Att testa fOrutsagelser tycker jag ar bra. (Flicka arskurs 5)

Ofta genomfors det laborativa arbetet i grupper. Eleverna uttryckersig

pa foljande satt om gruppensarbete.

- Vi arbetar tre och tre. Vi hjalper varandra meroch vi som kan merfar hjalpa de
andra ochdet arbra. ( Pojke arskurs 6)

- Vi skriver tillsammans. Men vi anvanderolika ord. (Pojke arskurs 6)

Det praktiskt experimenterande arbetet har en viktig funktion i den
naturorienterande undervisningen. Det utvecklar elevens satt att argu-
mentera och resonera och 6kar den sociala kompetensen att arbeta i
grupp. Manga avelevers svarigheter i infor naturvetenskap beror pa

att de i skolan inte fatt tillfalle att anvanda naturvetenskapliga begrepp
och termeri funktionella sammanhang (Schoultz, 2000). Det unders6-

kande forskande arbetssattet har i detta sammanhangenviktig platsi
den naturvetenskapliga undervisningen. Vi har sett exempel pa interak-
tion inom elevgruppen, dar eleverna lart av varandra och dar larare da
och da varit en nyttig samtalspartner. Men vi tror anda att det har
finns utvecklingsm6jligheter.

Enligt lararna lar sig eleverna efter nagra temanatt observera, forut-
saga och experimentera. Men enligt vara lektionsbes6k sa finns har en
del att utveckla. Eleverna far inte lamnas ensamma. Om arbetssattet
ska fa positiva effekter maste lararen hjalpa eleverna sa att de forstar
syftet och malet med laborationen. Detta framgar av nedanstaendein-

tervjuutdrag. Samtalet handlar om ett uppdrag dar elever skulle fa en
kromnickel trad att gloda genom att skicka strém igenom den. Elever-

na skulle sedan dra parallellen till hur glodtraden i en glodlampa fun-
gerar

- Vad larde du dig idag?
- Jag larde mig inget. Jag klarade inte av det.
- Gjorde duinte.. ?
- Nej vi hade en trad som skulle lysa eller jag visste inte om den skulle rdka eller lysa
eller gloda och varan bara rék.
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- Varfor tror du att traden skulle gloda?
- Jag vet inte.. det kom strém fran batteriet kanske.

- Javisst det kom strom fran batteriet och da skulle ni se hur en glédlampa fungerar.

- Menjag fattade inget eftersom deninte lyste. Men i den har star det mal (pekar pa an-

teckningsboken) och da ska vi skriva upp malet med uppdraget. Davetvi ju vad det gar

ut pa och vad vi ska gora. Ar det du som gjort dom har béckerna?(Flicka arskurs 4)

DISKUSSION

I den harstudien har vi forsékt att ge en bild av lararnas uppfattningar

av laborationer i grundskolan. Larandet under laborationer beskriver

lararna pA manga satt och dessa beskrivningar skulle kunnarelateras

till olika inlarningsteorier. Men vi avstar fran detta och konstate-rar

endast att lararens uppfattning kan sallan kopplastill endast en teori

for larande. Istallet blir bilden att larande ar ett sammansatt fenomen

dar lararen plockar férstallningar fran olika teorier. Studien visar

ocksa att det finns en mangd olika syften med en och sammalabora-

tion. Lararen mAste hjalpa eleverna s4 att de forstar syftet och malet

med laborationen Man kan fraga sig om detinte finns for mangasyf-

ten och att darfor fa syften uppfylls.
En annanintressant iakttagelse ar att flera larare talar om att labo-

rationen ska ge forstaelse for fenomenet som iakttas men samtidigt be-

skriver de svarigheter att koppla resultaten fran laborationernatill en

naturvetenskaplig teori. Férstaelsen av fenomenetbérju belysa teorin

och ge en battre férstdelse for den. Lyckas man inte med denna kopp-

ling ar risken stor att det praktiskt laborerande arbetet blir ”testing for

its own sake, and in doing so has lost what we mightcall its concep-

tual virtue” (Solomon, 1999, s. 60).

Fran klassrumsobservationerna kan vi dra slutsatsen att eleverna

kanner sig osikra och maste hjalpas stegvis in i skolans naturveten-

skapliga undervisning bade nar det giller instruktioner och material-

hantering. Underde praktiska arbetet skaffar sig eleverna kun-skaps-

fragment. Men de maste fa mdjligheter att diskutera det de gjort for

att sdtta ihop delarna till kunskap. Gér man intedetfaller inte bitarna

pa plats. Vid lektionsbesdken framgick det tydligt hur viktig lararen ar.

Han/hon mste ge ramarfor arbetet, strukturera det, ge forutsattning-

ar och sammanfatta, uppmuntra elever som fastnat, vara diskussion-

spartner. Vi anser att man som larare skaffar sig en klar bild av varfor

manvill att eleverna ska genomfora en viss laboration.

Vi kan dven konstatera att det var fa larare som sag laborationen

som en arena for begreppsutveckling dar sprakanvandningen ar cen-

tral. Nagra férsdkertill och med tona det naturvetenskapliga sprakets

roll; *labben tar ju bort spraket for da far de jobba med handerna,
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dom far observera, dom far se det live” Men sa enkelt ar det inte na-
turvetenskap 4rtill stor del en spraklig arena och lararen maste hjalpa

eleverna in pa den arenan och har kan laborationen fa en viktig roll.
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Bengt Schiillerqvist

Natverket for Amnesdidaktik

Under rikskonferensen hdlls en session kring fragan om amnesdidak-
tisk samverkan pa nationell niva. Inbjudare var Forum for amnesdi-
daktik i Gavle, ett lokalt forskarnatverk dar amnesdidaktiker med

bakgrundi en rad olika kunskapsomraden mots, haller seminarier, ut-

vecklar projekt, ger kurser.
Under seminariet konstaterade deltagarna att det finns ett behov av

att starka kontakterna mellan A4mnesdidaktiker i landet.: Flera skal
framfordes. Det ar idag svart att pa ett enkelt satt komma kontakt
med amnesdidaktiker vid andra larosaten, eftersom man kan vara an-

stalld pa flera olika typer av institutioner, och det sallan anges vilka

som ar aktiva amnesdidaktiker. Samverkan sker i dag i forsta hand
inom olika amnesdidaktiska delomraden, sdsom matematikdidaktik,
historiedidaktik etc, inte mellan de olika omradena. Seminariedeltagar-

na fann det angelaget att utveckla en bred, 6vergripande amnesdidak-

tisk debatt. Det framhdlls ocksa att amnesdidaktikerna ofta varit pas-

siva i den offentliga utbildningspolitiska debatten. Det faktum att ett
gemensamt forum har saknats kan vara en bidragande orsaktill denna
passivitet.

Diskussionerna ledde fram till bildandet av ett nationellt natverk for
amnesdidaktik. Vad galler definitionen av 4mnesdidaktik valdes att
knyta an till Svein Sjabergs breda definition:

Med amnesdidaktik menar vi 6vervaganden som ar knutnatill ett amnessituation 1
skola och utbildning. Alla 6vervaganden,alla problem som upplevs som viktiga for
den som arbetar med amneti undervisningsammanhang.'

Alla amnesdidaktiker ar valkomnatill natverket, oavsett undervis-
ningsform,institutionell hemvist, teoretisk och metodisk inriktning.

Ett fyrtiotal konferensdeltagare anmalde sig omdelbarttill natverket
och en arbetsgrupp utsags att leda verksamheten. Nagra nordiska se-
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minariedeltagare var beredda att verka for kontakter med 4mnesdidak-
tiska miljer i resp land.

NATVERKET HAR TILL SYFTE ATT

e underlatta kontakter och informationsutbyte mellan amnesdidaktis-
ka forskare och larare

e stimulera utvecklingen av nya amnesdidaktiska forsknings- och ut-
vecklingsprojekt

e bidra till utvecklingen av en amnesdidaktisk metadebatt
© organisera Aterkommande amnesdidaktiska seminarier och konfe-

renser

NATVERKET BESTAR AV

e en arbetsgrupp om fem personer
e kontaktpersoner vid olika universitet och hogskolor
e medlemmar. Den som Onskar bli medlem i natverket horavsigtill

sin lokala kontaktpersoneller Ingrid Mossberg Schiillerqvist,
Hogskolan i Gavle, e-mail img@hig.se

Kontaktpersonerna svarar f6r att lokala hemsidor byggs upp dar den
amnesdidaktiska milj6n vid respektive larosate beskrivs. De skall skall
aven sprida information om nya amnesdidaktiska projekt och publika-

tioner samt inbjudningartill arrangemang avintresse for 4mnesdidak-
tiker. PA en central hemsida under Hogskolan i Gavle, skall gemensam
information finnas samtlankartill de lokala hemsidorna. Den centrala
hemsidansadress: http://www.hig.se/hs/littsv/Natvadid/html

Under varen 2003 prioriteras arbete med hemsidor samt rekrytering
av kontaktpersoner vid larosadten som inte deltog i bildandet. En forsta
konferens inom natverket, med amnesdidaktisk forskarutbildning som
tema, kommer att genomforas i Goteborg 5-6 februari 2004.

ARBETSGRUPPEN FOR NATVERKET | AMNESDIDAKTIK:
Per-Olof Erixon, Umea Universitet, Olle Eskilsson, Hogskolani Kristi-

anstad, Elisabeth Hessleefors-Arktoft, Goteborgs Universitet, Bengt
Schiillerqvist (sammankallande), Hogskolan i Gavle samt Sten-Olof

Ullstr6m, Karlstads Universitet.

KONTAKTPERSONER:

Goteborgs Universitet: Elisabeth Hesslefors Arktoft,

Elisabeth.Hesslefors-Arktoft@ped.gu.se
Hogskolan i Boras: Jorgen Dimenas, jorgen.dimenas@hb.se
Hogskolan Dalarna: Lars Petterson, lpe@du.se
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Hogskolan i Gévle: Ingrid Mossberg Schiillerqvist, img@hig.se
Hoégskolan i Halmstad: Pernilla Nilsson, pernilla.nilsson@elu.hh.se

Hogskolan i Jonk6ping: Barbro Lundin, barbro.lundin@hlk.hj.se

Hogskolan i Kalmar: Ragnar Olsson, ragnar.olsson@hik.se

Hogskolan i Kristianstad: Olle Eskilsso, Olle.Eskilsson@mna.hkr.se

Hégskolan i Skévde: Kennert Orlenius, Kennert.Orlenius@noveum.his

Hégskolan i Trollhattan/Uddevalla: Kurt Wicke, kurt.wicke@htu.se

Idrottshégskolan: Jane Meckbach, jane.meckebach@ihs.se,

Karin Redelius, karin.redelius@ihs.se

Karlstads Universitet: Sten-Olof Ullstrém, Sten-Olof.Ullstrom@kau.se

Linkdpings Universitetet: Suzanne Parmenius-Sward,

suspa@iuv.liu.se, Campus
Norrk6ping: Helge Strémdahl, helst@ituf.liu.se
Lunds universitet: Gun Malmgren, gun.malmgren@litt.lu.se
Luled tekniska universitet: IngemarFriberg, infr.@lh.lut.se
Lararhégskolan i Stockholm:Staffan Selander, Staffan.Selander@lhs.se

Malm6 hoégskola: Caroline Liberg, Caroline.Liberg@lut.mah.se

Mitthdgskolan: K G Karlsson, kg.karlsson@mh.se

Malardalens hégskola: Birgitta Norberg Brorsson,
birgitta.brorsson.@mdh.se
Stockholms Univesitet: Anders Nordstr6m,

Anders.Nordstrom @eks.su.se
Sédertérns Hégskola: Lennart Hellspong, Lennart.Hellspong@sh.se

Umeda Universitet: Per-Olof Erixon per-olof.erixon@educ.umu.se
Uppsala Universitet: Leif Ostman,leif.ostman@ilu.uu.se

Vaxj6 Universtiet: Barbro Tyrberg, Barbro.Tyrberg@ibp.vxu.se

Orebro Universitet: Arne Engstrom, arne.engstrom@pli.oru.se

Norge: Sigmund Ongstad Sigmund.Ongstad@lu.hio.no

Sylvi Penne Sylvi.Penne@lu.hio.no
Danmark: Bernhard Eric Jensen Bernard@dpu.dk

Fotnot

1 Svein Sjoberg: Naturvetenskap somallmanbildning - en kritisk dmnesdidaktik, Student-

litteratur 2000 sid 29.
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Bengt Schillerqvist

Ett dmnesdidaktiskt falt?

Utvecklingslinjer och debatt inom svensk amnesdidaktik

ca 1980-2000. Enskiss till en undersdkning.’

1.THE MISSING PARADIGM
I ett tal som Lee Shulman holl nar han valdes till ordf6rande i The
American Educational Research Association 1985 refererade Shulman
lararexamenskraven fran Californien ar 1875.7 Da handlade 95 % av
fragorna om undervisningens kunskapsinnehall. Endast nagra enstaka
fragor handlade om huren larare kan tankas lara ut detta innehall.

Shulmangick fortsattningsvis igenom kraven pa 1980-talet. Da
fannsi stort sett enbart allmanna pedagogiska krav sAdsom hur man or-
ganiserar undervisning, betygssattning, diskussioner om skillnader mel-
lan elever, forstaelse av ungdomar, kulturella skillnader, administration

och utbildningspolitik. Shulman fragade:

Wheredid the subject matter go? What happened to the content??

Shulman menadeatt nar politikerna faststaller examenskraven utgar
de i stor utstrackning fran den utbildningsforskning som finns, och den
aktuella forskningen var inte innehallsrelaterad. Forskningen handlade
i stallet om tidsanvandning, vantetider, planering, hur berém ochkritik
delades ut, allman elevf6rstaelse osv, men fragorna stalldes pa sa satt

att innehallet i undervisningen inte blev centralt.

Noone asked how subject matter was transformedinto the contentofinstruction.’

Studier av elevers inlarning, forekom men inte forskning om larares ar-
bete med fragor som:
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Where do teacher explanations come from? ... How doteachers decide whatto teach,

how to representit, how to question students aboutit and how to deal with pro-

blems of misunderstanding? ... How doesthe successful college student transform his

or her expertise in the subject matter into a form that high school students can com-

prehend? ... Whatare the sources of analogies, metaphors, examples, demonstations

and rephrasings?°

Detta kallade Shulman och hanskollegor for problemet med The Mis-

sing Paradigm. Shulman pladeradeinte for en atergangtill helt inne-

hallsbaserade krav. Men han havdadeatt enbart

...content knowledgeis likely to be as useless pedagogically as content-free skill. But

to blend properly the two aspects requires that we pay as muchattention to the con-

tent aspects of teaching as we haverecently devoted to the elements of teaching pro-
6cess.

Min uppfattning ar att Shulmans tes om The Missing Paradigm, vid

den tid da han hdll sitt tal, ocksA hade hég relevans for Sverige, som

vetenskapligt under efterkrigstiden i hog grad statt under under anglo-

sachiskt inflytande.’
Framforallt tva motiv tycks ha funnits bakom den ékade betoning-

en av begreppen didaktik och amnesdidaktik: Statsmakterna och flera

av de ledande forskarna 6nskade ge lararutbildningen en starkare

forskningsanknytning. Lararutbildningen i Sverige hade forts in under

universitets- och hégskolevasendeti slutet av 1970-talet. Inom peda-

goginstitutionerna hadeinte den skol-och lararutbildningsrelevanta

forskningenprioriterats tillrackligt. Undervisningen i pedagogik inom

lararutbildningenvari flera fall skild fran de forskningsinriktade uni-

verstitetsinstitutionerna. Inom dmnesinstitutionerna® uppfattadessallan

forskning om undervisningsproblematiken som en angelagen uppgift.

Den undervisningsforskning som bedrevs hadei regel ett formedlings-

perspektiv. Ett sarskilt ldrarutbildningsimne, metodik, hade utvecklats,

ett dmne som saknade egen forskarutbildning.

Lanseringen av didaktik- och amnesdidaktikbegreppen kan alltsa ses

som en stravan dels mot dkad forskningsanknytning av lararutbild-

ningen, dels motett vidgande av perspektivet fran enbart formedlings-

problematiken (hur?) till ocks4 andra undervisningsaspekter (varf6r?

vad? m fl fragor).

Hur har da forskningen och debatten om 4amnesdidaktiken utveck-

lats sedan begreppet (Ater)introduceradesi Sverige?
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2. BEGREPPEN DIDAKTIK OCH AMNESDIDAKTIK
I Sverige var i den tidiga 4mnesdidaktiska debatten pa 1980-talet peda-
gogen Ference Marton sarskilt aktiv. Denne organiserade pastatligt
uppdrag i mitten av 1980-talet Amnesdidaktiska konferenser och redi-

gerade antologier medtiteln Fackdidaktik.’? Marton framholl att det

fanns andra former av sarskild didaktik an de som 4r knutenatill spe-

ciella 4mnen, och lanserade darfor begreppet fackdidaktik.” Efterhand
har dock i den svenska diskussionen begreppet amnesdidaktik blivit

allmant anvant. I det foljande skall jag kortfattat redog6ra for min an-

vandning av olika nyckelbegrepp.

Podngen med didaktikbegreppt ar att satta fokus pa ett snavare
kunskapsomrade an pedagogikens. Gunn Imsen skriveri sin introduk-
tionsboktill den allmanna didaktiken:

Pedagogik handlar om undervisning, uppfostran ochsocialisation i vid mening,i
hemmet, bland vanner och genom massmedia. Didaktik handlar om den undervis-
ning, fostran och socialisation som sker i skolan och i undervisningssituationer med
ett uttalat pedagogiskt syfte."!

Didaktiken handlar saledes om detinstitutionella larandet. Vad gal-
ler definitionen av amnesdidaktik utgar jag ocksa fran en norsk forska

re, Svein Sjoberg.” Han betonar att amnesdidaktikentill sin natur ar
tvar- eller mangvetenskaplig. Han seri sina tva senaste bocker amnes-
didaktiken som en bro mellan amnen och den allmanna didaktiken
eller pedagogiken. Forutom de bada kunskapsomraden som utg6r bro-
fasten - 4 ena sida de vetenskapliga 4mnen som harsin motsvarighet
inom skolamnen, 4 andra sidan pedagogik/allman didaktik - framhal-

ler han att man i den 4mnesdidaktiska analysen kan utnyttja en rad
andra kunskapsomraden, sasom historia, sociologi, filosofi, teorier om

retorik och kommunikation, inlarningspsykologi, laroplansteori mm.
Sjobergs definition av amnesdidaktik blir darfor mycketvid:

1

Med amnesdidaktik menar vi 6vervaganden som ar knutnatill ett 4mnessituation i
skola och utbildning. Alla 6vervaganden, alla problem som upplevs som viktiga for
den som arbetar med dmneti undervisningssammanhang.’®

Sjobergs definition ar naturligtvis inte den enda pa arenan. Flera peda-
gogervill se amnesdidaktik som ett delomrade inom pedagogiken.“
MedSjobergs definition betonas att amnesdidaktisk forskning kan
utf6ras inom en rad akademiska discipliner, pedagogiken saval som
andra. Ingen ”ager” det amnesdidaktiktiska kunskapsomradet och
ingen teoretisk eller metodisk inriktning utesluts.’ Riktningar som
utgar fran gallande styrdokumentlikaval som kritiska analyser, som ar-

gumenterarfr alternativa laro- och kursplaner, har sin plats pa bron.
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Nagra ord om hur jag anvander amnesbegreppet. Att ”4mnen” med
dagens sprakbruk maste betecknas som sociala och historiska kon-

struktioner ser jag som sjalvklart. Jag laborerar med tre huvudtyper av

amnesbegrepp — forskningsamne, ldrarutbildningsamne och skolamne.
Dessa har konstruerats och konstruerats fortlopande i olika institutio-
nella kontexter. Olika akt6rer och olika maktforhallande ar radande

nar de konstrueras. Relationen mellan dessa 4mnenser jag som empi-

riska fragor, mojliga att underséka och beskriva historiskt. Man kan

naturligtvis aven diskutera relationen i normativa termer — utifran f6-

restallningar om en 6nskvard relation. Jag anser exempelvis att det ar

angelaget att ett skolamne bevarar nagonrelationtill ett forskningsam-

ne, utan att det darfor beh6ver utgéra en miniversion av detsamma.

Att utveckla medborgarkunskap inom ett kunskapsomrade som inte

har anknytningtill det som de mest kvalificerade experterna inom ett

kunskapsomrade anser vara den basta tolkningen ar for mig en tvek-

sam hallning.
InnehAllet i ett dmne kan ses som en avgransning av allt som skulle

kunna utgéra ett kunskapsomrade i den relevanta kontexten. Alterna-

tivet — att inte g6ra avgrdnsningar- blir att undervisning standigt skall

handla om ”allt” - det framstar inte som ett trovardigt alternativ. Dar-

emotalternativa avgransningar, alternativa 4mneskonstruktioner.”*

Ofta har undervisning i lararutbildningsamnet och forskningsamnet

sammanfallit. Men med kravet pa amnesdidaktik och pa verksamhets-

forlagda studier i varje inriktning i den nya lararutbildningen kommer

skillnaden mellan dem att vaxa.
_Sj@berg betonar att 4mnena byggs upp och bars av aktorer. Han

framhaller att rekryteringen till amnesdidaktiken har skett fran i forsta

hand tva4 hall. Utifran Sjobergs bro-metafor

...kan man ogsa tenkeseg to ulike veier in i fagdidaktiken, eller om vivil: to ulike

identiteter for fagdidaktikken. Man kan kommetil det fagdidaktiske feltet fra den

ene eller den andre siden av figuren (”bron”). Man kan altsa enten tenke seg at man

med utgangspunkti generell pedagogikk eller didaktikk naermer seg de de fagdidak-

tiske utfordringene i det enkelte fag. Eller man kan omvendt tenke seg at man med

utgangspuntkti et bestemt fag begynner4 intressere seg for de fagdidaktiske pro-

blemstillingen.’”

Sjoberg anvander har begreppet Gmmnesdidaktisktfalt. Analyser av intel-

lektuella falt har framfoér allt genomforts av den franske sociologen Pier-

re Bourdieu och hans medarbetare, och av bourdieuinspirerade forskare.

Ett studium av amnesdidaktikens utveckling alltsedan begreppet lan-

serades skulle kunna utnyttja begrepp och metoder i den ”bourdieuska

forskningsverktygsladan”."
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Sjobergs breda definition av amnesdidaktiken uppfattar jag inte som
sarskilt kontroversiell. Ocksa Gerd Arfwedsonser, efter en genomgang
av de tyska erfarenheterna, amnesdidaktik som en samlingsbeteckning
for mangaolika ansatser, och framhaller vikten av att olika amnen och
amnesgrupper far frihet att bygga upp den amnesdidaktik som ar mest
relevant for dem. ”Faltets komplexitet kraver en hel rad ansatser”, skri-
ver hon. Samtidigt talar hon om behovet av en ”6vergripande amnes-
didaktik”:

Att finna balanspunkten mellan den 6vergripande amnesdidaktiken och olika am-
nens, 4mnesgruppers och stadiers problem och centrala intressen aren viktig uppgift
for varje lararutbildningsinstutions amnesdidaktiskt ansvariga.”

Aven dansken Karsten Schnack resonerari en artikel fran 1993 om
behovet av en Gvergripande amnesdidaktisk diskussion, i hans termer
en sammenlignende fagdidaktik.

Schnacks motiv ar att, ndr A4mnesdidaktiken val hade introducerats,
utvecklades snabbt skilda amnesdidaktiska traditioner och tendenser.
De olika amnesdidaktiska milj6erna blev mer och mer oberoende av

varandra — och av den allmanna didaktiken. Man utvecklade egna
paradigm och olika uppfattningar om vad som Arvasentliga fragestall-
ningar och inom vilka forstaelseramar de skall behandlas.”

Darfor har det blivit allt mer angelaget, menar Schnack, att jamfora

de olika traditionerna och tankesatten saval i forhallande till vad man
kan kalla satt att se pa skola, manniska, samhille, bildningsideal
("leringsbegreb”), som i forhallandetill det innehall man valjer ut.

Schnack tankersig att vissa av dessa traditioner kan ha ganskatill-
fallig bakgrund, dar vissa nyckelpersoner spelat en stor roll, medan
andra skillnader har att g6ra med olikheter i amnenas karaktar. Mate-
matik och historia ar inte samma sak. Menvi har i dag, skriver han,

mycket fa studier som undersoker dessa saker i en helhet och med en
jamfG6randeansats.”

Utifran Schulmans, Sjobergs, Schnacks och Gerd Arfwedsonsreso-
nemang och med hjalp av Bourdieus faltbegrepp kanvi alltsa ana kon-

turerna eller mdjligheten av ett brett, komplext, multiparadigmatiskt,
tvarvetenskapligt amnesdidaktiskt falt, dar akt6rer kommer fran saval
amnessidan som fran pedagogiksidan, och aven fran andra vetenskap-
liga specialiteter (filosofi, historia, sociologi, psykologi etc) och dar
jamforelser gors mellan olika amnesdidaktiska ansatser. Ingen ” ager”
kunskapsomradet,alla har ratt ge sitt bidragtill kunskapsomradets
utveckling.

Har da ett sadant falt uppstatt sedan amnesdidaktikbegreppet lanse-
rades? Om inte — sa varf6r?
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3. ATT STUDERA ETT FALT-I- VARDANDE

Ett studium av den svenska amnesdidaktikens framvaxt, svarigheter,

motsattningar och resultat under perioden ca 1980-2000 framstar som

en angelagen forskningsuppgift. Avslutningsvis skisserar jag nagra m6j-

liga inslag i en sadan studie. |
Tidsperioden for studien skulle vara ca 1980-2000. En hypotes ar

att det vid periodens inledning fannsett professionellt pedagogiskt

forskningsfalt. Inom detta fannsallt det Bourdieu kraver av ett socialt

falt: specialiserade agenter, strider om gemensamma varden (maktpos-

tioner som inkluderar regeringsradgivare i utbildningsfragor, ledning

av institutioner som delar ut examina,tillsatter tjanster, skriver sakkun-

nigutlatanden, utvarderar andra institutioner osv. Inom pedagogikam-

net pagick vid dennatid ett paradigmskifte fran en starkt positivistisk

orientering — medbl inriktningar mot utbildningsteknologi, undervis-

ningsteknologi

—

till mer humanistiska och samhillsvetenskliga perspek-

tiv - bla fenomenografi och laroplansteori.’ I detta skifte utvecklades

for en tid tva poler, ofta beskrivna som det laroplansteoretiska Stock-

holm /Uppsala samtdet inlarningspsykologiska Goteborg. Ledande

aktérer i dessa miljoer kan mahanda beskrivas, i Bourdies termer, som

*konsakrerande” forskare.
I utgangslaget fanns ocksa ett ”de-akademiska-historikernas-falt”,

nyligen beskrivet av Hakan Gunnieriusson.* Inom andra akademiska

amnen fannsochfinnshelt sakert motsvarande valutvecklade falt. De

kan dock skilja sig At bl a vad galler hur nationellt eller internationellt

orienterade de ar — hur autonomade4r i Bourdieus mening. En hypo-

tes ar att matematik och naturvetenskap dr merinternationellt pragla-

de an amnen som var barandei nationalstatsbygget och fortfarande

har en speciell roll fér den nationella identiteten, sasom historia och

litteraturvetenskap.
Men — det ar min hypotes — i utgangslaget fanns knappast nagot

amnesdidaktiskt falt, och formodligen ej heller nagot historiedidaktiskt

eller annat 4mnesdidaktisk delfalt.
Det finns nagra Bourdieuinspirerade studier av falt som annuej eta-

blerats. Jonas Gustafsson disputerade 4r 2000 pa en avhandling om

framvaxten av det musikpedagogiska faltet.2* Under tidiga skeden av

undersékningsperioden varflera av Bourdieuskriterier pa ett falt inte

uppfyllda. Gustafsson anvanderda det lésligare begreppet den musik-

pedagogiska ”scenen”, och pekar pa att dennainledningsvis helt domi-

nerades av Kungliga Musikaliska akademin.

Donald Broady och Ingrid Heymanbeskriver i en uppsats det vard-

vetenskapliga forskningsfaltets utveckling. De anvander begreppet

£4It-i-vardande”, som mahanda kan leda tankarna i en deterministisk
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riktning. Men forfattarna tar avstand fran en sadan forestallning och
framhaller:

Ett falt, eller ett omrade som utvecklasi riktning motett falt, ar statt i standiga for-

andringar. Granserna forskjuts, relationernatill andra falt och omraden skiftar, och
nya deltagare ger sig in i spelet med nagotnytt i bagaget som forandrarstyrkeforhal-
landena. Liksom frihet och makt ar inte vetenskaplig autonomi nagot som uppnas
eller gar forlorat en gang fér alla. Autonomin maste oupphdrligen erévras pa nytt,

underhallas och befastas.”®

Vid sidan av en diskussion om denteoretiska ansatsen kan en studie av

det amnesdidaktiska faltet forslagsvis omfatta delundersokningar:

Amnesdidaktik i statliga utredningar och styrdokument.
Idag finns starka skrivningar om vikten av amnesdidaktisk undervis-
ning i lararutbildningen samt amnesdidaktisk forskning i riksdagsbe-

slutet om fornyad Iararutbildning och den utredning som féregick den-

samma.

Inom respektive inriktning bor fragor som ror 4mnesinnehallet sta i fokus men aven
betingelserna for hur larande sker hos barn och elever inom respektive 4mnesomrade
studeras. Det ar darfor angelaget med en utdkning av amnesdidaktiken och att 4m-
nets struktur gérs relevant for lararyrket.””
Amnesinstitutioner med undervisning inom lararutbildningen béri betydligt hogre ut-
strackning beakta behovet av amnesdidaktisk forskning som staller fragor om hur det
kunskapsstoff och de teorier som utvecklas inom de akademiska disciplinerna kan
formedlas och studeras i olika pedagogiska milj6er och som problematiserar relatio-

nen mellan akademiska discipliner och skolamnen.”®
... det ar angelaget att starka forskningen och forskarutbildningen pa lararutbildning-

ens omrade ochtillféra resurser for detta.”’

HUR HAR VAGEN TILL DESSA SKRIVNINGAR SETT UT?

Nordisk/annan internationell jamforelse.
Kan man genom vissainternationella jamf6relse se sdrskilda sardragi
den svenska utvecklingen? Lorentzen m fl gér vissa jamf6relser och
finner bade likheter och olikheter vad galler 4mnesdidaktiken utveck-

ling i Norden. Deras undersdkning skulle kunna vidareutvecklas. Etap-
pernai utvecklingen tycks snarlika med en 6vergang fran ett metodik-

till ett didaktikskede, med en bredare fragestallning och starkare veten-
skaplighet.” En begransad undersokning skulle kunna ta fasta pa ex-
empelvis tidpunkten for inrattandet av akademiska tjanster med 4m-
nesdidaktisk iniriktning. Mitt intryck ar att den svenska utvecklingen

varit langsammare dn exempelvis den norska. Om en narmare under-
sdkning bekraftar detta — vad kan det bero pa?
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Den Gmnesdidaktiska metadebatten inom forskarsambdllet.

Len sadan debatt diskuteras 6vergripande begrepp som amnesdidaktik

(”Fackdidaktik”) och dess forhallandetill pedagogik, till det allmanna

didaktikbegreppet ochtill olika amnesbegrepp. I en sadan studie bor

programdebatt och standpunkter saval inom pedagogisk och didaktisk

litteratur ochtidskrifter studeras, liksom inom nagra av de storre am-

nesdidaktiska delomradena. For vilka positioner argumenteras vid

olika tillfallen? Vilka aktorer har varit aktiva? Fran vilken position pa

bron - i Sjabergs mening- eller faltet, i Bourdieus mening - har dessa

argumenterat? Material skulle kunna vara bécker med avsnitt av pro-

eramkaraktar, liksom artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Programdebatt och standpunkter inom ndagra av de storre amnesdidak-

tiska delomrddena.

Hur problematiseras relationen mellan amne och pedagogik, mellan

forskningsamne,lararutbildningsamne och skolamne? Under senare ar

har flera antologier for bruk inom lararutbildning utgivits. Hur beskri-

ver man i dessa den amnesdidaktiska utvecklingen? Vilka fragestall-

ningar, vilken teorianknytning dominerar inom olika delomraden?

Aven material i amneslarartidskrifter kan inga i en studie av dessa del-

falt. Forekommer forskningssamarbete mellan 4mnesdidaktiker med

olika amnesbakgrund,eller har utvecklingen — som Schnack antyder -

skett utan Svergripande diskussioner om varandrasfragor och resultat.

I den Bourdieuska definitionen av falt betonas kampen och striden.

Inom forskarvarlden ar konkurrens om knappa forskningsresurser en

del av vardagen. Nar strider sker om s4 svarfangade varden som sym-

boliskt och kulturellt kapital ar naturligtvis méjligheternatill strids-

fronter narmast oandligt. Ibland kan man méta en misstro mot méjlig-

heterna att forenaeller fora samtal mellan olika vetenskapliga

paradigm. Nar utbildningsforskare sjalva gar i en undersdkning av det

egnafaltet - ar vi da helt bundnaav faltets logik och strider?

Men ocksa det Bourdieuska perspektivet forutsatter nagot gemensamt.

Min egen grundhallning ar den vetenskapsoptimistiska. Stravan att

utveckla en jamforande amnesdidaktik bygger pa forestallningen att

vi kan na samhilleligt meningsfulla resultat, inte bara bransle for nya

strider om symboliskt kapital.
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Fotnoter

' Artikeln utarbetad inom projektet "Kanon och 4mnestradition inom olika undervis-
ningsmilj6er", med ekonomiskt st6d av VR:s utbildningsvetenskapliga kommitté, Gavle
kommun samt Hoégskolan i Gavle.
* Lee Shulman: "Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching."
Educational Researcher, Feb 1986, sid 4-14.
> aa sid S.
‘aa sid 6.
° aa sid 8.
‘aa sid 8.

” Det begrepp som hos Shulman mfl narmast motsvarar amnesdidaktik ar pedagogical
content knowledge, medan didactics har en annan innebérd. Didaktikbegreppet var ofta
anvant i Sverige undertidigare perioder sisom bl a Tomas Kroksmark visat i Didaktiska
strovtag, Daidalos 1989. Det foljande avsnittet byggeri forsta hand pa Svein Lorentzen,
AseStretilien, Anne-Liese Hostmark Tarrou och Laila Aase: Fagdidaktikk. Innforring i
fagdidabiilhens forutsetninger og utveckling. Universitetsforlaget Oslo 1998, Ference
Marton: ”Vad ar fackdidaktik” i Ference Marton (red): Fackdidaktik I, Studentlitteratur
1986, sid 62. T Englunds avsnitt i Grundskollararutbildningen 1995, en utviirdering,
Hogskoleverket 1996 samt Asa Morberg: Amnet som ndstan blev. En studie av meto-
diken ilérarutbildningen 1842-1988, HLS forlag 1999.
* Pedagogik ar naturligtvis ett >hogskoleamne”, men jag anvander har begreppet am-
neinstitution pa samma satt som exempelvis Regeringens proposition 1999/2000: 135
En férnyade lararutbildning , sid 39, dar bl a pedagogikinstitutioner, och andra hégsko-
leinstitutioner, vars ”4mne” inte har nagon motsvarigheti ett ”skolamne”inte raknas
som ”amnesinstitution”. Sprakbruket ar naturligtvis inte idealisk och 6ppnar for miss-
forstand.
° Lorentzen mfl aa, Marton aa.

10 Marton, aa.

" Gunn Imsen: Laérarns varld. Introduktiontill allman didaktik. Studentlitteratur 1999.
” Svein Sjoberg: ”Innledning: Skole, kunnskap og fag”, sid 11- 48 i Svein Sjoberg (red):
Fagdebatikk. Fagdidaktisk innforingi sentrale skolefag. Gyldendal, Oslo 2001 samt den-
samme: Naturvetenskap som allmanbildning - en kritisk Gmnesdidaktik, Studentlitteratur
2000.
‘8 Sjoberg 2000 sid 29 (mina kursiveringar).
“ Exempelvis Michael Uljens "Grunddragtill en reflektiv skoldidaktik" sid 186 i
M.Uljens (red): Didaktik, Studentlitteratur 1997.
* Den inskrankning som gors utgar fran den tidigare definitionen av didaktik, att det
handlar om undervisningi institutionella situationer. Den danske historiedidaktikern
Bernhard E Jenson, exempelvis, anvander ett bredare begrepp an dmmes didaktik och
framhaller att utveckling av historiemedvetande sker i manga fler sammanhangdn sko-
lan. Denna poadng om hur och var historiemedvetande utvecklas jag ingen invandning
emot. Jag begransar mig emellertid fortsattningsvistill just ”skol- och lararutbildnings-
amnesdididaktik”, och menaratt en sadan naturligtvis mAste ta hansynttill processer
som sker utanf6r skolan. Bernhard E Jensen: ”En offensiv historiedidaktik - bagrund,
kendetegn, opgave”, konferensmaterial 2001, stencil.
6 Sven Eric Liedman diskuterar fragan i termer av pensum ochfrikurs. Frikursen ar det
som inte utgor en kurs eller laroplan. ”Frikursen haller sig, standigt gackande, pa andra
sidan det tunga, troga, farglésa pensum. Reformtankarnavill integrera frikurserna. Men
antingen lyckas de, och da blir frikursen ocksA pensum,eller ocks4 misslyckas de, och da
halls drémen om den frigérande kunskapenvidliv av nya generationerfritinkare.”
Sven-Eric Liedman: I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria, Bonnier Alba
1997 sid 260-61.
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17 Sjoberg 2001 sid 13. Mina kursiveringar, min parentes.
8 Om Bourdieus faltbegrepp se bl a Pierre Bourdieu: Texter om de intellektuella, Brutus
Ostlings forlag 1992 ("Nagra egenskaper hos faltet", sid 39-52) Donald Broayd: Socio-
logi och epistememolofi. Om Pierre Borurdieus forfattarskap och den historiska episte-
mologin, HLS 1990 ("Falt" sid 270-297), D Broady (red): Kulturens falt Daidalus 1998
(Broady: "Inledning: en verktygslada for studier av falt", s 11-21).
? Gerd B. Arfwedson: Vad Gr Gmnesdidaktik -och vad kan Gmnesdidaktik vara? Nagra
amnesdidaktiska grundfragor belysta med exempel fran framst tysk didaktisk tradition,
Haften for didaktiska studier 57, Didaktikcentrum, HLS Stockholm 1996, 40 sid, sid
24-25.
20 Karsten Schnack: "Sammenlignende fagdidaktik". Ur Fagdidaktik og Almendidaktik,
red af Karsten Schnack: Didaktiske studier. Bidrag till didaktikkens teori og historie.
Bind 5. Danmarks Lererhogskole 1993.
1 aa sid 9.
» Karsten Schack och Bernhard E Jensen kani en intervju inte peka pa nagra texter som
tagit upp det forslag Schnack lanserade 1993, maj 2002.
3K E Rosengren och B Ohngren (red): An Evaluation ofSwedish Research in Education,
HSFR 1997.

4 Hakan Gunneriusson: Det historiska faltet. Svensk historievetenskap fran 1920-taltill
1957 Uppsala 2002.
25 Jonas Gustafsson: Sé ska detlata. Studier av det musikpedagogiskafaltets framvaxti
Sverige 1900-1965. Uppsala 2000.
6 TD) Broady och I Heymani Broady(red): Kulturens falt , Daidalos 1998 sid 323.
7 Proposition 1999/2000:135: En fornyad lararutbildning sid 20.
8 aa sid 41.
? aa sid 39
© Lorentzen mfl aa.
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Bengt Sdderhdll

Tva Daniel och Berattardidalktik

— Ett forsta forsok att berdtta

om hur ett 4mne konstruerats

 

Det har hantatt jag tankt att utan astrologi ingen astronomi, utanal-
kemi ingen kemi, utan..., och detta trots att jag trott att upplysningsti-
densideal, fornuftets, bildningens och folkbildningens vag varit och ar
mitt val. Nar nu en text om ett fragment av ett dmne vuxit fram som
ett litet fnas i det gigantiska berg av skrivet som ligger pa den skrift-
sprakliga kulturens massiv, ar det nog pa sin plats att ytterligare beto-
na underrubrikens rad om att det rér sig om ett forsdk att beratta hur
ett dmne konstruerats. Ordet fors6k ar inte menat som en brasklapp,
utan markerar textens mycket provisoriska utseende och anledningen
till att det inte star essd i stallet, ar att det ordet ar upptaget av anfria-
re textform an denna.

Texten ar skriven i f6rsta hand for att de som studerar Berattardi-
daktik, inklusive mig sjalv, ska fa 4nnu en utgangspunkt i arbetet med
att utveckla en utforskande berattandets vetenskapliga dialekt.

BAKGRUND

Det var ganska precis 210 ar efter den amerikanska revolutionen.
Temaarbeteti attan skulle handla om detre revolutionerna — den
franska, den industriella och den amerikanska. Daniel satt som vanligt
langst fram, varfor hadejagtidigare inte riktigt forstatt, och satill
mig:

— Majjen. Kan’te lu b’ratta i stalle’. Ja’ lar ma inge pA gruppjobbe’.
Det blev sa. Efter diskussion i klassen beslutade vi att jag skulle be-

ratta historierna om revolutionerna. Vid provet efterat visade det sig
att alla hadei stort sett de resultat de brukade ha, mdjligen att resulta-
tet var nagot battre an vanligt. En elev hade dock ett resultat som vida
Oversteg vad han brukade ha: Daniel. Han hadefullt.
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Pa varen 210 Ar efter franska revolutionentraffade jag lararen

Daniel som hade varit ute i grundskolani drygt ett ar. Han sa:

— Du mAste lararom 4 beratta.

Daniel hade erfarit stora brister hos sig sjalv och andra larare nar det

rorde formagan att muntligt levandegorasitt stoff.

Dessa badaprincipiellt betydelsefulla handelser utgor — tillsammans

med denosikerhet jag erfor nar jag i bérjan av 90-talet arbetade som

larare i pedagogiskt drama vid Hégskolan i Gavle — bakgrundtill att

kurser i Beréittardidaktik kom till stand. Osakerheten infor dramakur-

sen bestodi att jag helt enkelt inte visste om jag hade stoff som skulle

racka att fylla dramalektionerna med. Jag uppfann da en 6vning som

gick ut pa att var och en enskilt skulle skanka en berattelse till en vilt

frammandeperson ochforsékafa en tillbaka. Berattelserna skulle skri-

vas ned och berattelsen om métet med den okanda blev det som skulle

dramatiseras och analyseras. Forutom en rad oférutsedda foljder av

den Svningen, negativa saval som positiva, kom det arbetet att bekraf-

ta en intuitiv eller forsanttagen och oproblematiserad syn pa muntligt

beriittande som en av de form4gor som det dr 6nskvartatt en larare

ager.
En slakt-, umgadnges- och lararyrkeskultur dar berattandet var — och

ar — ett viktigt inslag i helg och vardag har sakerligen haft betydelse

fér en disposition for berattande, en kultur genomsyrad av folkbild-

ningsideal och idéer om skolningens befriande och demokratiserande

kraft dar berattarformAga varderats relativt hégt och utgjort en viktig

aspekt av habitus* och varit en betydelsefull faktor fér det kulturella

kapital som haft avgérande betydelse for skapandet av berattardidak-

tik. Utgangspunkten har fran borjan av arbetet med berattardidaktik

varit praktikens primat och fran allra forsta stund var det skolprakti-

ken som var utgangspunkt.

AMNET: STRUKTUR OCH INNEHALL

Amnet kom forst att heta Berdttarmetodik, men i och med omorgani-

sation och 6kande krav pa vetenskapliggérande av metodikamnet —

som av olika anledningar sags ned pa av organisationseliten vid Hég-

skolan i Gavle — etablerades amnet didaktik i januari 2000. Berattar-

metodik blev berattardidaktik och kan lasas som delkurs pa A- och

B-niva inom det for oss nya amnet.

En skiss pa innehall togs fram med hast och under de snart fyra ar

som gatt sedan férsta kursen borjade, har innehall, syfte, litteratur,

undervisnings- och examinationsformer varit och ar saval en del av
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kursen som en del av ansvarig larares kursutvecklings- och kompetens-
utvecklingsarbete.

A-kursens (Sp) fokus ar 6vningar i muntligt berattande, repertoarbyg-
ge, genrefragor, konstruktion och dekonstruktion och den omfattande
litteraturen utg6r nagot som kan kallas bakgrundsstralning och diskus-
sionsmaterialtill kursens muntliga brannpunkt. En skisstill ett genom-

forbart berattarprojekt ingar aven i kursen, ett projekt mdjligt att ater-
kommatill i den planerade C-kursen.

For tillfallet, hésten 2002, pagar fjarde kursomgangen. Antalet stu-
derande har i alla fyra omgangarnavarit drygt tjoget.
Kursenssyften ar:

e att bearbeta och reflektera Gver det muntliga berattandets historia
e att problematisera och analysera berattarrepertoarer
e att undersoOka det muntliga berattandets plats, funktion och status i

dagens samhalle i allmanhet och skolverksamheten i synnerhet och
i samband harmed samlain berattelser fran och undersdka var da-
gens berattartorg ar belagna

e att praktiskt Ova, planera for berattande, genomfora och utvardera
eget och andras berattande

e att studera olika berattarmetoder och genom dessastudier utveckla
berdttarmetodiken

e att planera for ett berattarprojekt saval till form som innehall.

B-kursen (10p) behandlar framfor allt dokumentationsévningar, trans-
kriberingfortsatt repertoarbygge, analys och dokumentationavberit-
tande och publicering.

Den forsta B-kursen ar hésten 2002 inne pa andra halvan och avslu-
tas vid Knutsmass.

Bland de dokumentationsuppgifter de studerande arbetar med finns

arbete med att Gversdtta etiopiska sagortill svenska, berattarcirkel, su-
fragettska slaktingars berattelser, lajv (live) och berattarform/simule-
ring, en byskolas berattelse, berattarGvningar pa fritidshemmet, poj-
kars och flickors bilder till sagor, berattelser kring M6érrum, familjens
berattelser och relationen berattande — teater.
Kursenssyften ar: .
e att problematisera och analysera berattarrepertoarer och berdattar-

situationer

e att utveckla formaganatt transkribera och dokumentera berattande
e att vidareutveckla teoretiska och praktiska kunskaper och fardigheter

i berattande och historisk belysning behandla dagens berattande.

C-kursen (Sp) ar tankt att omfatta planering, genomf6rande och utvar-
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dering av ett berattarprojekt.

C-kursen existerar annu sa lange endast i andanom.

Berattardidaktiken gar pa kvartsfart och pa lordagar, delvis for att un-

derlatta for studerande som reser och arbetar vardagar. Att kurserna gar

pa kvartsfart har aven en didaktisk orsak, namligen den att amnet ar av

den arten att en kort inlasningsperiod skulle motverka kursens syften.

Den relativt sett langa tiden kurserna pagar ar vasentlig for att bygga en

berattarrepertoar och pa djupet begrunda den sammansatta berattarkon-

sten och de analysverktyg, sprakliga och andra, som kan bidratill ett ve-

tenskapligt och kritiskt forhallningssatt till objektet for studierna.

En majoritet av de studerande arbetar inom skola eller studerartill

larare, fran forskola till hogskola. Bland évriga studerande marksfinns

som arbetar inom kyrkor, journalister, poeter och skadespelare.’

AVGRANSNING
Fragor om avgransningi relation till redan etablerade akademiska

amnen har annu inte diskuterats om 4n varit narvarandevid arbetet

med berattardidaktik. Moderamnet didaktik ar aven det i ett uppbygg-

nadsskede, dar fragor om avgransning och forskningsfalt — f f a mot

pedagogik, psykologi, sociologi och amnesdiscipliner med ”didaktik”

som tillnamn — annuej ar avgjorda.

Avgransning mot och samarbete med foljande amnenbefinnersig pa

tankestadiet: litteraturvetenskap — och dar sarskilt det delomrade som

benamnsoratur, retorik, religionsantropologi, gestaltande konst och

etnologi.

Den inomvetenskapliga avgransningen 4r en del av uppbygget av di-

daktikamnet.

I sammanhanget bér framhdllas att 4mnets namn inte heller det ar

nagonsjalvklarhet. Att amnet fran borjan kom att heta berattarmeto-

dik kom sig av att det inte skulle inkrakta pa nagon annan institutions

omrade och kan saledes sagas vara skapat av taktiska skal.

VETENSKAPLIGGORANDET
En sorts selektivt lasande tog vid nar berattardidaktik skulle skapas.

Allt som pa nagot vis tangerade det tankta amnet fargade det pagaen-

de utvecklingsarbetet och ur minnets — bedragliga och rationaliserande

— sall ddk sAdant upp som kundebidratill att berattar-didaktiken skul-

le kunna utvecklastill nagot som accepteras och respekteras ur saval

vetenskapligt som den beprovade erfarenhetens. I Snorre Edda‘ hittar

vi berattelsen om Kvaser (Kvase, Kvasir) som i arbetet med utvecklan-

det av berattardidaktiken standigt funnits med som korrektiv, upp-

muntran,trdst, tvivel och kritisk rést.
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Agir fragade Brage hur den idrott som kallas skaldekonst uppstatt. Brage svarade sa
har:
- Asar och vaner var ovanneroch hadekrigat och nar de méttesforatt fi till fred
spottade bade vaneroch asari ett kar och det fyllda karet blev fredens tecken. Gu-
darnaville inte att spottet skulle forfaras och skapade darfor en man av munsaften
och den mannenfick heta Kvaser.
Kvaser tog sig runt i Varlden och han var sa klok att han kunde svara pa vad helst
nagon fragade om och hanlarde manskorna visdom.
En dag kom hantill ett par dvargar, Fjalar och Galar. De drapte Kvaser och lat den
klokes blod rinna ner i karen Son och Bodn och kitteln Odrére. De blandade blodet
med honung och dablev det ett sant mjéd att var och en som drickerav detblir
skald eller en lard man.
Dvargarnaljég for asarna och sa att Kvaser drunknat av manvett,detvill siga att
han dott av att ha varit for klok och kunnig.
Dvargarna drapte sa aven jatten Gilling och nar Gillings maka kom fératt sdka efter
honom,drapte de ocksa henne. Nar Gillings son Suttung fick reda pa vad som hant
tog han fatt dem ochsatte dem paett lagvattenskar. Fjalar och Galar férstodatt tid-
vattnet skulle ta dem ur livet och det satt de kunde kommapé fér att leva vidare, var
att erbjuda Suttung mjédet. Suttung gick med pa det och fraktade visdomsmjédettill
Hnitbjorg och dottern Gunnlédfick vakta det.
- Ja, fortsatte Brage, sen den dagenkallar vi skaldeskap for Kvasersflod, dvarga-
dryck, Odérersfyllnad — eller Botnseller Sons, dvargarnas farkost dvargaskepp, Sut-
tungsamjéd, Hnitbjérgsvatska, jattarnas fadersbot, Gillingsbot, Odinsmjéd eller hans
fangst, fynd,lass eller gava.

- Oden? undrade Agir. Hur kom han éver Kvasers blod?
- Jo, svarade Brage, det finns en sagen darom. Odenhalpnio tralar bryna liarna och
nar de togtill slagsmal om brynet Odin kastati luften skar de skallarna av varann
och Odenfick nattlager hos de halshuggna tralarnas agare Bauge som var Suttungs
bror. Oden kallade sig Bolverk och erbjéd sig att géra nio dagsverken, meni lén ville
han ha en klunk av Suttungs mjéd. Bauge sa att Suttunginteville dela med sig, men
nar Bélverk, som var Oden,ville ha betalningen for de badatill Suttung. Inte en
droppe ville han lamnafran sig av mjédet, trots att brodern berattade om stadslandet
av Bolverki stallet for de nio som hégg ihjal varann.
For att inte dra ut pa sagnenfor langt ska du veta att Bélverk fick Baugeatt borra ett
hal i berget med en navareeller borr som hette Rate, Bélverk som var Oden gjorde
sig till en orm och rannini halet, togsig till Suttungs dotter Gunnléd och lag med
hennei tre natter och hanfick av hennei l6fte att f4 dricka tre klunkar av mjédet.
I forsta draget tomde han Odrére, i andra Bodn ochi tredje Son. Allt mjédet hade
han druckit, forvandladesig till 6rn och flog ivag.
Suttung varsnade Odensflykt och flog i érnhamnefter asaguden. De andra asarna
stallde ut ettstort kar pa garden nar Oden kom flygande. Oden krakte upp mjédet
och merparten hamnadei karet. Somt kom utanforochfll ner i Midgard och de
som fick en droppe av Odenslass pasig blev stora skalder. Med Suttungalldeles
bakom hade Oden 4ngslats och skvatt ut en del bakvagen och de som fick det pa sig
blev grotrimmare ochstruntskalderr.

Dettidigare namnda etablerandet av amnet didaktik vid Hégskolan i
Gavle, dar det vetenskapliga hagnet under uppbyggnadenvarit ett s6-
kande inom ett postmodernt meningsskapande och socialkonstruktio-
nistiskt omrade, dar begrepp som historiskt inbaddat och format, kon-
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textuellt bundet, komplexitet och eklekticism varit centrala och under

debatt, har inneburit att aven berattardidaktiken hamnat 1 ett annat

ljus. Starten i en mer kanslostyrd och intuitiv andlig milj6, haller pa att

befruktas med ett skriftsprakligt formulerande och darmed explicit-

och offentliggérande av ett — foranderligt - manus.

Kanhanda arjust detta en vetenskapliggérandets vag. For att komma

fram till den mdjlighettill vetenskaplig vag eller dialekt som bérjar

sk6njas inom berattardidaktikens ram, kan en beskrivning av metodik-

amnets forsvinnande fran den hégre utbildningen vara en viktig del av

bakgrunden.

FRAN HOMO SEMINARIUSTILL...

Liksom Oden lockades av mjédets och darmed kunskapensochtill

och med visdomens sétma, har den homo seminarius jag med visstall-

var brukar definiera mig som, medlegitimitet i den —

i

alltfor ringa ut-

forskade och explicitgjorda — beprévade erfarenheten inom lararyrket,

lockats att forséka ta en klunk eller tv ur det visdomens kar som be-

namns forskning och vetenskaplighet.
Vid var hégskola uppfattade jag vid omorganisationenatt just homo

seminarius var i sammabelagenhet som en utrotningshotad ursprungs-

befolkning. Lararutbildningen var férst pa plats och hade anor; i den

nya organisationen utspilld pa flera akademiskainstitutioner och allas

ansvar. En oro fér att den kunskap och de kunskapsformer som den

eklektiskt konstruerade och konstruerande homo seminarius hotades,

infannsig.
Den homoseminarius jag tanker mig — och stipulerar —- och som jag

inte utan fornumstig polemik och osakerhet och trevande har for 6go-

nen, bygger sitt vetande, ofta unikt och intuitivt, pa — i mitt fall (aven

andra yrkesutbildningar an lararutbildningen placerades pa det akade-

miska faltet i samband med reformerandet av den hégre utbildningen

1977 ) —lararyrkets verksamhet, undervisningserfarenhet, fortlspande

och relativt oplanerat lasande och larandei alla dess former — dar aven

en musisk effektivitet ager hemort — och en stravan att integrera ny

lardom medsitt jag.’ Den beprévade erfarenheten, dvs verksamheten

och erfarenheten av verksamheten, ager for homo seminarius féretrade

och ar darmed utgangspunkt for det framtida didaktiska forskningsar-

betet. For homo seminarius handlar det i forsta hand om att undervisa

och arbeta i lararyrket och undervisning om yrket har en andrarang-

sposition. Analysen ar sa att saga inte en isolerad del av verksamheten

utan fastmer integrerad.

Likt Harlequin och Pierrot inom Commedia delarte ar det min for-

hoppning att homo seminarius beskriver en avgransad ochhistoriskt
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och kulturellt determinerad disposition och position i det sociala falt

som ardeninstitutionaliserade kunskapsproduktionens, det falt dar

hegemonintidigare — fore 1977 — lag hos foretradare for homo semi-

narius, men nu hos homo academicus. Homo seminarius tavlingsin-
stinkt ar inte sdrskilt utvecklad, nagot som — liksom viljan att arbeta

kooperativt — ligger hennei fatet vid redisponeringentill homo acade-

micus.
Fér homo seminarius ar det befruktande, kritiska och riktade sam-

talet centralt och homosemiarius Ager oftast inte nagon doktorshatt,i

det hon forvarvat sitt kunnandei praktiskt, ofta mangarigt, yrkesut6-

vande. Vid seminariet har homo seminarius utvecklat ett val fungeran-
de samarbete kring helhetssyn inom lararutbildningen, dar amnesex-

perter och praktiker, administratérer och generalister fortlopande lar

av varandra och delar ansvaret for helheten. Homo seminarius habitus

innefattar aven en visst matt av hangivenhet pa gransentill och ibland

éverglidandei kall. Fallenhet for revirtankande ar svagt pa gransentill

obefintligt och hon ser Amnesdisciplinerna i forsta hand som medeli

folkbildningens, upplysningens och framstegens tjanst, forst i andra

hand som mal. relation till lararuppgifterna ar homo seminarius pro-

fessionella objekt att, forutom fortrogenhet med skolans ramfaktorer

kunna gora innehAllsliga, pedagogiska och metodiska 6vervaganden,

dvs kunna anordna ett sa gynnsamt didaktiskt sammanhangatt det
som ska laras ar mdjligt att laras av samtliga inblandade. Det racker

saledes inte for homo seminarius att vara fortrogen meddet stoff som

ska laras. |

Har ovan dristade jag migtill att pasta att organisationseliten sag

ned pa metodikamnet och den skrivningen kan ses som uttryck fér en

sorts vemodeller sorg Gver att den tvingande organisationsférandring-

ens foretradare inte var disponerade f6r en mer 6dmjuk syn pa homo

seminarius kunnande och vetande.I stallet for fordjupad diskussion,

for att ge ett exempel pA en aspekt av metodikundervisningen, om de

inslag av mastare-gesall-relation, som exempelvis Dialogseminariet vid

Kungliga Tekniska Hégskolan med Bo Goranzoni spetsen,intresserar

sig for, démdes metodikamnetut som alltfor normerandeochtill och

medféreskrivande. Analys proklamerades som norm (sic!) utan att

nagon som helst analys av metodikernas yrkeskunnande komtill

stand, den amnesgrupp som var — och ar — den enda dar samtliga har

yrkeserfarenhet och fortlopande kontakt med den verksamhetforvil-
ken utbildningen anordnas: skolan.
Den tvingande utvecklingen fran metodikens erfarenhetsbaseradetill

didaktikens forsok till vetenskapliggdrande av den erfarenhetsbaserade

kunskap som ar homoseminarius’, har inneburit en sjalvprévning och
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ett forsok att synliggdra den beprévade erfarenheten inom ramen for

utvecklingsarbetet i didaktik i allmanhet och for mig personligen i och

medarbetet med att utveckla berattardidaktik i synnerhet.

DEN HOGRE UTBILDNINGENS UPPDRAG

Inom den hogre utbildningen ar uppdraget att genomféra grundutbild-

ning, forskning och arbeta med den tredje uppgiften, dvs samverka

med det omgivande samhillet. Den sjalvprévning som det innebaratt

etablera och utveckla ett nytt dmne innebdr att dessa tre uppgifter

standigt ar ndrvarande vid planering, genomf6rande och utvardering,

sa aven nar det didaktikamnets moment som harfar en forsta sdkande

beskrivning kommer pa prant. Grundutbildningsuppgiften och samver-

kan med det omgivande samhillet har uppfyllts, men den forskande

verksamheten ar den foreskrivna uppgift som fatt sta tillbaka. Orsa-

kernatill detta dr flera. I en hégskola dar larare pa kortare tid forvan-

tas utfora ett alltmer kvalificerat arbete for och med fler studerande ar

kompetensutveckling av néden. Manga 4r de adjunkter, kanske sarskilt

inom de yrkesforberedande utbildningarna, som av olika anledningar

inte kunnat omdisponera sig infor denna uppgift. Dock tycks det som

att deti fallet med berattardidaktik kan sk6njas en utveckling som

aven uppfyller kravet pA vetenskaplighet och forskning.

EN VETENSKAPLIG DIALEKT?

I protokollet fran Berattardidaktik B 14 september 2002, finns en kort

redogorelse for ett resonemang om vetenskaplighet och berattande och

detta i samband med examinations-uppgiften att dokumentera berat-

tande:

Motslutet pa dagen kom fragor kring vetenskaplighet upp. Begrepp som positivism,

hermeneutik, induktiv, deduktiv haglade och alltfor fa pauser hade nogfatt osslite

méra da. Dock: fragan om vetenskapliga dialekter vacktes liksom fragan om berattel-

sen kan vara vetenskaplig och vetenskapens berattande. Overens bleve vi nog om att

det vasentliga i sammanhangdar vetande skapas, dar vi skapar vetande, ar att vi ar

sanningsenliga, dvs beskriver vart perspektiv, vara forestallningar, fordomar, metoder,

och allt som pa nagot satt kan paverka objektet for vart vetenskapande. Kanske ar

det till och med sAatt vart samtal, var kurs, kan utveckla just en vetenskaplig dialekt

dar berattandet ar en del och beskrivandet avtillvagagAngssattet en annan del...

Det dralls inte osannolikt att jag som ansvarig larare ledde in samtalet

pa vetenskaplighet med tanke pa den didaktikkonferens som gar av

stapeln vid Hégskolan i Gavle i november 2002 och dar berattardidak-

tiken finns med pa dagordningen. En diskussion om vetenskaplighet

inom dmnet artikulerades och det borjar alltmer framsta som fullt

m6jligt att Amnet verkligen kan innebara enytterligare nyansering av
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vetenskaplig forskning och i arlighetens namn skulle det innebara att
en motstandshandling och anpassningtill ett akademiskt tolknings-
foretrade ledertill att muntligt berattande — och homo seminarius’

verksamhet— kan synligg6ras och att homo academicus kan forvarva
ytterligare en vetenskaplig dialekt.

Nils Holgerssons perspektiv fran Akkas rygg var det distanserade —
och kanske aven distanserande; pa backen som pyssling den extrema
narhetens. Just de tva perspektiven i forening ar kanhanda en av de
framsta kvaliteterna i den berattelsen, hyllad inte bara av skolans lara-

re utan aven av en Michel Tournier och nobelpristagareni litteratur

(1994) Kenzaburo O€.°I vart sammanhang kan berattelsen om pyss-
lingens bada huvudsakliga perspektiv tjana som metafor for den stra-

van som ligger bakom arbetet med berattardidaktik och utvecklandet
av akademiska kurser i amnet didaktik. Homo seminarius kannersa-
kerligen aven igen sig i pysslingens varld och stundom kan en flygfard

vara sk6n — och skrammande, sarskilt om man ar osadker vartat det bar
och inte vet vilka krafter som styr.

Ett exempel som nagot kanvisa pa kraften i att forvarva ratten att

betrakta den egna praktiken ar f6ljande. For ett antal ar sedan hade
jag formanenatt traffa en grupp ungdomarfran Vastbanken och fran
Sverige i ett arbetsseminarium om vald, icke-vald, konflikthantering
och demokratifragor.’

En av de 6vningar som genomfordes var att bearbeta en kort avskalad
berattelse genom att teckna nagra bilder och i par diskutera bilderna.

You wake up early one morning in the month of June. Youlie on your back thinking
about the dreamsyou had,listening to sounds you might hearstretching out.
You’re nowsitting on the bed, putting your arms above your head, standing up and
walking across the carpet, opening the door, walking out into the corridor, looking to
yourleft, where the kitchen is.
You go on walking, opening the door and you’re out on the porch.
You’re walking the three steps down to the ground and you’re following the path,
openingthe gate.
Youtake to the left on the path and youstop at the third house on yourleft. You’re
leaning on the fence, watching an animalonthe porch.
You continue to follow the path, crossing a little wood andafter somefifty steps you’re
out on a meadow and you runto the middleofit. There you stop, watching the ani-
mals around andin the lake at the end of the meadow.
After having been watching the animals, you walk slowly downtothelittle sandy beach.
You may go for a swim if you wantto, but you don’t have to doit. It’s your choise.
After either having had a swim or not, you walk upthelittle hill and sit down on the
ground with your back against the trunk ofa big tree. Please walk back ...

Seminariedeltagarna tecknade fyra bilder, varav en skulle forestalla the
gate. Samtliga svenska deltagare tecknade 6ppna, valkomnande grin-
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dar, flertalet valvda och vita i tra. De palestinska deltagarna tecknade

mer an manshéga stangda grindar i en mur som omgardade huset,

nagra med skylten ”Beware of the Dog” i stora bokstaver och med

tagetrad upptill eller med glasbitar nedstuckna i betongen ovanfor the

gate.

Denna 6vning var tankt som en relationsskapande uppvarmning,

men just bilderna av grindarna blev det som komattrefererastill

under hela dagen.

Med hjalp av de vetenskapliga verktyg som diskuteras och prévas

inom berdttardidaktiken kan denna fem ar gamla erfarenhet beskrivas,

forstas och analyseras pa ett mer nyanserat satt an vad som ar gangse

praxis for en berattande larare. En sorts retroaktiv forstaelse av den

egna planeringen och genomforandet likval som en merelaborerad

analys av seminariedaltagarnas skiftande perspektiv och tolkning i ord

och bild av ett sprakligt begrepp i en berattelse skulle vara mojlig. Vad

som fannsvid tillfallet for seminariet var en erfarenhet och intuitiv

medvetenhet som gav vid handenatt en avskalad berattelse fungerari

de flesta sammanhang. Fragor som ”Slog du f6tterna i vaggen?”, ”Var

du naken nar du badade?” och ”Blev du stérd av att det var tre steg?”

brukarledatill varma skratt och rader av drapliga kommentarer och

diskussioner och en sadan inledning brukar bereda marken for goda

relationer och samtal.
Pa det yrkesmassiga planet kan vi med andra ord anta att en 6vning

som den ovan atergivna, kan vara lyckosam nar man anordnaren di-

daktiskt situation. Att metoden dessutom har en kumulativ och syste-

matiserande vetenskapandepotential ar nagot som blivit synligt i sam-

band med utvecklandet av berattardidaktiken.

Ett problem med, som jagser det, ar att den — berattande — lararen,

4tminstonei mitt fall, inte a4gnat tid at det djuplodande begrundandet

av den egna praktiken. Nagot som med denefterklokes avstandsblick

kan sagas, ar att det vid tillfallet for seminariet saknades val genom-

tankt metod for dokumentation av de ungasbilder och berattelser

kring bilderna, en metod som skulle kunna anvandasvid fleratillfallen

och fortlopande utvecklas och forfinas.
Det ar val heller ingen Sverdrift att pasta att skolans folk varken agt

ratt eller mdjlighet att utforma och genomféra den — didaktiska —

forskning i skolans vardag dar de haft bade sula ochsjal.

Ett oférutsett resultat av omorganisationen vid Hégskolan i Gavle,

etablerandet av didaktikamnet och —i vart fall — berattardidaktiken, ar

att ett forsta steg i riktning mot att utveckla en vetenskaplig metod —

eller dialekt — tagits. Kanske Ar det inte alldeles 6vermagaatt pasta att

foretradare for det ur hégskolans a4mnesmatrikel bortplockade meto-
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dik, genom att utveckla didaktikamnet,sett till att den yrkesrelaterade
kunskapen’ fatt hemort inom en akademisk disciplin och i det samman-
hanget kan méjligen den vetenskapliga berattande dialekten bidratill

att annu nagra aspekter av mansklig verksamhetblir beskriven, disku-
terad, synlig- och begripliggjord.

Det metodologiska arbete som star for dérren ar hur berattelsen,

den dokumenterade berattelsen, och berattelsen om de val av metoder
som utf6rts, tillsammans ska kunnabli just att skapa det vetande som
ar accepterat inom det akademiska faltet. Berattelsen och berattelsen
om berattelsen skaf6ttes ar den for tillfallet verksamma metaforen for
det fortsatta arbetet.

AVSLUTNING OCH FRAMATBLICK

Det ar ett antal fragor som var tankta att tanjas ut har i texten och
kanske har f6r stort utrymme agnats den delvis smartsamma dmnes-

massiga Gvergangen, men det ar min bedémningatt den historien pa
olika satt ar avgorande for den vetenskapshistoriska berattelsen —
oavsett berattartonensfarg.

Nagra av de fragor som dykt upp under kurserna och som vantar
pa sin skildring ar:

Berattelsen meningsskapande karaktar och funktion. Underett semi-
narium’ i Goteborg nyligen, sa Kerstin Ekman: — Vi kan skapa hur
mangateorier och ideologier som helst, men manniskan sdker mening
— och fortsatte:

— Berattelsen 4r meningsskapande.

Att jag valjer att citera Kerstin Ekman har att gora medatt en fraga
som kommit upp ofta i berattarkurserna ar de eventuella skillnaderna i
berattarrepertoar, — funktion och — status for kvinnor och man.

Stoffanhopningeni var tid ar problematisk.’” Mojligen kan olika
former av berattandebidratill att utveckla exemplaritet och underlatta
analogitankande. Den mangdstoff som pa olika satt ska behandlasi
skolan och i medier ar av den kvantiteten att urvalsfragor, lasart, las-

djup och lasfart kan formodas fa dkad betydelse for huruvida utbild-
ning och bildning ska varatillganglig, askadlig och pa hég kvalitativ
niva.

Berattelsens imperialistiska potential 4r uppenbar ochett narganget

studium av exempelvis barders, grioters, dengbejers och berattares sta-
tus, val av och vagtill sitt stoff, skulle sakerligen sprida ljus Sver be-
rattelsens kraft och rackvidd in i manskors tankande.

Berattelsen som fortrogenhetsskapande, fortroendeskapande, fore-
stallande och férmedlandei djupare bemarkelse ar Annu ett omrade
inom berattardidaktiken som mer an antytts i de kurser som genom-
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forts. I sammanhangetharrelationen mastare — gesall — larling diskute-
rats och darmed Aven kategorier som diskursiv ochintuitiv.

Berattelsens rent formella mojligheter har under de kurser som ge-
nomforts och genomfors varit under standig debatt. Den forestallning-

ens farkost som berattarens utvecklade och utvecklande sprak utg6r,

skulle kunna bli objekt for mer 4n en kommunikationsteoretisk analys.

Ett dmnesomrade som kommit upp i samtliga kurser ar dagensbe-

rattande, arenor, innehall och uttryck hos unga manskori synnerhet,

men Aveni allmanhet ochi relationtill dagens mediasituation och den

mangkulturella varld vi lever 1.

Manga ar de som vittnat om hurberattelser och satt att beratta in-

tuitivt och medvetet anpassatstill 4ahGrarna och gensvar. Berattarens

kameleontska beteende ar uppenbart for alla som haft mojlighet att

lyssna till sammaberattarei olika sammanhang. De manga nyanser

berattaren hartill sitt forfogande — ordval, tempo, puls, volym, tonla-

ge, variation, prosodi, réstlage... - kan kombineras paolika satt och

ett ndra studium skulle kunna finna varianter och eventuella ménster i

beradttares om- och redisponeringi relation till publik och stoff.

Den ovantade faktoren
Tva man gralade utanfor Nasruddins fonster mitt i natten. Nasruddin steg upp,
svepte in sig i sin endafilt och sprang ut fér att forsdka fa slut pa oljudet.

Nar han férsdkte tala forstand med fyllbultarna, ryckte den enetill sig hansfilt

och bada sprang darifran.
- Vad brakade de om? fragade hansfru nar han kom in.
- Det maste vara filten. Nar de fick den, tog gralet slut.”
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Fotnoter

‘ Bilden ar ett av de 128 trasnitten i Cent proverbs, Texte par trois Tétes dans un Bonnet
(Forgues, Debord, Frémy et Achard), Paris, Fournier, 1844: Grandville (Jean Ignace
Julien Gérard, 1803-1847).
Sedan texten skrevs har amnesgruppen beslutat att ge tva A-kurser pa Sp och en B-kurs
pa 10p.
3 Pierre Bourdieu (1994), s 298ff; (1992), s 137ff, 232ff; (1999) s 65f.
* Snorres Edda s 80, 90 f och 95. Se aven Hostetter/Rehnman s ; Rehnmans 6-15;
Holtsmark s 92, 94 och111; Hultcrantz s 57. I Den poetiska eddan: Havamal, (2-300 ar

aldre an Snorres Edda) berattas myten utan forhistoria, s 64f:

Till aldrige jatten for jag, nu ar jag ater- Det vana jag vann mig harjag val nyttjat -
kommen, fa ting felas den vise -
dar fick jag foga med tystnad; ty Odore ar nu upp kommen
mangaord harjag malttill min fromma till manskors varnars vidhov.
dar i Suttungssal.

Jag undrar mycket om jag annu vore kom-
Gunnléd gav mig pa guldstolen dar men
av det dyra mjodetatt dricka; ut fran jattarnas garden
av mig fick hon sedan en slem gengald ifall Gunnléd ej alskat mig, den goda
for sin Oppna och 4rliga hag. kvinnan,

som lade armen om mig.
Jag lat Rates min goéra rum at mig
och grava sig fram genom grunden; Rimtursar kommoredan pa annandagen
nara gingo jattars strak nedan och ovan- att fraga hur Have hadedet;
for, de fragte efter Bolverk, om han fanns
sa for jag medfara for livet. bland gudarna

eller hade bliviy slaktad av Suttung.

ringhed hade ju Have svurit,
vem litar nu pa hansl6ften?
Fran Suttung tog han svikligen drycken
och lamnade Gunnlédatt grata.

5 Med risk for att romantisera, varfér nu ordet ”risk” ska anvandas, vill jag citera Lars
Gyllensten angaendelarandets lycka:
Nyfikna, glada at att upptacka, fortjusta av Overraskningar, ivriga att lara! Kort sagt:
besatta av osovrad, ungdomlig, omattlig och avsiktslés vetgirighet!
Det var sa jag, Lars Gyllensten, enligt Bibeln en av Jafets efterkRommande — det var sa
jag sag pa stadsbiblioteket med ess ordkneliga skatter. Det var en Noasark, fylld av all
varldens rikedomar, klokheter, lardomar, nonsens och bric-a-brac — hopsamlattill gladje
och forkovran for dem som sa 6nskade och for att raddas undan glomskan. Dar hangde
jag ganska ofta — och smakenharinte gatt ur.
Sdderhall, s 31.
® Helanders 243ff.
7 Seminariet anordnades av Radda Barnen under rubriken ”Ungdom till Ungdom” pa
Agestagarden i Farsta onsdagen den 13 augusti 1997, med 12 deltagarei aldern 14till
24 ar, varav 6 fran Vastbanken och6 fran Sverige.
8 Demker, Marie m fl.

° Bok & Bibliotek, Géteborg 19-22 september 2002. Seminariet hade rubriken ”Att upp-
fatta allt manskligt” och medverkande var aven Margareta Brandy Céster, som skrivit en

’ avhandling om Selma Lagerlofs lutherska livsforstaelse, och bibelvetaren Lina Sjéberg-
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som studerar Sara Lidmans anvandning av Bibeln.

0 Jfr Sjoberg, Svein (2000) Naturvetenskap som allménbildning — en kritisk

Gmnesdidaktik.
11 Shah,Idries, s 30.
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Staffan Thorson

Textlivsberdattelser

Fér nagra ar sedan undersokte vi i Gdteborg (GU) femtio blivande

svensklarares uppfattningar om sk6nlitteratur, lasning och skolans

litteraturlasning. Alltsedan den undersdkningen har vi funderat pa

betydelsen av att studenter som vill bli larare i svenska har sa oerhort

skiftande erfarenheter av och olika installningartill skonlitterara texter

ochtill varfér man laser sk6nlitteratur. Dar fanns studenter som hade

med sig Anne pa Grénkulla och Inte utan min dotter som endaIaserfa-

renhetertill dem som var oerh6rt belasta och vilkas liv egentligen

bestod av lasning. Bada grupperna4r lika intressanta i perspektivet:

Varfor vill man bli svensklarare och vad vill man egentligen med

sk6nlitteraturen som professionell larare och som privatlasare?

PA manga universitet och hégskolor — kanske de flesta — later man

studenterna skriva sk lasarbiografier. Man kan géra som i Jonk6ping,

dar studenterna far beratta om de tre bécker som betytt mest for dem

under barndom, ungdom och vuxenliv. Eller som i lararutbildningen i

Goteborg, dar man later studenterna utga fran en tidslinje och pricka

in sinalivs viktigaste lashandelser. Jag vet ocksa att det finnsett stort

material liggande i Lund. I de flesta fall gar uppgiften ut pa, att stu-

denten skall relatera enskilda verk till bestamda tidpunkter/tillfallen 1

sitt liv. Poangen med det har slaget av lasarbiografier for individen/

studenten ar uppenbara. Liksom fér den undervisande lararen.

Mersallan far vi emellertid veta nagot om t.ex. det sammanhang

eller den kontext lasningen uppstatt i eller varfor vederborandelaste/

inte laste under sin barndom och ungdom eller om hurstudenterslas-

upplevelser ar relaterade till varandra..
Benadmnervi det skissade slaget av texter for "lasarbiografier’, kan

vi kalla den mer omfattande och djupgdende berattelsen om individen

som lasare for ’textlivsberattelse? med koppling till livsberattelseforsk-

ningen(life story / life history). Livsberattelsen betyder en narrativise-

ring av erfarenheter, som i sin tur kan sta for kontinuitet och mening.
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NARRATIVET LIVSBERATTELSE

Narratologi ar en litteraturvetenskaplig benamning pa laran om berAat-
tande texters struktur. Begreppet anvands ofta synonymt med berAattar-
teori. Troligen har narratologibegreppetsitt ursprung i Gérard Genet-

tes Discours du recit (1972) eller i Tzvetan Todorova arbeten fran

ungefar sammatid. Narratologin star for teori — och metod. Som

metod 4r det intressant i analysen av berattande texter, och pa senare
ar har intresset f6r berattelser eller narrativer och narratologi som ana-
lysmetod expanderattill manga andra 4mnesomraden4n detlitteratur-
vetenskapliga. Film- och mediavetenskaper ar exempel pa forsknings-
falt, dar utgangspunkterna ofta ar berattelser, och dar man anvander

sig av narratologin bade som teori och metod. Aven inom livsberittel-
seforskningen har man anammatbegreppet narrativ som benamning

pa berattelsen, och Edward Bruner (1986) saéger: ”Enligt mitt synsatt
borjar vi med ett narrativ som redan innehdll en begynnelse och en

avslutning, som ramarin och darigenom gorossi stand att tolka nu-
tiden.”

Textlivsberattelserna ar icke-litterara narrativer. Vi far samtidigt
tanka oss, att berattaren selekterar, dvs. valjer bland tankbara handel-
ser, episoder, minnen, da han/hon aterberattarsitt textliv. De utvalda
handelserna, begivenheterna etc. organiserastill en berattande fram-

stallning. Mot bakgrundavdetta, bér féljande distinktion géras mel-
lan
e handelserna etc. sa som de framkommeri berattelsen
e handelserna i verkligheten utanf6r texten.

Till skillnad fran i den litterara berattelsen, refereras i textlivsberattel-

sen till en verklig verklighet och genren kan darigenom pastas vara mi-
metisk.

Jag vill definiera diskursen textlivsberattelse som ett personligt nar-
rativ om texterfarenheter. Och i analysen av elevers och studenters

textlivsberattelser finns narratologin med som en avdestrukturerande
principerna. Andraprinciper finns t.ex. hos Ivar Goodson, som har

skrivit en hel del om livsberattelseforskning, och hansstrategi- och me-
toddiskussioner ar aktuella aven pa textlivsberattelser (ex. Att starka
lararnas roster. Sex essder om lararforskning och larar-forskarsamarbe-
te 1996).

Textivshistoria vill jag definiera som ett intertextuellt och internkon-
textuellt narrativ dar syftet ar att belagga/rekonstruera den kontextuel-

la bakgrunden. Textlivsberattelsen ar utgangspunkten, andras berattel-
ser anvands som jdmforelsematerial liksom data av dokumentart och
historisktslag.
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DEN LITTERARA DISKURSEN
Derek Edwards menar i Discourse and Cognition (1997), att diskurs

ar en bild eller metafor for meningsskapande respektive det motsatta,
dvs. uteslutande av mening. Lars Ostmandefinierar diskurs pa liknan-
de satt: meningssystem i vilka man innesluter och utesluter mening

(Problems of meaning in science curriculum 1998). Vi talar om skolans
litterara diskurs, dvs det system eller det meningskapande skolsam-
manhang sk6nlitteraturen forekommeri. Avhandlingar av t.ex. Jon
Smidt (1988), Gun Malmeren (1992), Johan Elmfeldt (1997) och

Gunilla Molloy (2002) ger bilder av dennalitterara diskurs. Smidt fél-

jer sex elevers utveckling som lasare, Elmfeldt analyserar textsamtali

klassrum ur bl.a. ett genusperspektiv. Gunilla Molloys avhandling,

Ldraren, texten, eleven (2002) ger oss en bit av skolanslitterara dis-

kurs, dar genusaspekten uppmarksammassarskilt. Och Orjan Torell

och andra diskuterar i Hur gor man en litteraturlasare (2002) skolans

litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. Manvill i pro-

jektet belagga den nationella skoldiskursens formaga att generera

lasstrategier.
Forskarna ovan uppehdller sig i klassrummen i undersékningar av

larares ocheleverslitterara repertoarer, i undersOkningar av

litteratursamtal och receptioner av texter. Och vi skall forstas vara i

klassrummet. Men — vi behéver veta mer om andra sammanhang

skénlitteraturen faktiskt forekommeri: Hur ser lararutbildningens

litteraturundervisning ut? Vilka ideologier styr den? Och hur férhaller

sig skolanslitterara diskurstill ldrarutbildningens? Och hurser indivi-

ders litterara diskurser eller liv med/utan texter ut fran barndomen och

framat?

Inom diskurspsykologin har man enligt Winther et al (2000) diffen-

tierat diskursanalysen och introducerat begreppet tolkningsrepertoar

(Wether&Potter 1992), ett begrepp som anvandsfor att tydliggéra

vardagslivets sprakbruk. Enligt Winther et al (2000), som citerar Wet-

her&Potter, definieras tolkningsrepertoar som

den uppsattning begrepp, beskrivningar och satt att tala som stort sett kan skiljas

fran varandra och som ofta finns samlade kring metaforereller livfulla bilder. (Win-

ther et al 2000 s114)

Varje tolkningsrepertoarstar for resurser som individen kan anvanda

for att konstruera versioner av verkligheten. I vart sammanhangblir

det relevant att utga fran tolkningsreperetoar, da vi diskuterar narrati-

vet textlivsberattelses form och struktur.
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PILOTSTUDIEN

Detextlivsberattelser jag haller pa att samla in ar en forstudietill en

st6rre unders6kning av en speciell grupp gymnasisters textliv och Ias-

kompetenseri projektet ’Att lasa ar att lasa ar att lasa...’ dar s.k. poor
readers eller ovana lasare kommer att beratta om sina textliv. Deras
textlivsberattelser kan hypotetiskt ge oss kunskaper om sociokulturella

och etniska faktorer som har betydelse f6rlitteraturdidaktiken i t.ex.

lararutbildningen.
I pilotstudien har jag med berAttelser fran blivande svensklarare och

fran gymnasister, som enligt egen utsago "inte laser’. Gymnasisterna —

endast pojkar - gar pa ett tekniskt program med inriktning motteater
och underhallning. Samtliga har skrivit ner sina berattelser i en sarskild
skrivbokeller pa dator. Jag har fatt in berattelser i version ett. Efter min

lasning av berattelserna, kommer eleverna/studenternaatt fa tillbaka

sina berattelser for att komplettera eller andra i (version tva). Jag kom-
mer ocksa att intervjua/samtala med var och en av dem. Och version
tre blir saledes den version studenten/gymnasisten slutligen lamnarifran
sig efter att ha kompletterat etc. 1 version tva.

Jag introducerade studien personligen bade infor studenter och gym-

nasister. De fick ocksa skriftlig information att ta med sig hem till

skrivlyan. Jag berattade om bakgrundentill undersékningen och pape-
kade deras frihet att utforma berattelsen efter eget huvudi valfri genre.

Det enda absoluta krav jag formulerade var kravet pa uppriktigheti
alla lagen. De skulle inte skriva fiktiva berattelser i bemarkelsen ska-
pandeavstoff/berattelser om personer som fanns utanf6r dem sjalva
och utanf6r deras egna verkliga erfarenheter.

I och med detta har jag ocksa berGrt ett grundlaggande problem:
Hurskall jag som forskare forhalla migtill berattelsen? Vem ager den
— egentligen? Vilken betydelse har det, att undersOkningen genomfors
inom ramen for utbildningsdiskurser/’bedGmandediskurser’, dvs i sam-

manhang,dar studentensrespektive elevens fardigheter och formagor
vanligen bedéms?I vilken utstrackning och pa vilket satt paverkas

textlivsberattelsen av mig som person / forskare, da jag utvidgar den
till *textlivshistoria’? Begreppet textlivsberattelse bestar av: ’textliv’ och
*berattelse’ (narrativ). For studenten/gymnasisten ar utgangspunkten

textliv som skall beskrivas i en berattelse. For mig ar fokus berattelse’,
dvs texten och inte individen som verkligt subjekt. Hur skall fragan

om den privata erfarenhetens representativitet eller offentliga forank-
ring hanteras?

I analysen kommer sammanfattningsvis bl. a. foljande att vara ut-
gangspunkter.
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° Textlivsberattelsen ar personligt utformad narrativ

e Textlivsberattelsen skall 6versattas/utvidgastill textlivshistoria

e Textlivsberattelsen forhaller sig till skribentens litterara och allman-

na repertoarer ochtill omvarldens/samhallets kulturella och litterara

diskurser
© Textlivsberattelsen berattar dels om individenslitterara socialisation,

dels om den bakomliggande sociokulturella miljén (olika sociokul-

turella diskurser och diskursers forh4llandetill varandra)

e Textlivsberattelsen individualiserar (personaliserar) lasning ochlitte-

raturerfarenheter

e Textlivshistoria kontextualiserar och ideologiserar lasning ochlitte-

raturerfarenheter

Med utgangspunkt fran Ivar Goodsons resonemang om livshistoriedata

pa olika nivaer, vill jag fokusera féljande aspekteri textlivsberdttelser-

na for att kunna teckna textlivshistorierna, som alltsa bestar av stoff

fran olika hall enligt ovan.

e Hur bidrar texter och laserfarenheter fran tidigarei livettill elevens

litteratursyn och litterara repertoar?

e Vilka sk critical incidents /kritiska handelseri liv och textliv har

paverkat individens litteratursyn och litterara repertoar?

e Vilka innebérder har den sociogenetiska forstaelsen for forklaringar

till individens litteratursyn och litterara repertoar idag?

Den sociogenteiska férstaelsen ar baserad pa kommunikativa processer i

ett sociokulturellt perspektiv. Saljé aterger DeGRaafs&Maier enligt f6l-

jande: *Det ar genom kommunikation individenblir delaktig i kunska-

per och fardigheter.[...] Barnet féds in i interaktiva och kommunikativa

forlopp som redan pagarochi dessa forlopp finns perspektiv pa och for-

hallningssatttill omvarlden redan inbyggda.” [...] Denna betoning av

kommunikativa férlopp innebar att mani ett sociokulturellt perspektiv

ocksa séker vad man kan kalla sociogenetisk forstdelse av hur kunska-

per uppkommeroch fors vidare.[...] I ett sociokulturellt perspektiv pa

manskligt larande och utveckling blir darfor kommunikativa processer

helt centrala.” (R Salj6 2000 Larandei praktiken. Ett sociokulturellt

perspektiv; W. DeGraaf&R. Maier (red.) 1994 Sociogenesis reexamined)

Mitt material ar an sa lange i stort obearbetat, och jag har som un-

derlag endast narrativ 1, dvs. den allra forsta, okommenterade berattel-

sen. Som nasta steg kommereleven / studenten att fa lasa sin berattelse,

kommentera och komplettera, och jag kommer diarefter att som tredje

ochsista steg intervjua var och en.
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ALLMANNA OCH LITTERARA REPERTOARER

MedLouise Rosenblatt (2002) kan vi havda, att texten uppstar i en

transaktion mellan lasaren och texten. Hur kan denna transaktion

belysas sa som den tolkas och gestaltas i textlivsberattelsen?
Harvill jag referera till den amerikanskalitteraturteoretikern

Kathleen McCormick och hennes begrepp allman repertoar ochlitterar
repertoar, som hon menar aterfinns bade i texten och hoslasaren.
Lasarens allmannarepertoar beskriver hon pa féjandesatt.

One of the most commonplace experiences when wereadliterary texts is that our re-
adings disagree. The preceding argumentsuggests that different readings of texts may
arise in part because each reader brings to a text a different general repertoair — a set
of culturally conditional experiences, beliefs, knowledge and expectations, about such
matters aspolitics, lifestyle, love, education, integrity, and so forth. But the influence

of readers’ repertoires is often invisible to them until they encounter interpretations
that differ from their own.[...] Readers’ general repertoires are produced from a so-
ciety’s ideology. (McCormick 1994 s79f.)

P4 motsvarandesatt finns i texten en allman repertoar praglad avtill-
komsttidens samhille, ideologietc., ja, det som goratt lasaren kanner
igen eller inte kanner igen sin egen tid eller sin egen kultur.
Da det giller textens respektive lasarenslitterara repertoarer havdar

McCormick féljande.

Whatare the specifically literary aspects of the text’s repertoire in the reading situa-
tion? Whatare the textual features that interact with the reader’s literary repertoire?
Thetext’s literary repertoire is made up ofthe literary conventions it follows andits
formalstrategies. For example, most conventionalstories have plots and characters
and are told from a particular point of view.[...] Likewise poems, within a particular
social formation, have particular conventional or unconventional rhyme schemes and
metres [...].. (McCormick 2000 s81.)

Lasarenslitterara repertoar forklarar McCormick med lasarens kun-
skaper och antaganden om vadlitteratur ‘ar’ eller ‘b6r vara’. Antagan-
den som byggs pa tidigare laserfarenheter och pa ”the assumptions
about reading they /readers/ have absorbed from theliterary and gene-
ral ideologies of their culture. It is clear that most readers assume, for
example, that a story must have certain conventions such as clear cha-
racterizations, some degree of tension that will eventually be resolved,

and a good plot.” (a.a. s84f.)
McCormick menarvidare, att lasarens litterara repertoar ar f6ran-

derlig: lasning av nya texter kan vidga repertoaren, dven om responsen
pa texten alltid kommer att vara beroende av den _repertoar lasaren
har medsig in i lasningen.
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Tva aspekter pa lasarenslitterara repertoar benamner McCormick

cognitiva style och reading strategies (a.a. s.85). Cognitive style forkla-
rar hon med,att somliga lasare lockas av texters mangtydighet och

provar lasstrategier, som blottlagger ett antal innebérder hos texten.
Andralasares cognitive style star for ett beslutsamt sdkandeefter tex-
tens enda mening. Ater andra laser konnotativt. Eller bokstavligt, vil-
ket innebar att de inte infererar eller laser mellan raderna.

Reading strategies eller lasstrategier ar de ’tekniker’ lasare anvander,
da haneller hon laser texten.

[T]hey /lasstrategier min anm./ include such well-recognisedactivities as creating (or,
as they conventionally may assume, recognizing’) themes, identifying with charac-
ters, looking for a consistens point of view [...] filling in gaps, relating the text they
are reading to othertexts [...]. When reading a text, readers will tend to employ cer-
tain readingstrategies in responseto certain text strategies, but will employ others
simply because they are familiar with them. (a.a. s86)

NARRATIVET ADAMS TEXTLIVSBERATTELSE

Nedanvill jag belysa nagra inslag i en students textlivsberattelse. Stu-

denten kallar jag for Adam, som 4r tjugotre ar och inne pasin tredje

termin i svensklararutbildningen. Jag traffade honom forsta gangeni

oktober 2002 och fick version 1 av hanstextlivsberattelse en manad

senare. Adam e-postade den drygttre sidor langa texten.

Adamsberittelse ar strikt kronologiskt disponerad och berattelsens

tid spanner 6ver nastan tjugo ar. Han boérjar med minnen fran den tidi-

ga barndomen:

Nar jag vari fyra Ars alder fick jag min forsta bok. Den kom inte fran min mamma

inte heller fran min pappa och medall sakerhet inte fran nan slakting. Jag fick den

fran en god van och grannetill min familj. Jag minnsinte vad han hette, men jag

minnsatt han var gammal, valdigt gammal. Han hadeett langt vitt skagg, nastan

som jultomten men n4got glesare. Han hade ont nagonstansfor han stéddesig alltid

pa en fint snidad kapp. Farbrorn i huset bredvid logalltid, var alltid glad pa ett upp-

riktigt satt som fick mej sjalv att bli glad.[...]

Adam delarinsitt textliv i perioder, som dels sammanfaller medatt fa-

miljen flyttade, dels med hans skolgang. Modern traffade en ny man,

och hon och hennestva barn flyttadetill honom i en mellansvensk

stad, da Adam vari Attaarsaldern. Under den sociala omstallningspro-

cessen bérjade Adam lisa ”massor av *Broderna Hardy’ pocketbocker.

En variant av Kitty’ men for killar. ’Bréderna Hardy’ var nagotjag

laste ofantligt mycket, minst en i veckan.[...]”

Under dren mellansjatte klass och sista ret pa gymnasiet laste

Adam tva bocker, enligt berattelsen. ”[...] det kan ha varit for att jag
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hatade nar folk (larare) skulle tvinga mejtill lasning. Musik blev min

nya passion, jag lyssnadeeller spelade alltid musik.[...]” De tva bock-
erna han laste var Barnen pa Bahnhof Zoo och American Psycho. I det

forsta fallet var det svensklararen som satte boken i hans hander,i det
andra fallet var det en kompis som tipsade.

Den tredje perioden i textlivet ar han inne i for narvarande. Han
laser sa mycket kurslitteratur han hinner — menalltid minst tjugo sidor
varje dag som han sjalv har valt. ”Bocker som 6verraskar, som ar sam-

hallskritiska och gaérna spannande och kanskeotackagillar jag bast.
Aven boécker som ar ’djupare’ an de férst verkar och innehaller meta-
forer gillar jag skarpt.[...]”

Huvudpersonen i Adamstextlivsberattelse ar ’jag’. Andra personer
ar den gamle mannen medvitt skagg, Adams mamma, Adams yngre
bror, svensklararen pa hdgstadiet, kompisar. Det ar dessa personer som
enligt berattelsen positivt bidragit till Adamstextliv i retrospektion.
Bakom frasen ”hatade nar folk (larare) skulle tvinga mej till lasning.”

anar man samtidigt en kader larares missriktade ambitioner... Fadern
och moderns nye man namnsi forbigaende. Adam harinte haft kon-
takt med sin pappa, sedan denne lamnade familjen, da sonen var fem
ar.

Nastan som en refrang upprepar Adam frasen ”Jag forstar egentli-

gen inte varfor jag gillar att lasa.” i sin berattelse. Han inleder och av-
slutar med den, och mitt i texten formulerar han den som en fraga:
Jag forstar egentligen inte varfor jag gillar att lasa?”

Adamslitterara diskurs har praglats av slumpvisa litteraturkontak-
ter och utg6r en avgransning framfor allt mot skolanslitterara sam-
manhang. Barndomenslasning av pixib6cker, seriemagasin (Bamse),
disneyprodukter (Stjarnornas krig, Micke och Molle) samt Roald
Dahls Kalle och Chokladfabriken utgor i backspegeln en sarskild dis-
kursiv praktik. Med stérsta sannolikhet finns kopplingartill den fol-
jande perioden, d4 Adam slukade langseriebécker om tvillingdeckarna,
Biggles men framf6rallt bockerna om bréderna Hardy.

Under aren Adam inte laste, sysslade han mycket med musik. Och
han skrev sangtexter.

Jag skrev texter till olika latar, minst hundra underhela den hartiden. Videtttillfalle
i gymnasietfick vi i uppgift att skriva nagra dikter. Da tog jag nagra texter som jag
hade, vilka oftast var pa engelska, och dversatte dem till svenska. Jag blev valdigt
forvanad narjag fick MGV pa mina ’dikter’. Jag som ju inte ens an idag exakt vet
vad som aren dikt.

Adamvill i sin berattelse fanga lasupplevelser och kvaliteter i lashan-

delseri sitt liv. Men hans explicita tolkningsrepertoar (se ovan Wet-
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her&Potter enl Winther et al 2000) i berattelsen ar begransad. Den

kan sammanfattas med uttryck som: ”Jag kundesitta i timtal med

samma bok och band”, ”...men de /bécker/ som jag gillade bast...”,

Var lasningen en verklighetsflykt?”, "Bade han /brodern/ ochjag l-

skade det.”, ”Men en bok som jag speciellt minns...”, ”Detta tilltalade

mig.”, "Jag alskade boken /American Psychol.”, ”En bok som kanske

kundetilltala MEJ och inte en bok som jag var tvungenattlasa.”,

”Bocker som éverraskar, som ar samhdllskritiska och gérna spannande

och kanske otacka gillar jag bast.”
Av forklarliga skal, blir uttrycken mer nyanserade,da det giller

bécker och lashandelser som ligger narmare i tiden. BarndomensIas-

ningar karakteriseras med svepande formuleringar. Dadetgaller de

bécker som utgér kritiska handelser i Adams textliv, blir hans tolk-

ningsrepertoar mer analytiskt praglad. De svepande formuleringarna

om lasupplevelsen ar mindre vanliga, och han skriver istallet tex. om

*berattelsens djup” och ”metaforergillar jag skarpt”.

Uppsattningen uttryck i tolkningsrepertoarenillustrerar Adamsfor-

andradeposition i forhallande till texten. Barndomens raka och ome-

delbarta kansloupplevelser kompletteras senare med en framvaxande

insikt om litteraturens mdjligheter och om litteraturens material och

struktur.

Vi vet inte mycket om Adamsallmannarepertoar. Egentligen ar det

endast sitt musikintresse han berattar om utanforlitteraturen. Han ar

ocksa, som sagt, utforligare da det galler barndomenssociala situation

for familjen.

Den litterara repertoarens starkaste drag ar genreosakerheten. Han

skriver om béckers och texters eventuella betydelse for hur han minns

sin barndom. Hantrorinte den var lyckligare eller mer olycklig an

ndgon annans, aven om hans mammavar ensamstaendeoch borta

mycket. ”Var lasningen en verklighetsflykt?” fragar Adam.

Adam kaninte formulera forvantningar pa texter, eftersom han en-

ligt utsago inte vet vad ’dikt ar’ eller vad man skall ha sk6nlitterara

texter till. Samtidigt skriver han om sin oerh6rt starka upplevelse av

Barnen pa Bahnhof Zoo och om hurhanidentifierade sig med flickan

som ar huvudperson och med hennes omgivning. Adams ambivalenta

forhallningssatttill litteraturen blir tydligt i berattelsen. For samtidigt

som han uttrycker sin osakerhet om vadlitteratur egentligen ar, kon-

staterar han, att *boken /Barnen paBahnhof Zoo/var baserad pa en

riktig tjejs liv, bara ren sanning och inga férsok att glorifiera eller mo-

ralisera. Detta tilltalade mej. Tidigare sag jag bocker som om de var

skrivna for att ’g6ra ungdomar battre’.”

Kanske innebarlasningen av boken, att Adam i nagon bemarkelse
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s.a.s knackte koden. Han upptackte hur en sk6nlitterar text kunde be-
réra honom! Samtidigt visar hans kommentar, att hanslitterara reper-
toar omfattar en cognitive style som star f6r realism, verklighetsf6-
rankring och fa tolkningsmojligheter. Den andra lasupplevelsen av stor
betydelse for Adam erbjéd Bret Eston Ellis American Psycho. Adam

laste Ellis bok tva ganger sommarenhanfyllde sjutton, dvs. tre ar efter
Barnen pa Bahnhof Zoo.Aterar det direkta tilltalet som forst lockar
honom:valdskildringarna. Men inf6r den andra lasningen av boken,
har hans forvantningar nyanserats och han ar merintresserad av att

tolka valdet som samhiillskritik. ”[...]jag bérjade istallet att se de sam-

hallskritiska delarna i boken.[...] Att huvudpersonen egentligen ar en
mycket tragisk person som lever i en varld dar det egentligen inte ar

konstigt att han beter sig som han gor. [...] Ett citat ur boken som jag

fastnat for: "Jag ar perfekt pa utsidan, men inifran ruttnar jag’.”
Detva lasupplevelserna under tonaren forefaller vara Adamstextlivs

centrala critical incidents hittills.
Adam kommenterarsina lasstrategier (reading strategies), som enligt

hans beskrivning borde borga for att han hade utvecklats till en icke-
lasare istallet for till motsatsen.

Jag forstar egentligen inte varforjag gillar att lasa? Jag har val inga forutsadttningar
for det? Jag ar inte sarskilt bra paatt lisa. Det ar ’jobbigt’ for mej att lasa, jag laser
sakta och ofta maste jag bladdratillbaka for att hanga med i bécker. Ingenlaste sar-
skilt mycket for mej narjag var liten.

Samtidigt beskriver han sin lasstrategi av American Psycho som exem-
pel pa strukturell narlasning: ”Jag alskade boken, laste vartenda ord
noga och funderade Over ndstan varenda mening.”

Adamsosakerhet om sig sjalv som lasare, om litteraritet och littera-
turens funktion ar pataglig. Hans aterkommandefraga om varfér han
tycker omatt lasa har sakert sitt svar i bl.a. hanslitterara repertoar
och kan kanske sammanfattas med f6ljande punkter.
e osaker kontinuitet i lasningen sedan barndomen
e inga ’lasandeforebilder’

osaker om den egna auktoriteten i forhallandetill texten
tryggheten i motiv/teman som 4r vasensskilt fran hansliv

osakert symboliskt kapital (Bourdieu): det som av sociala grupper
anses som viktigt och vardefullt

e social ambivalens
¢ osakerhet om vad genren sk6nlitteratur egentligen dr.

Hypoteser som kan tjana som underlag for kommande samtal med
Adam om hanstextlivsberattelse.
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