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Förord

Projektet ”Kanon och tradition i olika undervisningsmiljöer. En komparativ 
ämnesdidaktisk studie”,  fi ck av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga 
kommitté planeringsbidrag för 2002. Under detta år genomfördes fl era semi-
narier, i vilka förutom projektgruppens lokala medlemmar vid Högskolan i 
Gävle (Lars Brink, Ingrid Mossberg-Schüllerqvist, Roy Nilsson, Carin Röjda-
len och Bengt Schüllerqvist) även medsökande från andra lärosäten deltog 
(Peter Aronsson, Linköpings universitet och Christina Mörtberg, Luleå tek-
niska universitet). En ny och mer utvecklad ansökan inlämnades inför 2003, 
men projektet fi ck då avslag av Vetenskapsrådet. De fem projektdeltagarna vid 
Högskolan i Gävle har dock – med allt längre intervaller – fortsatt att träffas 
och ventilera texter inom ramen för den ursprungliga projektansökan.
 I projektansökan talas om tre målsättningar, vilka i stor utsträckning sam-
manfaller med målsättningarna för Forum för ämnesdidaktik vid Högskolan i 
Gävle. För det första är det fråga om studier av skilda ämnesdidaktiska del-
områden (historiedidaktik, litteraturdidaktik, fysikdidaktik etc.). En andra mål-
sättning är att bidra till att utveckla övergripande ämnesdidaktiska analyser 
och ett övergripande språkbruk, för att underlätta meningsfull kommunikation 
mellan lärare och forskare skolade i olika vetenskaper. Till sist handlar det om 
att bygga upp ett brett ämnesdidaktiskt nätverk.1

 I diskussionen om den andra målsättningen i ansökan anknyts till Michael 
Uljens tankegång att den didaktiska forskningens huvuduppgift är att utveckla 
ett fungerande språk:

Det torde vara ganska oproblematiskt att hävda att den didaktiska 
teorins uppgift är att erbjuda ett språk med vars hjälp vi på ett syste-
matiskt sätt kan tala om undervisnings- och fostransverkligheten. Den 
didaktiska forskningens uppgift är därför primärt att skapa ett sådant 
språk, med vars hjälp både lärare, elever, föräldrar, skoladministratö-
rer och forskare kan tala om undervisning på ett för den pedagogiska 
verksamheten rättvisande sätt. 2

I ansökan påpekas att Uljens eget svar på frågan ligger på ett allmänpeda-
gogiskt plan där de skilda ämnenas dynamik, undervisningsproblematik och 
urvalsfrågor inte aktualiseras. 
 En ståndpunkt framförd av dansken Karsten Schnack anförs också som 
motiv för vår begreppsanalytiska målsättning; Schnack hävdade redan 1993 
i en artikel att vid Danmarks lärarhögskola hade en rad relativt avskilda äm-
nesdidaktiska miljöer uppstått – avskilda både i förhållande till varandra och 
till den allmänna didaktiken: ”Man har udviklet egne paradigmer og forskel-
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lige opfattelser af hvad der er væsentlige spørsmål og i hvilke forståelseram-
mer de ska behandlas.” 3

 Man kan tolka Schnack så att han menar att utvecklingen av ett profes-
sionellt vetenskapligt språkbruk i Uljens mening bromsas om olika miljöer 
utvecklar ”lokala” eller personanknutna terminologier och begreppsvärldar. 
En sådan utveckling blir också problematisk för de lärarstuderande som har 
fl era ämnen i sin utbildning. Det är därför angeläget att en diskussion förs om 
användningen av centrala ämnesdidaktiska begrepp, att ämnesdidaktiska ter-
minologier jämförs, att begreppens räckvidd prövas, att man söker tydliggöra 
när skilda begrepp är rimliga eller till och med oundgängliga, eftersom de 
refererar till olika fenomen. Schnack talar om behovet av en ”sammenlignende 
fagdidaktik”, en jämförande ämnesdidaktik. 
 Forum för ämnesdidaktik i Gävle uppstod ursprungligen ur en strävan 
bland en grupp lärare inom det nystartade grundskollärarprogrammet 4-9 
att utveckla sina kunskaper inom ämnesdidaktik. År 2001 publicerades en 
serie artiklar om den egna undervisningen.4 Efter hand har fl era olika projekt 
utvecklats ur den forskningsmiljö som Forum nu utgör. ”Kanon och ämnestra-
dition” är ett av dessa. Från Forum för ämnesdidaktik har initiativ tagits till 
ett Nationellt nätverk för ämnesdidaktik, som efter upptakten i Gävle 2002 
haft större konferenser i Göteborg (2003), Karlstad (2004) och Kristianstad 
(2006). Nästa konferens blir nordisk – Oslo 14-16 maj 2007. Det nationella 
nätverket är organiserat efter samma princip som Forum för ämnesdidaktik 
– som en mötesplats för ämnesdidaktiker ur olika miljöer. 
 I denna volym har samlats uppsatser från fyra av projektets medlemmar. 
En tidig version av ett av Lars Brinks bidrag, ”Kanon, karaktärsfostran, kul-
turarv? Om litteraturundervisningens textkärna”, var en startpunkt för pro-
jektet. Han medverkar även med artikeln ”Konsensus om kanon?” utgående 
från en enkätundersökning bland litteraturlärare. Roy Nilsson medverkar med 
tre artiklar från sin fl eråriga studie av nyutexaminerade 4-9-lärares fysikka-
non och vilka möjligheter de har att fullfölja sina intentioner i skolan. Ingrid 
Mossberg Schüllerqvist diskuterar hur två gymnasielärare har förändrat sin 
undervisning med hjälp av Sigmund Ongstads begrepp omstilling. Bengt 
Schüllerqvist ställer i sin artikel frågan om historiemedvetandebegreppet på 
kort tid utvecklats till ett kanoniskt begrepp inom svensk och nordisk historie-
didaktik. 
 En femte medarbetare i volymen är Sigmund Ongstad, Højskolen i Oslo. 
Han deltog i bildandet av det svenska nätverket för ämnesdidaktik, tog på sig 
rollen att vara ambassadör för nätverket i Norge och har tillsammans med 
Sylvi Penne tagit initiativ till den ovannämnda nordiska konferensen i Oslo 
våren 2007. Sigmund Ongstad har blivit en viktig inspiratör och diskussions-
partner för projektmedlemmarna, besökte ånyo Högskolan i Gävle i början av 
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2006 och höll då ett uppskattat seminarium. Han bidrar här med en översikts-
artikel om sin syn på ämnesdidaktik.
 Preliminära utkast till våra artiklar granskades och kommenterades av en 
grupp kolleger från Mittuniversitetet hösten 2005. Vi tackar kommentatorerna 
K.G. Karlsson, Anders Olsson och Örjan Torell för deras synpunkter. Artik-
larna har även behandlats vid den Nationella ämnesdidaktiska konferensen i 
Kristianstad i maj 2006. 
 I inledningsskedet hade Bengt Schüllerqvist rollen som projektledare, men 
efterhand har Lars Brink och Roy Nilsson tagit över ansvaret för projektet och 
arbetet med denna volym.

Gävle den 30 juni 2006

Lars Brink, Roy Nilsson, Bengt Schüllerqvist

Noter
1 Projektansökan, VR 2002.

2 Michael Uljens: ”Grunddrag till en refl ektiv skoldidaktisk teori”, s. 166- 197 i M Uljens (red):  

   Didaktik – teori, refl ektion och praktik, Lund: Studentlitteratur, 1997; citatet från s. 166. 

3 Karsten Schnack: ”Sammenlignende fagdidaktik”, sid 5-17 i K. Schnack (red): Fagdidaktik og                     

    Almendidaktik, Köpenhamn: Danmarks Lærerhøjskole 1993. 
4 Bengt Schüllerqvist & Roy Nilsson (red): Lärarutbildningens ämnesdidaktik. HS-institutionens  

   skriftserie nr 5, Högskolan i Gävle, Gävle 2001. 



10

Författarpresentationer

LARS BRINK har arbetat i gymnasieskolan i fjorton år. Disputerade 

1993 på avhandlingen Gymnasiets litterära kanon. Sedan 1995 uni-

versitetslektor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Gävle. Har bl.a. 

publicerat Försvunna bokslukare? (2000) om grundskoleelevers läs-

lust och läsvanor och i antologin Modig och stark- eller ligga lågt, red. 

Lena Kåreland (2005) studier om läsning och om boksamtal samt i 

antologin Lärarutbildningens ämnesdidaktik, red. Bengt Schüllerqvist 

& Roy Nilsson (2001) uppsatsen ”´Writing Across the Curriculum´i 

skola och lärarutbilding? Exemplet Kreativt skrivande 20 poäng”. 

Forskningsområden: kanon och kulturarv samt reception och reader-

response. Undervisning främst inom litteraturdidaktik och kreativt och 

processinriktat skrivande. E-post: lbk@hig.se

INGRID MOSSBERG SCHÜLLERQVIST har arbetat i grundskolan 

och i gymnasiet som lärare i svenska, religion och historia. Har som 

universitetsadjunkt sedan 1992 framförallt arbetat med ämnesdidak-

tiska kurser inom svensklärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. 

Hon har haft uppdrag som studierektor och som administratör för 

forskargruppen Forum för ämnesdiaktik 2001-2004. Är doktorand vid 

Lärarhögskolan i Stockholm och slutför under hösten 2006 en avhand-

ling med den preliminära titeln Svensklärare som kritiker och ämnes-

didaktiska aktörer. Hon har tidigare publicerat artiklarna ”Krono toper 

och tidsbilder” i Perspektiv på tiden, red. Bengt Schüllerqvist & Sven 

Lilja (1998), ”Svenskämnets didaktik i lärarutbildning 4-9 och 1-7 

vid Högskolan i Gävle” i Lärarutbildningens ämnesdidaktik, red. 

Bengt Schüllerqvist & Roy Nilsson (2001) samt ”Ämnesdidaktik och 

lärar socialisation” i Didaktikens mångfald, red. Göran Fransson, Åsa 

 Morberg, Roy Nilsson & Bengt Schüllerqvist (2003). 

E-post: img@hig.se

ROY NILSSON är fi l.dr, lektor i fysik, utbildningsledare vid lärarut-

bildningen vid Högskolan i Gävle och vice ordförande i Forum för 

ämnesdidaktik. Forskar inom naturvetenskapens, särskilt fysikens 



11

ämnesdidaktik med speciell inriktning mot lärarutbildning och upp-

följning av nyutexaminerade lärare. Författar också fysikläromedel 

för gymnasiet. I ett nytt projekt studerar han i samarbete med några 

Gävleborgskommuner den lokala kulturens inverkan på elevers, fram-

förallt pojkars, studieresultat. I projektet samarbetar sex olika forskare 

runt likartade frågeställningar, vilka emanerat ur kommunernas oro för 

pojkars allt sämre studieresultat. E-post: rnn@hig.se  

SIGMUND ONGSTAD är professor i ämnesdidaktik vid Høgskolen i 

Oslo. Han doktorerade 1997 på avhandlingen Sjanger, posisjonering 

og oppgaveideologier. Har tidigare varit FoU-koordinator vid Avdeling 

for lærerutdanning vid Høgskolen i Oslo. Har själv eller tillsammans 

med andra utgivit Språk, kommunikasjon og didaktikk (2004), Mother 

Tongue Didaktik (2004) och Didaktik and/in Mathematics Education 

(2005), har varit gästredaktör för Written Communication (2002) samt 

medverkat bl.a. i World Yearbook of Education (2003), Encyclopedia 

of Linguistics (2004) och Educational Studies in Mathematics (2006). 

Leder ”International Mother Tongue Educational Network”. Fokuserar 

i sin forskning bl.a. semiotik, standardspråk, ämnesdidaktik och lärar-

utbildning. E-post: Sigmund.Ongstad@lu.hio.no

BENGT SCHÜLLERQVIST har arbetat som folkhögskollärare i fem-

ton år. Disputerade 1992 i historia på en avhandling om SAP:s historia 

ur ett organisationshistoriskt perspektiv, Från kosackval till kohandel, 

SAP 1928-1933. Har tjänstgjort som universitetslektor och ämnesföre-

trädare i historia samt som chef för lärarutbildningen vid Högskolan i 

Gävle. Är från ht 2006 forskningsledare för ett nyinrättat centrum för 

de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstads universitet. 

Har förutom avhandlingen publicerat En lärares bildningsgång. En 

biografi sk studie av ideal, tradition och praxis i svensk läroverksmiljö 

(2002), Ämnesdidaktik i lärarutbildningsreformen och vid Göteborgs 

universitet (2003) och Svensk historiedidaktisk forskning (2005). Har 

varit medredaktör för antologierna Perspektiv på tiden (1998) och 

Lärarutbildningens ämnesdidaktik (2001). E-post: bsc@hig.se



12



13

Lars Brink

Kanon, karaktärsfostran, kulturarv?       

Om litteraturundervisningens textkärna

Vad menar vi med begreppet kanon?

Ett tidigt försök av en svensk litteraturvetare att defi niera kanonbe-
greppet är från 1977 då Nils Halkjær beskriver kanon som ”den rela-
tivt fast fi xerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den 
allmänt accepterade bilden av litteraturens historia”.1 Något senare ta-
lar Staffan Bergsten i boken Litteraturhistoriens grundbegrepp om ”de 
diktverk vilka oberoende av enskilda läsares och forskares personliga 
tycke och smak anses utgöra det omistliga arv som varje ny generation 
av bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare” och fram-
håller att den ”norm som kommer till uttryck i en kanon återspeglar 
alltid en kollektiv åsikt med giltighet under en längre tid”.2 Även om 
kanonbegreppet oftast brukar konkretiseras genom omnämnanden av 
olika verk och författarskap, inbjuder som synes kanondefi nitionerna 
- genom sin blandning av auktoritet och vaghet i formuleringarna - till 
ifrågasättande och diskussion, en diskussion som inte minst i USA 
varit i hög grad polariserad under de senaste femton åren och som jag 
ska återkomma till längre fram.
 Det fi nns redan från 1700- och 1800-talen enstaka exempel på an-
vändning av ordet ”canon” för att beskriva en selektiv förteckning av 
litterära verk men inom litteraturvetenskapen är det en term som blivit 
vanlig först under senare delen av 1900-talet.3 När litteraturvetare rör 
sig med termen kanon är det fråga om en metaforisk användning av ett 
begrepp hämtat från religionsvetenskapen. Etymologiskt är det fråga 
om ett lån från grekiskan som i sin tur fått ordet från semitiska språk. 
Några grundbetydelser är ”måttstock”, ”norm” men också ”fulländad 
gestalt”.4 
 Man fastställde tidigt de kanoniska skrifterna i den katolska kyrkan 
men under hela medeltiden stred man om apokryferna, dvs. de texter i 
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Bibeln som ansågs ha ett dunklare ursprung än de kanoniska. Det fi nns 
nyansskillnader mellan kyrkornas syn på begreppet kanon. Den gre-
kisk-ortodoxa kyrkan tycks mest ha sett kanon som en allmän förteck-
ning, lista eller katalog över skrifter, medan den katolska kyrkan var 
uttalat selektiv och lade stor vikt vid fi lologiska och historiska kriterier 
vid fastställandet av kanon. Men den protestantiska kyrkan betonade 
längre fram inte på samma sätt auktoritet grundad på tradition och äkt-
het utan bedömde texterna främst utifrån moraliska nyttosynpunkter; 
viktigast var de texter som var mest värdefulla i uppbyggandet av den 
rätta tron. 
 Liknande skillnader tycks föreligga också i den litterära kanondis-
kussionen, där man ibland uteslutande uppehåller sig vid immanenta 
estetiska kvaliteter. Harold Bloom talar t.ex. om texters ”sublimity” 
och protesterar mycket bestämt mot tanken att människor blir goda 
av att läsa god litteratur.5 Andra betonar i stället avsikten med kanon, 
t.ex. skapande av delaktighet i kulturen eller nationell fostran. Ameri-
kanen Gerald L. Bruns exemplifi erar med den hebreiska Torah, när 
den kräver absolut delaktighet: ”A text, after all, is canonical, not in 
virtue of being fi nal and correct and part of an offi cial library, but 
because it becomes binding upon a group of people”.6 Tysken Peter-
Martin Roeder menar att politiska, moraliska och religiösa förutsätt-
ningar alltid fi nns – fast ofta outttalade – bakom det som t.ex. i skolan 
framställs enbart som litterära eller pedagogiska tendenser. Ingenting, 
menar Roeder, speglar tidsandan lika effektivt som en läsebok i mo-
dersmålet och då undantar han inte ens historieboken. Han citerar en 
tysk skolman från 1927 som sammanfattar: ”Ein Lesebuch ist das 
bestimmteste pädagogische Glaubensbekenntnis eines Schulmannes, 
das es geben kann”.7 

Kanonbegrepp med skiftande innebörder

Man kan tala om en klassikerkanon som fanns långt innan undervis-
ning i litteraturvetenskap eller modersmål förekom. Bergsten nämner 
särskilt elva antika författare: Homeros, Sapfo, Pindaros, Aischylos, 
Sofokles, Euripides, Aristofanes, Platon, Vergilius, Ovidius och Ho-
ratius även om han medger att åtskilliga fl er skulle kunna tas med. 
Studiet av dessa antika författare har alltid ingått i undervisning i klas-
siska språk. 
 Vissa nationalspråkliga författare av äldre datum har också nått 
en sådan position och universalitet att de, trots att de skrev på ett na-
tionalspråk, kommit att räknas till världslitteraturen; det gäller t.ex. 
Dante, Petrarca, Cervantes, Shakespeare, Molière, Racine och Milton. 
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När utbildningssystemet byggdes ut och blev mer tillgängligt kunde 
fl er erövra detta bildningsarv, vilket framstod som viktigt i samhället 
även sedan själva studiet av klassiska språk mist en del av sin bety-
delse. Då blev i stället klassikerstudium i form av översatta texter ett 
viktigt inslag i de olika ländernas modersmålsundervisning.8 Så länge 
undervisningen i moderna språk i gymnasiet var omfattande och för-
hållandevis avancerad, som fallet t.ex. var i Sverige, skedde också en 
betydande förmedling av respektive språkområdes litterära kanon till 
gymnasieeleverna inom främmandespråksundervisningen.
 Av lika stor betydelse är begreppet nationell kanon. Varje nation 
har i Dantes efterföljd velat etablera en nationell kanon, byggd på na-
tionalspråket, för att bekräfta sin enhet, identitet eller självförståelse. 
Ofta sammanhänger dessa strävanden med byggandet av nationalstaten 
och med de ”nationella projekt” som t.ex. var utmärkande för många 
länder i Europa i slutet av 1800-talet och vid det förra sekelskiftet. Ett 
svenskt exempel var den mycket omfångsrika antologin Sveriges Na-
tional-litteratur 1500-1900, utgiven 1907-1912 av Henrik Schück och 
Ruben G:son Berg. Man skapade legitimitet genom att sammanställa, 
avgränsa och även utmönstra litteratur. 
 Det fi nns principiella likheter mellan detta storslagna nationella 
projekt och det arbete som utförts av grupper av kritiker i vår egen tid 
som protesterat mot begränsningarna i ”den allmänt erkända kanon”. 
För att kunna hävda sig i kanondiskussionen har det varit nödvändigt 
t.ex. för feministiska eller etniska grupper att genom egna antologier 
eller litteraturvetenskapliga översiktsverk sammanställa och avgränsa 
för att tydliggöra den egna alternativa traditionen. Henry Louis Gates 
som arbetat med Norton Anthology of African-American Literature 
(1996) betonar att det både handlar om att skapa och om att defi niera 
och bevara: 

Once our anthology is published, no one will ever again be able to use 
the unavailability of black texts as an excuse not to teach our literature. 
A well-marked anthology functions in the academy to create a tradi-
tion, as well as to defi ne and preserve it.9 

Och när Gates resonerar om principerna för arbetet med den afroame-
rikanska antologin liknar hans principer i mycket andra kanonformu-
leringar:

Our task will be to bring together the ”essential” texts of the canon, 
the ”crucially central” authors, those whom we feel to be indispensi-
ble to an understanding of the shape, and shaping, of the tradition. A 
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canon is often represented as the ”essence” of the tradition, indeed, as 
the marrow of tradition: the connection between the texts of the canon  
is meant to reveal the tradition´s inherent, or veiled, logic, its internal 
rationale.10 

Ett annat exempel är Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1993-2000), 
som inte bara gör anspråk på att etablera en kvinnlig tradition utan 
också vill vara ”ett bidrag till den postmoderna kritiken av de nationel-
la litteraturhistorikernas köns- och kanontänkande” som man menar 
”hyllar den nationella identiteten genom en systematisk marginalise-
ring av den kvinnliga författaren”.11 
 De två exemplen illustrerar det som pedagogikprofessorn Bernt 
Gustavsson tycks avse med begreppet ”positiv segregering”, vilket 
använts i den mångkulturella debatten för att beskriva ett behov hos 
en grupp att stärka den egna positionen, innan man kan gå in i en 
meningsfull integrationsprocess. En risk är dock att ”de grupper som 
söker sin egen identitet hamnar i detsamma som man kritiserar, i es-
sentiella beskrivningar av den egna kulturen eller härkomsten”, menar 
Gustavsson och hänvisar bl.a. till Gayatri Spivak.12 Han nämner i sam-
manhanget också Martha Nussbaum som fört fram kritik mot ett kom-
munitärt ”stamtänkande”, en term hämtad från Zygmunt Baumann.13 
Gustavsson avvisar såväl den rena traditionsöverföringen som ”stam-
tänkandet” och talar i stället om ”utvidgat tänkande” som ett ideal. 
Bildning skulle då innebära ”att med utgångspunkt från egna förutsätt-
ningar söka sig vidare i det som är oss främmande och annorlunda”.14

 Kanon förknippas vanligen med litteraturens historia, med konti-
nuitet och tradition. En dagsaktuell bestsellerförfattare kan en gång 
komma att höra till de kanoniserade; om detta vet vi inget idag. Men 
tillräckligt lång tid har gått sedan den litterära modernismens början 
för att vi i dag skall kunna tala om en modernismens kanon. Harold 
Bloom för särskilt fram författarna Joyce, Woolf, Proust, Kafka, Beck-
ett, Borges och Neruda. I utväljandet av den modernistiska kanon 
dominerar estetiska värderingsprinciper; främst experimenterande, 
ickerealistisk litteratur kommer i fråga och ett begrepp som ”ambi-
guity” ses ofta som ett kvalitetskriterium. Alastair Fowler framhåller 
dessutom i Kinds of Literature (1982) att på ett ytligt plan existerar 
visserligen en viss genre i alla tider men att genrepreferenserna ändå 
är tidsbundna: ”In each era, some genres are regarded as more cano-
nical than others.”15 I den modernistiska kanon fi nns t.ex. inget stort 
utrymme för historiska eller socialrealistiska genrer.
 I modernismens fall verkar det alltså som om kanon kopplas inte 
bara till vissa genrer utan även till särskilda sätt att läsa. Ändå tycks 
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kanon (i betydelsen ”verken i sig”) vara för beständig för att rubbas av 
vissa läsarter eller litterära förhållningssätt. Ett svenskt exempel är att 
kanon, så som den framgår av gymnasiets läromedel under tiden 1880 
till 1965 var mycket enhetlig, trots att tydligt åtskilda litterära förhåll-
ningssätt dominerade under olika perioder under samma tid.16 Vare 
sig man betraktade författarna i första hand som unika genier eller 
idealgestalter eller snarare som typiska produkter av sin tid, vare sig 
man var inriktad på realistisk verklighetsåtergivning eller på psykologi 
och symbolik, så förblev kanonuppfattningen mycket likartad. Samma 
författare i ungefär samma omfattning förekom i alla läromedlen un-
der perioden, även om man ibland läste dem på något olika sätt.
 Ett ganska nytt fenomen inom litteraturvetenskapen är att man i 
takt med den snabba teoriutvecklingen i slutet av 1900-talet kanske 
kan börja tala om en teorikanon. Detta gäller framförallt den högre 
utbildningen, vars ökade intresse för teorikanon - i form av ett studium 
av litteraturteoretiska texter delvis avskilt från studiet av själva de litte-
rära texterna – dock sällan gett snabba avtryck i skolan. Den Bourdieu-
inspirerade litteraturforskaren John Guillory vill delvis förklara upp-
svinget för en teorikanon med att den traditionella textkanon förlorat i 
marknadsvärde. Man kan enligt honom lättare erövra kulturellt  kapital 
genom arbete med de kanoniska teoritexterna, när man insett att ”the 
reading of great works is not worth the investment of very much time 
or money. The perceived devaluation of the humanities curriculum is 
in reality a decline in its market value.”17 Kanske kan man säga att ka-
non visserligen inte förändras av detta men att en del kanoniska texter 
åtminstone tillfälligt får förhöjd aktualitet genom att vissa litterära 
teorier och metoder tycks favorisera dem. Så uppehåller sig nykritiken 
gärna vid mångtydig poesi medan marxister intresserar sig för roman-
författare som Balzac. 
 I en nyutkommen studie om svenska doktorsavhandlingar i lit-
teraturvetenskap varnar Michael Gustavsson just för den ovannämnda 
utvecklingen bort från de litterära texterna:

En fara är att den nyare litteraturteorin bidrar till sin egen autonomi, 
dvs. att teorin får en ställning såsom icke nödvändigtvis beroende av 
och inriktad på de litterära texterna. Risken är att t.ex. en poststruktu-
ralistiskt infl uerad litteraturvetenskap leder till en verksamhet vari man 
primärt sysselsätter sig med psykoanalys, lingvistik, feminism, fi lo-
sofi , ideologi etc. och där litteraturen i traditionell bemärkelse kommer 
i andra hand; eller att en hermeneutiskt inriktad teori tar litteraturen 
som förevändning för att egentligen fi losofera över jagets, medvetan-
dets och förståelsens ontologi.18
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Kanonbildning 

Inget verk skulle dock överleva om det inte ständigt fann nya läsare. 
Alla läsare påverkar alltså i någon mån kanonbildningen genom sina 
bokköp och boklån men storsäljaren på marknaden står inte i något 
enkelt förhållande till kanon och kanonbildning. Allt kommer heller 
inte i läsarens väg. Alistair Fowler hävdar t.ex. att det fi nns tre kanon-
nivåer: den potentiella, den tillgängliga och den selektiva. Den poten-
tiella avser alla de texter som har publicerats.19 Men bara en del av den 
potentiella kanon är också tillgänglig, beroende på bokmarknadens 
prioriteringar.20 Och det som främst cirkulerar på världens bokmark-
nad är därför texter skrivna på något av de stora västerländska språken, 
inte minst engelska. Den selektiva nivån slutligen är den kanon som 
”de skickligaste läsarna” utvalt därför att de anser den värd särskild 
uppmärksamhet. Detta skulle då fungera som tre trappsteg där färre 
och färre verk kommer ifråga ju högre upp man kommer. I praktiken 
kan dock böcker ha valts ut på den selektiva nivån (t.ex. av forskarna 
och kritikerna) utan att de för den skull är starka på den närmast lägre 
nivån, den tillgängliga, medan å andra sidan aktörerna på den tillgäng-
liga nivån (förläggarna, bokbranschen) kan välja att satsa på andra 
böcker än de som är mest gångbara på den selektiva nivån. Trappstegs-
metaforen är alltså bara delvis tillämplig.
 I gruppen ”skickliga läsare” spelar recensenterna en viktig roll, 
speciellt i början av urvalsprocessen. Men de spelar också en roll när 
det gäller vilka författare som också långt efter debuten kommer att 
fi nnas kvar i det gemensamma samtalet. Karl Erik Rosengren söker i 
Sociological Aspects of the Literary System avläsa den litterära refe-
rensramen vid vissa tidpunkter. Han noterar då omnämnanden i recen-
sioner av sådana författare som inte själva är föremål för recensionen. 
På så vis kan han visa hur vissa författare tillhör eller är på väg in i 
den litterära kanon, en sorts miniatyrmodell av kanonbildningsproces-
sen.21

 Bergsten nämner i stället två författare som haft stor betydelse när 
det gällt att etablera en annan författare i kanon. Goethes höga värde-
ring av Shakespeare bidrog till att denne till sist blev allmänt erkänd 
i hela Europa, medan Kellgrens stöd för Bellman, bl.a. i ett företal 
till Fredmans epistlar, spelade stor roll för att etablera Bellman i vår 
nationella kanon.22 En som särskilt uppehåller sig vid de enskilda för-
fattarnas betydelse i kanonbildningsprocessen är Harold Bloom. Han 
menar att de stora författarna fi nner släktskap och kontakt med andra 
stora författare och tonar ned betydelsen av alla andra auktoriteter, 
synpunkter som han tidigare utvecklat i boken The Anxiety of Infl uence 
(1973):
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The deepest truth about secular canon-formation is that it is performed 
by neither critics nor academies, let alone politicians. Writers, artists, 
composers themselves determine canons, by bridging between strong 
precursors and strong successors.23 

Bloom menar att vissa författarskap i kampen med andra om överlev-
nad blir valda av nya författare som känner en särskild gemenskap. 
Utväljandet sker ”by late-coming authors who feel themselves chosen 
by particular ancestral fi gures”.24 
 Ändå kan man konstatera att också institutionerna betyder mycket 
i kanonbildning och kanondiskussion. De litteraturvetenskapliga insti-
tutionerna och litteraturen står ju i ett ömsesidigt beroendeförhållande 
till varandra. Universitetsinstitutionerna legitimerar och konsekrerar 
verk och författarskap genom att dessa får en plats i universitetens 
kursplaner och litteraturförteckningar, blir föremål för uppsats- och 
avhandlingsämnen och utgör teman för konferenser och symposier. 
Inte minst viktiga är alla de läromedel som används inom utbild-
ningsväsendet: antologier, litteraturhistorier, andra handböcker och 
textkritiska utgåvor.25 Läromedelsutvecklingen är oftast inte särskilt 
dramatisk, eftersom nya forskningsrön bara påverkar kanon marginellt 
och handboksförfattare tenderar att i viss mån bara skriva av varandra. 
Men det som ägnas intresse i undervisning och forskning befäster 
ändå sin ställning i kanon. Av stor betydelse i kanonbildningsproces-
sen är som nämnts litteraturkritiken i tidningar och tidskrifter. Länge 
var också kyrkan tongivande medan de elektroniska medierna i dag 
betyder mer än kyrkan i kanonbildningsprocessen. 
 För skolans del är det ofta fråga om nedsippring (eller fi ltrering) 
av resultat, teorier och innehåll från den akademiska nivån. Man kan 
tänka sig att nedsippringen betyder en förenkling eller ”transponering” 
av innehållet men även en eliminering av vissa delar, bevarande av 
andra. Man kan också se det hela som en eftersläpning, som åtmins-
tone är historiskt belagd. Bengt-Göran Martinsson har t.ex. visat att 
gymnasiets lärare länge varit präglade av sin tid vid universitetet och 
av de teorier och metoder som just då var förhärskande och som dessa 
lärare sällan tycks ha omprövat under sin tid i skolan.26 
 Staffan Björck, professor och representant för universitetsämnet 
litteraturvetenskap, funderar i en bok om lyrikantologins historia över 
det genomslag som universitetsfakulteterna haft på skolans kanon:

Detta att exklusiva verk från romantiken bevarat sig eller vunnit insteg 
på gymnasiets läroplaner långt in i vårt eget sekel, är naturligtvis i 
någon mån ett vittnesbörd om det infl ytande över det högre skolvä-
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sendet som länge utövats av de teologiska och fi losofi ska fakulteterna 
med deras bildningsideal. Om t.ex. ”arbetsmarknadens parter” skulle 
förhandlat om texterna i svenskundervisningen, hade utgången varit 
osäker för Suckarnas mystär eller rättare: då hade med säkerhet denna 
dikt försvunnit från skolschemat.27

Även om arbetsmarknadens parter inte deltagit direkt i förhandling-
arna om kanon, kan man konstatera att Björcks uttalande från 1984 
kanske representerar ett passerat stadium för gymnasiets del.
 Amerikanen John Guillory menar dock att vad den enskilde läraren 
gör inte alls behöver vara så förutbestämt. Guillory vill överhuvud 
tona ned diskussionerna kring vad som ska fi nnas med eller inte fi nnas 
med i kanon, liksom han vill ifrågasätta en del av kritiken mot kanon. 
Han framhåller den enskilda skolans, den egna institutionens och den 
enskilde lärarens roll och ansvar; det avgörande är vad denne lärare 
väljer att ta med i sin egen kurslitteraturlista. Det går mycket bra att ta 
med åtskilliga verk ur kanon, vilket Guillory fi nner både rimligt och 
önskvärt men det går också att ta med texter som inte fi nns i kanon.28 

Kanonföreställningar versus paradigmtänkande

Fysikern och vetenskapsteoretikern Thomas Kuhns De vetenskapliga 
revolutionernas struktur från 1962 har haft stort infl ytande även på 
humanioras vetenskapsteoretiska diskussion. Ett centralt begrepp hos 
Kuhn är paradigm, ett ord som han hämtat från humaniora, där en 
viktig betydelse är ”böjningsmönster”, använt t.ex. inom språkbeskriv-
ning. Den vetenskapliga modell Kuhn arbetar med är ett slags kedja: 
normalvetenskap byggd på ett visst paradigm, kris, vetenskaplig revo-
lution med utvecklande av ett nytt paradigm, (ny period av) normal-
vetenskap osv. Normalvetenskapen utmärks enligt Kuhn av något som 
liknar ”lösande av gåtor” med hjälp av de redskap som det vetenskap-
liga paradigmet erbjuder. Efter en tid av normalvetenskap råkar dock 
forskningen in i en kris, vilket leder till en vetenskaplig revolution 
och bildande av ett nytt paradigm med nya teorier, metodiska redskap 
och föreställningar, vilka i sin tur kommer till användning under en ny 
period av normalvetenskap. Det är här inte fråga om en utvecklings-
modell utan snarare om upprepade brott. Det nya paradigmet represen-
terar ett helt nytt sätt att se och de olika paradigmen är inte kumulativa 
i förhållande till varandra. Frågan blir då om Kuhns modell är använd-
bar inom humaniora och om ett begrepp som kanon kan sägas likna 
eller kanske snarare avvika från begreppet paradigm.29 
 Allra bäst tycks det gå att applicera Kuhns modell på det som ovan 
kallats teorikanon. Nya litteraturvetenskapliga teorier har t.ex.  under 
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1900-talet ofta inneburit dramatiskt förändrade synsätt eller brott med 
tidigare teorier. Biografi sm, nykritik och receptionsteori har alla re-
presenterat radikalt annorlunda sätt att studera litteratur. Inte minst har 
riktningar som poststrukturalism och dekonstruktion stått för mycket 
dramatiska brott jämfört med tidigare synsätt. Dessa litteraturteorier 
står i likhet med ”paradigmteorin” inte för kontinuitet och teorierna 
fungerar inte heller kumulativt i förhållande till varandra.
 Man skulle kunna hävda att traditionell litteraturhistorieskrivning, 
när den arbetar med litterära stilepoker eller skolbildningar, rör sig 
med liknande föreställningar om brott eller revolutioner. Klassicismen 
och upplysningen avlöstes t.ex. av romantiken och den senare riktning-
en var i mycket en dramatisk protest och avvikelse från det tidigare 
mönstret. Det är dock inte ovanligt att en ny riktning gärna anknyter 
till en ännu äldre epok, dvs. förhåller sig kumulativt i förhållande till 
den. Det har inom ämnet litteraturvetenskap varit vanligt att betona 
”den litterära utvecklingen” som då ses som ett exempel på tes-antites-
syntes.
 En viktig skillnad när det gäller begreppen kanon respektive para-
digm är dock att kanon i första hand handlar om själva objektet som 
studeras, även om utväljandet av objektet kan grundas på teoretiska/
metodiska överväganden, medan paradigm i första hand står för teori 
och metod eller ”sätt att se”. Även om en viss litteraturvetenskaplig 
diskurs gärna hänger tätt ihop med ett särskilt sätt att se, är det cen-
trala i kanon ändå alltid själva verken och författarskapen. Däremot 
representerar poststrukturalism och dekonstruktion ett nytt sätt att se 
på litteraturvetenskapens ”objekt”.
 Det typiska för kanon är i stället att den innefattar alla de olika 
epokskiftena och skolbildningarna, att den faktiskt fungerar kumula-
tivt och betonar kontinuitet. Kanondiskussionen liknar mest det Kuhn 
kallar normalvetenskap. Man kan vidare säga att kontinuitet men ock-
så distans är viktiga för att göra de olika delarna av kanon rättvisa.30 
Den danske vetenskapsteoretikern Søren Kjørup framhåller att det 
är typiskt ”att humaniora låter om inte tusen, så dock åtskilliga para-
digm blomstra samtidigt”, vilket ofta betyder ”att det nya paradigmet 
inte ersätter det gamla utan (i varje fall under lång tid) bara supplerar 
det”.31 
 En central princip hos Kuhn är att olika paradigm är inkommen-
surabla; de är ojämförbara ”i och med att de ställer olika frågor inom 
olika ramar”.32  En uppgift i kanonbildningen är i stället att med hjälp 
av ett distanserat förhållningssätt inkludera de olika hållningarna 
och göra dem rättvisa. Det kan vara ett skäl till att kanon nästan ute-
slutande handlar om litteratur som uppnått viss ålder; infl ytelserika 
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kanonbildare undviker att ta ställning till den dagsaktuella litteraturen, 
eftersom det inte går att hålla erforderlig distans till den. 
 Distans och kontinuitet är alltså honnörsord i kanonbildningspro-
cessen. Det gäller verk och författarskap men också den litteraturve-
tenskapliga diskursen. Och precis som det inom humaniora ofta kan 
vara givande att ett ämne belyses utifrån fl era, alternativa paradigm 
samtidigt, är det en poäng att kanon i sig exemplifi erar olika estetiska 
värderingar, olika tiders litteraturbegrepp. Frågan är om inte pluralism 
också är (eller borde vara) ett honnörsord i kanonbildningsprocessen 
och vi tycks därmed komma ganska långt från Kuhns paradigm. Det 
sägs ofta om författarna till handböckerna i litteraturhistoria att de 
”bara skriver av varandra”; dessutom är den typiske litteraturhisto-
rieskrivaren oftast ”eklektisk”, en följd av dennes strävan efter konti-
nuitet, distans och pluralism. Kjørup ger ett exempel från konstveten-
skapens område som också säger en del om en litteraturvetenskaplig 
diskurs, som inte gärna låter sig fångas i ett enda paradigm:

Det kan verka omöjligt att avgöra om det är riktigare att närma sig 
Rembrandts målarkonst ur en biografi sk, en historiematerialistisk eller 
en formalistisk synvinkel; men det är inte svårt att bli ense om att man 
förstår Rembrandts konst bättre och får en större upplevelse av att 
syssla med den, om man vet något såväl om Rembrandt själv som om 
det samhälle han levde i och om hur hans målningar är uppbyggda.33 

I en nyutkommen studie av svensk akademisk litteraturundervisning 
under mitten av 1900-talet menar Bengt Landgren att man visserligen 
kan se ett skifte från historisering till textualisering under den aktu-
ella perioden men påpekar samtidigt att skiftet gäller undervisningen 
i högre grad än forskningen.34 Inte ens nykritiken får något riktigt 
genomslag i Sverige, eftersom ledande ämnesföreträdare antingen är 
direkt fi entliga (Svanberg, Brandell) eller åtminstone inte är odelade 
anhängare av nykritiken (Tideström). Snarare är det enligt Landgren 
fråga om metodpluralism, metodkoncilians eller metodkompromisser:

Processen förstärker den beprövade, metodpluralistiska explication de 
texte-modellen: det textcentrerade studiet av det litterära verkets konst-
närliga verkningsmedel och uppbyggnad kombineras med historiska, 
idéhistoriska, komparativa, biografi ska och psykologiska infallsvinklar 
i metodkompromissens eller metodkonciliansens tecken.35

Från slutet av 1970-talet anses dock universitetsämnet litteraturveten-
skap ha genomgått en så omfattande teoretisk och metodisk nyorien-
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tering att man talat om ”en teoretisk revolution” då i synnerhet post-
modernistisk teori, bl.a. dekonstruktion, genusteori, ”cultural theory”, 
lacansk psykoanalys och postkolonial teori fått ett betydande genom-
slag. Perioden behandlas av Michael Gustavsson i studien ”Litteratur-
teorins expansion” och Gustavsson pekar bl.a. på att Kuhns paradigm-
begrepp och dess relevans för litteraturforskningen aktualiserades i ett 
par artiklar kring 1980.36 
 Sammanfattningsvis fi nner dock Gustavsson att ”den moderna 
litteraturteorins infl ytande är litet” även om infl ytandet är större under 
perioden 1986-1995 än mellan 1976 och 1985.37 En påfallande tendens 
är vad Gustavsson kallar teoretisk pluralism, då ibland egentligen oför-
enliga teorier förenas i allmänt teoriinriktade avhandlingar. De teore-
tiskt nyinriktade avhandlingarna får också ett blandat mottagande och 
kritiseras ibland både för oinsatthet och ”termskrammel”. Gustavsson 
menar dock att diskrepanser mellan teorier och dess tillämpningar 
ibland kan handla om taktiska överväganden och vara eftergifter till 
”vetenskaplighetsnormen”, en censur av akademisk-institutionell na-
tur. Något nytt paradigm, något totalt genomslag för postmodern teori 
är det defi nitivt inte fråga om. Gustavsson konstaterar att ”teorifl oran 
och den teoretiska pluralismen till trots följer de fl esta doktorsavhand-
lingar, med vissa undantag, en traditionell empiristisk vetenskaps-
norm, så även till sin form och uppbyggnad.” 38 
 Gustavsson frågar sig om inte ämnet litteraturvetenskap trots allt 
kräver en empiristisk och analytisk vetenskapsmetodik. Ämnet tycks 
allmänt kräva att forskaren har ett undersökningsobjekt som metodiskt 
studeras utifrån förutsättningen att objektet är ”något så när identifi er-
bart och avgränsbart.”39

Amerikanska kanonförespråkare

Kanondiskussionen har under de senaste årtiondena varit intensiv i 
USA och samtidigt en del av en mer övergripande motsättning mellan 
förespråkare för ”Cultural studies” och anhängare av en traditionell 
utbildning i ”Liberal arts”, byggd främst på västerländsk kultur, s.k. 
”Great Books” och klassiska bildningsvärden. Man kan konstatera 
att två av de amerikanska storsäljarna på detta område också fi nns på 
svenska, Harold Blooms The Western Canon samt E.D. Hirschs Cul-
tural Literacy. What Every American Needs to Know, vars indexdel 
getts ut av Bonniers i en försvenskad och bearbetad version, alltjämt 
med Hirsch som ”författare”.40 Redan titlarna på några andra texter i 
debatten säger en del om budskapet: William Bennett, ”To Reclaim a 
Legacy: Text of Report on Humanities in Education”41; Allan Bloom, 
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The Closing of the American Mind. How Higher Education Has Failed 
Democracy and Impoverished the Souls of Today´s Students, 1988; 
Roger Kimball, Tenured Radicals: How Politics Has Corrupted Our 
Higher Education, 1990.
 Allan Blooms inställning framgår av den bild han i miljonsäljaren 
The Closing of the American Mind ger av studenten som skall börja sin 
grundutbildning vid ett ”fi rst-rank college or university”: 

He has four years of freedom to discover himself – a space between 
the intellectual wasteland he has left behind and the inevitable dreary 
professional training that awaits him after the baccalaurate. In this 
short time he must learn that there is a great world beyond the little 
one he knows, experience the exhilaration of it and digest enough of it 
to sustain himself in the intellectual deserts he is destined to traverse. 
He must do this, that is, if he is to have any hope of a higher life. 
These are the charmed years when he has the opportunity to survey 
his alternatives, not merely those current in his time or provided by 
careers, but those available to him as a human being. The importance 
of these years for an American cannot be overestimated. They are 
cilivization´s only chance to get to him.42 

Det är en högstämd och idealiserad bild av universitetsvärlden Allan 
Bloom ger, även om han medger att den ofta inte ser ut så. Han riktar 
sin kritik i lika hög grad mot naturvetare, samhällsvetare och humanis-
ter som alla, låt vara av olika skäl, sviker studenten. 
 Liksom universitetet är en idealiserad ö i en annars ond värld, där 
studenten kan utvecklas och växa som individ, är böckerna för Allan 
Bloom autonoma och upphöjda världar där individen utan störande 
kontextuella resonemang kan möta verkens immanenta budskap:

Of course, the only serious solution is the one that is almost univer-
sally rejected: the good old Great Books approach, in which a liberal 
education means reading certain generally recognized classic texts, 
just reading them, letting them dictate what the questions are and the 
method of approaching them – not forcing them into categories we 
make up, not treating them as historical products, but trying to read 
them as their authors wished them to be read.43 

E.D. Hirsch som också brukar föras till gruppen kanonförespråkare 
har dock ett annat tonläge och en bredare, mer pragmatisk inriktning. 
Han talar mindre om att fi nna sig själv genom exklusivt sökande och 
mer om att ha de kunskaper som krävs för att kunna deltaga i sam-
hällslivet:
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Many young people strikingly lack the information that writers of 
American books and newspapers have traditionally taken for granted 
among their readers from all generations. For reasons explained in this 
book, our children´s lack of intergenerational information is a seri-
ous problem for the nation. The decline of literacy and the decline of 
shared knowledge are closely related, interdependent facts.44 

Hirschs lösning på problemet med den bristande kulturella läskom-
petens som beskrivs i citatet är att presentera en lista på 5000 nöd-
vändiga ”ord”, dvs. namn, fraser, datum/ årtal och begrepp, en lista 
som också kontinuerligt uppdateras. John Guillory, som är kritisk till 
fl era av Hirschs idéer, menar framförallt att Hirschs projekt börjar i 
fel ände. Listan borde vara ett resultat av den läsning och de studier 
som den unge genomfört, inte en ”inträdesbiljett” till läsning. Listan 
över de viktiga orden är enligt Guillory inte en väg till bildning utan 
snarare symptom på en utbildning och ett samhälle som inte gett den 
unge tillgång till det kulturella kapital som han eller hon borde ha fått 
del av.45 
 Harold Bloom är i likhet med Hirsch engelskprofessor men fram-
träder mer uttalat än denne just som litteraturvetare och intresserar sig 
mer för den enskilde hängivne läsaren än för nationella bildningspro-
gram. Han är samtidigt den som mer än någon annan förknippas med 
föreställningarna om den västerländska litterära kanons hegemoni. 
Som ovan framgått betonar Bloom särskilt författarnas betydelse i 
kanonbildningsprocessen men i inledningen till The Western Canon 
visar han sig ändå ha förståelse för andra uppfattningar. Kanon är för 
honom 

a choice among texts struggling with one another for survival, whether 
you interpret the choice as being made by dominant social groups, 
institutions of education, traditions of criticism, or, as I do, by late-
coming authors who feel themselves chosen by particular ancestral 
fi gures.46 

Han menar tidigare i inledningen också att författarna i hans egen 
framställning valts ut både på grund av estetisk kvalitet och det han 
kallar representativitet: ” I seek to isolate the qualities that made these 
authors canonical, that is, authoritative in our culture.” Och något 
längre fram heter det att de har utvalts ”for both their sublimity and 
their representative nature”.47 
 Men mycket snart slår Bloom fast att politik och estetik inte hör 
ihop. Den stora  litteraturen står utanför och ovanför det politiska ske-
endet. Han menar att det då är oundvikligt att kanon blir uttryck för 
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elitism och framhåller att ”literary criticism, as an art, always was and 
always will be an elitist phenomenon. It was a mistake to believe that 
literary criticism could become a basis for democratic education or 
for social improvement.”48 Om och om igen betonar han de estetiska 
värderingarna och avvisar alla politiska eller moraliska syften: ”One 
breaks into the canon only by æsthetic strength (…) Whatever the 
Western Canon is, it is not a program for social salvation.”49 Han gör 
till och med en koppling till den kapitalistiska marknadsekonomin när 
han fokuserar originalitetskriteriet och hånar alla dem som ifrågasätter 
kanon:

Originality becomes a literary equivalent of such terms as individual 
enterprise, self-reliance, and competition, which do not gladden the 
hearts of Feminists, Afrocentrists, Marxists, Foucault-inspired New 
Historicists, or Deconstructors – of all those whom I have described as 
members of the School of Resentment.50 

Också Bourdieus begrepp kulturellt kapital avvisas antingen som en 
”uninteresting literalism” eller som en fransk metafor utan tillämpning 
på en amerikansk verklighet.51 I stället bygger Bloom sin framställning 
på ett slags subjektiv auktoritet vars utgångspunkter möjligen liknar 
dem hos en forskare som tysken Wilfried Barner som framhållit ”norm 
och avvikelse”52 som de två kriterier som ett verk i kanon måste upp-
fylla: 

I have tried to confront greatness directly: to ask what makes the au-
thor and the works canonical. The answer, more often than not, has 
turned out to be strangeness, a mode of originality that either can-
not be assimilated, or that so assimilates us that we cease to see it as 
strange.53 

Sociala grupper intresserar inte Bloom; som ett ideal ser han snarare 
det han med hänvisning till Samuel Johnson och Virginia Woolf kallar 
”the Common Reader” : ”Such a reader does not read for easy pleas-
ure or to expiate social guilt, but to enlarge a solitary existence.”54 
Han omhuldar ett individuellt läsprojekt, närmast en existentiell läsart 
som i mycket liknar Allan Blooms individbaserade utbildningsprojekt: 
”I think that the self, in its quest to be free and solitary, ultimately 
reads with one aim only: to confront greatness.”55 
 Detta utpräglat individualistiska utbildningsprojekt med dess från-
varo av såväl sociala som nationella eller kulturhistoriska perspektiv 
och dess nästan totala förnekande av kontextens betydelse placerar 
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traditionalisten Bloom på en helt annan linje än en historiskt sett 
mycket stark svensk litteraturvetenskaplig tradition som kan exempli-
fi eras med namn som Henrik Schück, Lars Lönnroth, Lars Furuland 
och Johan Svedjedal, av vilka Schück i början av 1900-talet gjorde 
sig känd genom sitt totala avståndstagande från ”estetfl abbarna”, dvs. 
sådana litteraturkritiker som inte uppfattade litteraturvetenskap i första 
hand som en empirisk-historisk vetenskap utan ägnade sig åt ”estetisk 
spekulation”.56

 För Harold Bloom är det självklart att det individuella läsprojekt 
som han skisserat inte är möjligt för alla att genomföra: 

”A culture of universal access” is offered by post-Marxist idealists as 
the solution to ”crisis”, but how can Paradise Lost or Faust, Part Two 
ever lend themselves to universal access? The strongest poetry is cog-
nitively and imaginatively too diffi cult to be read deeply by more than 
a relative few of any social class, gender, race, or ethnic origin.57 

Men i kampen mot cultural studies och mot kanonkritikerna ser sig 
han sig som en förlorare; han beklagar den utveckling som inte tycks 
gå att hejda:

Finding myself now surrounded by professors of hip-hop; by clones 
of Gallic-Germanic theory; by ideologues of gender and of various 
sexual persuasions; by multiculturalists unlimited, I realize that the 
Balkanization of literary studies is irreversible. All of these Resenters 
of the æsthetic value of literature are not going to go away, and they 
will raise up institutional resenters after them.58 

Kritik av kanon

Kritiken av den traditionella västerländska kanon utifrån ideologiska 
utgångspunkter har varit omfattande både i Sverige och utomlands. 
Redan på 1960- och 1970-talen utsattes särskilt skolböckerna för kritik 
i dåvarande Västtyskland, ofta som ett inslag i efterkrigstidens ideo-
logikritiska uppgörelse med ett samhälle som öppnat vägen för nazis-
tiskt maktövertagande och världskrig. Från mitten av 1980-talet har 
kritiken och diskussionen varit särskilt häftig i USA, där traditionalis-
ter och kanonförsvarare som Allan Bloom och Harold Bloom på bred 
front angripits av representanter för cultural studies vid universiteten, 
liksom av feminister, svarta, olika minoritetsgrupper, liberaler och 
vänsterradikaler. Också i Sverige har stundtals debatten, ofta igångsatt 
av dess utländska motsvarighet, varit livlig.59 
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 För det första uppfattas kanon som alltför elitistisk och exklusiv. 
Den anses inte omfatta det ”vanligt folk” egentligen läser, varför 
många författarskap och genrer defi nitionsmässigt blir uteslutna. Ett 
historiskt exempel som ofta anförs är att romanen, nu representerande 
fi nkultur, en gång inte var ”ren” nog för att erkännas som betydande 
litteratur. Inte bara populärlitteratur utan också socialrealistisk littera-
tur har haft påfallande svårt att erövra en plats inom en 1900-talska-
non dominerad av modernismen. Kritikerna menar vidare att det ty-
piskt elitistiska gärna yttrar sig, som hos Bloom, i en förment opolitisk 
hållning, ett avvisande av all samhällelig kontext.
 Kanon ses därmed som utpräglat hegemonisk, begränsad till ”vik-
tig litteratur” och till ”värdefull kultur”. Det hegemoniska framgår 
menar man också av sambanden mellan denna elitkultur och en intel-
lektuell och ekonomisk överklass. Kanon har enligt kritikerna genom-
gående varit ett uttryck för den dominerande klassens kultur, en kultur 
som representanter för andra samhällsskikt i bästa fall fått rätt att un-
derkasta sig.
 Trots att kanonförespråkarna ser kanon som i första hand univer-
sell, tidlös och allmänmänsklig är den enligt kritikerna i fl era avseen-
den påtagligt begränsad eller ickerepresentativ. Bl.a. menar kritikerna 
att vissa perspektiv är totalt dominerande; kanon är manlig, vit, väs-
terländsk och protestantisk. Här menar dock Guillory att kanon med 
nödvändighet speglar de samhällen den uppstått i. Det är alltså svårt 
att tänka sig en kanon som inte är manlig i ett samhälle som totalt 
dominerats av män och där kvinnor i princip inte haft tillgång till vare 
sig utbildning, skrivkonst eller böcker. Guillory vill skilja på repre-
sentativitet i politiskt avseende, där varje medborgare har en röst och 
representativitet ”som bild”. Ett traditionellt epos kan trots allt ge en 
representativ bild av ett samhälle totalt dominerat av manliga värde-
ringar. Guillory menar att alltför många kanonkritiker inte gör skillnad 
mellan politisk representativitet och representativitet som bild.60 
 Också i Sverige har de litteraturvetenskapliga institutionerna kri-
tiserats för begränsade perspektiv, bl.a. i Tidskrift för litteraturveten-
skap. Eva Hemmungs-Wirtén frågar sig om det fi nns ”något ´vitare´ en 
(sic) en svensk litteraturvetenskaplig institution? Knappast. Finns det 
något mer ´straight´? Det tror jag inte.”61 Än tydligare uttrycks stånd-
punkten av Stefan Helgesson i samband med en kommentar till den 
indiska litteraturprofessorn Gayatri Spivaks undervisning vid Colum-
biauniversitetet i USA. Hennes beskrivning av sina erfarenheter kastar 
enligt Helgesson
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ett bjärt ljus på det västerländska litteraturstudiet, och inte minst 
på svensk litteraturvetenskap där den i sig rimliga fokuseringen på 
svenskspråkig litteratur – vem ska annars måna om svenskan? – kom-
bineras med en inte lika rimlig föreställning om att ämnet är ägnat 
”allmän litteratur”. Om det på Columbia fi nns ett visst motstånd mot 
att läsa Bhartrhari, får det på svenska institutioner anses vara radikalt 
om ens García Márquez får plats bredvid Balzac och Södergran. Något 
vitare och mer västerländskt än en litteraturvetenskaplig institution i 
Sverige får man leta efter, och detta i en tid då var tionde invånare i 
landet är utlandsfödd (var tjugonde utanför Europa).62

En kritik som tidigare riktades mot skolans litteraturundervisning i 
Sverige var att den var utpräglat nationalistisk, både i fråga om be-
gränsade perspektiv och orimliga stormaktsideal. Denna typ av natio-
nalism kan nu sägas vara ett passerat stadium i både läromedel och un-
dervisning. Dels har utländsk, företrädesvis västerländsk, litteratur fått 
större utrymme sedan andra hälften av 1900-talet, dels saknas numera 
ambitioner att fostra elever i svenskhet av sekelskiftestyp. Å andra 
sidan har situationen blivit betydligt mer komplicerad under de senaste 
decennierna i ett mångkulturellt Sverige. Diskussionen om det gemen-
samma arvet eller de många arven har egentligen bara börjat hos oss. 
Här kan diskussionen i USA ofta vara lärorik eftersom man där har 
en längre historia av mångkulturalitet samtidigt som problemen långt 
ifrån är lösta. Det tog å ena sidan lång tid att etablera en amerikansk 
litterär kanon i ett utbildningssystem som länge var präglat av brittisk 
kultur; svarta amerikaner har t.ex. hävdat att den egentliga amerikan-
ska litteraturen var den afro-amerikanska, eftersom den uppstått och 
skrivits i USA och inte importerats från England. Å andra sidan har 
en del amerikaner senare lyft fram specifi ka amerikanska värden som 
skulle skilja amerikansk litteratur från en mer dekadent europeisk. Hur 
en nationell litterär kanon ser ut eller bör se ut är aldrig någon okom-
plicerad fråga.63 
 Undervisningsinstitutionerna har också kritiserats för att försumma 
det som är modernt och aktuellt, för att inte säga dagsaktuellt. Här 
måste man dock invända, utan att nedvärdera det dagsaktuella, att 
själva poängen med kanon är att inte vara dagsaktuell, modeinriktad 
och trendkänslig. Själva grundtanken är att kanon skall stå för kon-
tinuitet, historia, kulturarv och tradition. Ändå är kanon inte oför-
änderlig. Guillory menar att det typiska för kanonutveckling är just 
modernisering. En gradvis fortgående modernisering där nya verk och 
författarskap med tiden bereds plats i kanon innebär att något måste 
bort och då är det alltid den äldre litteraturen som reduceras; de åter-
stående äldre verken måste därmed i ännu högre grad bedömas som 
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representativa eller unika för att vara kvar. Guillory vill fl ytta fokus 
från ett principiellt ifrågasättande av det som ingår i kanon till att be-
trakta kanonförändring som ett oavbrutet moderniseringsprojekt som 
kräver ständigt nya överväganden.64 
 Harold Bloom ser ju den enskildes möte med de stora verken och 
författarskapen som det centrala och avvisar alla tankar om att läsaren 
skall påverkas etiskt eller moraliskt med hjälp av god litteratur. Man 
blir inte en bättre människa av att läsa god litteratur, menar han. Men 
så borde det vara menar andra, som kritiserar kanon för att den inte 
är en tillräcklig garanti för god karaktärsfostran, inte skyddar mot 
onda ideologier och handlingar. Dessa kritiker nämner till exempel att 
nazismens ogärningar kunde begås av män uppfostrade med texter av 
Goethe och Schiller. Vi tycks därmed ganska långt från att leva upp till 
de moraliska nyttosynpunkter som var centrala framförallt i protestan-
tisk kanonkritik. Tysken Horst Joachim Frank invänder dock att man 
alltid måste skilja mellan urval och användning. Ett visst litterärt urval 
kan användas för vitt skilda syften och kan därför inte i sig omedelbart 
fördömas.65 Hans landsman Hermann Helmers anser till och med att 
en litterär kanon byggd enbart på estetiska värderingar är den främsta 
garanten mot politisk indoktrinering. Han menar att redan 1800-talets 
tyska litterära läsebok (t.ex. av utgivaren Wackernagel66) hade upphört 
att vara ”litterär”. Den hade inte i tillräckligt hög grad hållit fast vid 
det litterärt högtstående utan hade gått i tjänst hos en borgerlig karak-
tärsfostran:

Man hat den durch Wackernagel entscheidend mitgeformten 
historischen Typus des Gesinnungs-Lesebuches bisher ´literarisches 
Lesebuch´ gennant. Diese Bezeichnung ist falsch: Beim Gesinnungs-
Lesebuch geht es in erster Linie nicht um Literatur, sondern um 
manipulative Gesinnungsbildung mit Hilfe von Literatur.67 

Helmers menar att genom att överge den stora litteraturen och i stället 
ägna sig åt så kallad karaktärsutvecklande läsning av mindervärdig lit-
teratur, bäddade man för den kommande nazistiska pedagogiken. Den 
nazistiska läseboken Dich ruft Dein Volk kom hundra år efter Wack-
ernagels läsebok.68 Helmers menar att avståndet inte är särskilt stort: 
”Was im faschistischen Lesebuch aufs Äusserste verschärft ist, fi ndet 
man im Kern bereits bei Wackernagel.”69 Helmers kritiserar också 
efterkrigstidens tyska skolantologier. Visserligen har man rensat ut det 
nazistiska innehållet men synen på vad en antologi skall vara kvarstår, 
menar Helmers. Tonvikten ligger fortfarande på karaktärsdaning och 
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moralisk fostran till borgerliga dygder, inte på estetiskt högstående 
litteratur eller sådant som kritiskt tänkande.

Kanonisk och ickekanonisk litteratur respektive alternativa 

litterära urval

En del kritiker av den traditionella kanon vill helst se att den i princip 
avskaffas, andra markerar i stället att de verk de valt att ägna sig åt är 
uttalat ”non-canonical”, ickekanoniska. Men det fi nns också kritiker 
som Henry Louis Gates, Jr.  som ser ett stort värde i en mer universell 
kanonuppfattning:

I suppose the literary canon is, in no very grand sense, the common-
place book of our shared culture, in which we have written down the 
texts and titles that we want to remember, that had some special mean-
ing for us.70 

Han vill också utgå från kanonbegreppet när han beskriver arbetet med 
att etablera en afroamerikansk litterär tradition: 

I think that I am most excited about the fact that we have at our dis-
posal the means to edit an anthology that will defi ne a canon of Afri-
can-American literature for instructors and students at any institution 
which desires to teach a course in African-American literature.71  

Det han säger om antologins funktion i detta sammanhang, gäller ju 
också för kanon mer generellt: ”A well-marked anthology functions 
in the academy to create a tradition, as well as to defi ne and preserve 
it.”72 
 Ibland kan det vara skäl att avstå från termer som kanonisk respek-
tive ickekanonisk och i stället tala om alternativa repertoarförteckning-
ar eller alternativa litterära urval. Särskilt gäller detta när en rörelse, 
institution eller tolkningsgemenskap har blygsammare omfattning eller 
kortare historia än exemplen afroamerikansk litteratur och nordisk 
kvinnolitteratur. Jag har själv använt termen alternativa litterära urval 
när jag jämfört läsningen inom folkrörelserna och inom folkhögsko-
lan med den mer reglerade läsningen i det svenska gymnasiet under 
1900-taltes första hälft. Med undantag för frikyrkorörelsen, som i stor 
utsträckning har en egen ”litterär institution”, läser man inom folkrö-
relserna och inom folkhögskolan i stor utsträckning texter som hör till 
kanon. Man koncentrerar sig dock på några av kanons författare och 
på vissa verk av dessa författare och avstår helt från andra kanonför-
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fattare och lägger dessutom till egna, svenska eller utländska författare 
som ännu inte blivit etablerade t.ex. i gymnasiet. Det är lätt att avläsa 
ideologiska skillnader i dessa alternativa litterära urval. 
 Reaktionerna blev också häftiga när Visbyrektorn Richard Steffen 
1921 gav ut en femte del av sin i gymnasiet mycket spridda antologi 
Översikt av svenska litteraturen och i den inkluderade proletärför-
fattare. Dessa författare hade fungerat bra t.ex. inom ABF och vid 
Brunnsvik men ansågs inte höra hemma i en svensk litterär antologi 
för gymnasiet. I ett längre perspektiv kan man dock konstatera att 
arbetarförfattarna oftare har fått tillträde till den svenska litterära in-
stitutionen och i högre grad kommit att ingå i vår nationella kanon än 
vad som är vanligt i många andra länder.73

”Skolans kanon” eller kanon i skolan?

I vilket förhållande står då litteraturläsningen på de olika skolstadierna 
till undervisningen i universitetsämnet litteraturvetenskap? En vanlig 
tankefi gur i sammanhanget som redan nämnts är nedsippring eller 
med ett annat ord: adaptation. Man tänker sig då att kanon och även 
den diskurs som omger kanon sipprar ned från den akademiska under-
visningen i begränsad och förenklad form. Denna adaptation rymmer 
dock fl er element än bara förenkling. 
 Länge var ett av litteraturstudiets viktigaste uppgifter att ge de 
studerande språkliga förebilder; genom att läsa goda texter skulle 
eleverna bli bättre skribenter med väl utvecklad stilkänsla. Litteraturen 
blev ett medel för att åstadkomma språklig utveckling. Än viktigare 
ansågs under en senare period litteraturläsningens uppfostrande eller 
”karaktärsdanande” syften vara. Vissa författare har därmed period-
vis lyfts fram just som personliga förebilder (t.ex. Lenngren, Wallin, 
Geijer, Runeberg och Heidenstam), medan andra författare, som inte 
kunnat ses som lika goda moraliska förebilder, särskilt i skolan länge 
kom i bakgrunden (t.ex. Almqvist, Stagnelius, Strindberg, Söderberg, 
von Krusenstjerna). Det fanns länge en tydlig censurtradition inte 
minst när det gällde erotiskt innehåll eller sexuella antydningar som 
inte upphörde förrän i slutet av 1960-talet. Talande exempel ges av 
läromedlens behandling t.ex. av Stiernhielm, Creutz, Bellman, Alm-
qvist, Fröding och Söderberg.74 Det går faktiskt att tala om en ”stryk-
ningarnas kanon”. Länge lade också skolans läromedel betydligt större 
vikt än universitetet vid att propagera för den sanna lutherska läran 
och att varna för katolicism liksom vid att föra fram svenskhets - och 
manlighetsideal. Exemplen ovan har hämtats från gymnasiet men ge-
nomslaget för en sådan ”moralisk kanon” har varit än starkare på lägre 
stadier. 
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 I dag påverkar andra ideal det litterära urvalet i antologierna; det 
kan gälla demokrati, tolerans eller frågor kring värdegrund och inte-
gration i samhället. Skolan har använt och fortsätter att använda texter 
ur den litterära kanon men gör det ofta tämligen selektivt. Skolans 
kanonanvändning liknar därför ofta mer än universitetets den tidigare 
nämnda protestantiska: den text är bäst som är mest uppbygglig.
 När Åke Kussak behandlar läsningen i realskolan, menar han 
därför att kanonbegreppet där är mindre tillämpligt och framhåller 
att man inte bör ”tunna ut begreppet så, att det helt enkelt betyder det-
samma som texturvalet i en viss läsebok”.75 Kussak anser att förutsätt-
ningarna 

för en kanonisk diskurs är inte desamma i realskolan och grundskolan 
som på gymnasiet. Med tanke på den studerandes ålder och utveckling 
är litteraturläsningen på det lägre stadiet självklart en viktig del av den 
rena läsfärdighetsträningen. Detta påverkar urvalet av texter när det 
gäller texternas svårighetsgrad. Det säger sig självt att många texter 
från en etablerad vuxenkanon här är omöjliga val.76 

Läsfärdighetsaspekter har av naturliga skäl alltid dominerat över este-
tiska aspekter på skolans lägre stadier. Ändå kan Kussak konstatera att 
realskolans motstånd mot ickekanonisk litteratur var betydande. Popu-
lärlitteraturen släpptes t.ex. aldrig in. 
 Det Kussak säger om realskolan gäller förstås i än högre grad be-
träffande småskolan och folkskolan eller grundskolans låg- och mel-
lanstadier. De uppfostrande och moraliserande syftena har där varit 
ännu starkare. Texter av författare som ingått i kanon förekom visser-
ligen tidigt i folkskolan, t.ex. Selma Lagerlöf och Verner von Heiden-
stam som skrev rena beställningstexter åt skolan, men de fi ck trängas 
med åtskilligt fl er enkla, ofta starkt bearbetade texter av begränsat 
litterärt värde. Länge fanns ett starkt motstånd mot fi ktion inte minst 
bland frireligiösa grupper, vilket ledde till att t.ex. sagor hölls utanför 
Läsebok för folkskolan. Framförallt var en sådan läsebok inte främst 
litterär utan snarare ett univeralläromedel; den innehöll sakprosatexter 
i historia och geografi  liksom moraliska berättelser, fabler och ord-
språk men förmedlade även grundkunskaper från naturvetenskapernas 
område.77 
 I dag har de litterära texterna en helt annan betydelse på de lägre 
stadierna. Fiktionen har en stark ställning men fi ktionstexterna an-
vänds framförallt som ett medel att stimulera språkutvecklingen. Tex-
terna hämtas nuförtiden främst ur barnlitteraturen och inte längre ur en 
vuxenkanon.
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En förlorad enhetskultur: nedmontering av kanon?

Harold Bloom ser sig som en av de sista försvararna av kanon efter 
ett nästan totalt genombrott för Cultural studies och multikulturalism. 
Kanon är enligt honom dömd att bli nedmonterad om den inte redan är 
det. Den strid han skildrar har också förts i Sverige, t.ex. för några år 
sedan i ett par nummer av Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL), som 
publicerat inlägg gjorda vid en konferens om ämnets framtid och ett 
antal svar som inläggen gav upphov till. Man kan konstatera att sam-
ma frågor diskuteras här som i USA och liknande positioner intas av 
de olika deltagarna, vilket bl.a. framgått ovan av uttalanden av Hem-
mungs-Wirtén och Helgesson. Ändå är diskussionen i Sverige mindre 
polariserad, vilket kanske beror på att Cultural studies inte haft samma 
genomslag som i USA.78 
 Diskussionen i TFL gäller dock uteslutande det som sker inom uni-
versitetsämnet litteraturvetenskap. Vad gäller skolan och lärarutbild-
ningarna har knappast någon motsvarande diskussion ägt rum, även 
om bl.a. Bengt Brodow, Jan Thavenius och Magnus Persson på senare 
år tagit upp frågor kring kanon, kulturarv och ämnesinnehåll.79 
Det fi nns dock anledning både för svenskämnet och för skolan i all-
mänhet att ägna frågor om kanon och kulturarv intresse och inte minst 
att diskutera deras samband med värdegrundsfrågorna. De senare 
är tydligt anbefallda i läroplanen men värdegrunden defi nieras inte 
snabbt och lätt; ursprunget till vår värdegrund behöver belysas för att 
begreppet ska bli förståeligt och ett resonemang kring kanon och kul-
turarv kan i hög grad underlätta en sådan förståelse. 

Att skapa, avgränsa och bevara ett kulturarv?

Sverige har under de senaste hundra åren genomgått dramatiska 
förändringar. Sekulariseringen har gått snabbare och längre här än 
kanske i något annat land. Den brinnande nationalism som långt in på 
1900-talet var framträdande också i Sverige har förlorat i betydelse; 
nationen tycks nästan avskaffad utom när Tre kronor spelar ishockey. 
I stället har Sverige i hög grad blivit ett multietniskt och mångkultu-
rellt samhälle. Vidare har synen på sexualitet, äktenskap och genus 
genomgått dramatiska förändringar. Demokratin har utvidgats men 
de politiska partierna har fått rekryteringsproblem parallellt med att 
valdeltagandet minskat. Drömmen om ett folkhem har delvis förverk-
ligats men också övergetts. Folkrörelser som i början av förra seklet 
upplevde en blomstringstid kämpar nu för sin överlevnad. Framförallt 
kan man konstatera att fl era kollektiva gemenskaper och sammanhang 
gått förlorade eller blivit ifrågasatta och ersatts med vaga budskap om 
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valfrihet, pluralism eller individuella lösningar. 
 Det verkar i dag därför fi nnas ett större behov av någon form av 
nationellt sammanhang i ett samhälle som annars präglas både av 
ökande individualism och av mångkulturalitet, ett samhälle vars tidi-
gare nationella identitet nu också utmanas både av globala och regio-
nala strävanden. I förordet till en antologi från 2003, Dialog, samspel 
och lärande, betonar den norska pedagogikprofessorn Olga Dysthe 
just skolans avgörande roll i samhällsutvecklingen:

Samtidigt som individualismen är på frammarsch på alla områden i 
dagens samhälle är skolan den sista kollektiva arenan i en fragmenta-
riserad och oöverskådlig värld. Skolan har fortfarande potential både 
för att vara kulturbärande och för att skapa en kultur som tolererar och 
värdesätter olikhet.80

 
Att just skönlitteraturen härvidlag blir ”ett väsentligt medel för kun-
skap” framhåller Bernt Gustavsson i den förut citerade uppsatsen och 
hänvisar till Martha Nussbaum som just betonat betydelsen av att upp-
öva den ”narrativa fantasin” och att odla konsten att berätta och lyssna 
till andras berättelser. Gustavsson nämner också Edward Said som 
framhållit vårt behov av ”alternativa beskrivningar av världen”; skön-
litteraturen gör det möjligt att på ett speciellt sätt exempelvis studera 
relationen mellan ”det orientaliska” och ”det västerländska” utifrån ett 
maktperspektiv.81

 En förutsättning för att skönlitteratur ska kunna spela den unika 
roll som här beskrivits är dock att läsaren besitter ett visst mått av 
litterär kompetens, dvs. förmåga att tillämpa de strategier och kon-
ventioner som behövs för att kunna närma sig och skapa betydelse i 
litterära verk.82 Här visar en undersökning från 2002 att de svenska 
(och fi nska) eleverna i undersökningen lyckades betydligt sämre än 
de ryska eleverna när det gällde att skapa litterär betydelse i ett okänt 
litterärt verk. Trots att de ryska eleverna företrädesvis skolats i läsning 
med hjälp av en rysk nationell kanon, hade de en tydlig beredskap att 
läsa den i undersökningen ingående okända (norska) texten med ett 
litterärt förhållningssätt, medan de svenska och fi nska eleverna läste 
utpräglat subjektivt och begränsat. Stig Bäckman menar att de svenska 
och fi nska elevernas läsning präglades av ”reducering, rationalisering 
och moralisering”.83 Örjan Torell menar sammanfattningsvis i en an-
nan uppsats i samma bok att ”[d]en ryska skolkulturen ger ojämförliga 
möjligheter för unga människor att utveckla en litterär kompetens med 
det slags mångsidighet som kan ge en verklig humanistisk potential i 
umgänget med litteraturen – och därmed med livet i allmänhet”.84 Man 
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kan dock tänka sig att det är de höga ambitionerna i själva undervis-
ningen i minst lika hög grad som det kanoniska texturvalet som gör 
den ryska skolkulturen så framgångsrik.
 Jag har ovan försökt urskilja och beskriva det relativt snäva, främst 
disciplinbaserade begreppet kanon, vars ”hårda kärna” ursprungligen 
dominerades av antika grekiska och latinska texter men som vartefter 
också fått tydliga nationella inslag och samtidigt fortsatt att vara en 
utpräglat västerländsk kanon. Nyckelorden har oftast varit konsensus 
och kontinuitet; kanon måste alltid omfattas av många och gälla över 
lång tid. Ändå har den också ibland beskrivits som hegemonisk till sin 
karaktär.85 
 Vid sidan av detta snäva kanonbegrepp fi nns också en föreställ-
ning om ett bredare, ”av alla delat”, kulturarv, vare sig man främst 
anlägger globala eller nationella perspektiv, en föreställning som tidigt 
representerades av den engelske kultursociologen Raymond Williams 
(Williams 1958, 1976) och i Sverige bl.a. utforskats av litteraturvetare 
som Lars Furuland (Furuland 1971, 1991), Bo Ollén (Ollén 1992, 
1996) och Jan Thavenius (Thavenius 1981, 1991, 1999). I stället för att 
sätta snäva estetiska kriterier eller inomvetenskaplig legitimitet främst, 
betonar tanken om det av alla delade kulturarvet de gemensamma vär-
deringarna och demokratin.
 För det tredje är det dock mycket tveksamt om det längre är 
möjligt att tala om ett gemensamt kulturarv utan att också beröra de 
många kulturarven i ett splittrat och mångkulturellt samhälle. Exem-
plen ovan har främst gällt olika folkrörelsers kulturarv och traditioner 
(Åkerstedt 1967, Furuland 1971, Kussak 1982, Rydbeck 1995), kvin-
nornas litteraturhistoria (Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1993-2000) 
eller etniska gruppers, t.ex. afroamerikaners, kulturarv (Gates 1992). 
För Sveriges del handlar det därvid allra främst om de många invand-
rargruppernas olika kulturarv. Men det kan kanske också vara fråga 
om ett nytt regionalt intresse, exemplifi erat av en titel som Skånes 
litteraturhistoria eller Umeåprojektet ”Norrlands litteraturhistoria”.   
Den nuvarande utvecklingen behöver inte bara innebära splittring, 
fragmentisering och isolering utan de olika gruppernas eller regioner-
nas kulturarv kan gärna i dialog med varandra berika såväl kanon i 
dess snäva betydelse som kulturarvet i betydelsen ”delat av alla”. 
 Kanon i snäv betydelse var länge det självklara kunskapsinnehållet 
vid universitet och i lärarutbildningar och är det fortfarande inom uni-
versitetsämnet litteraturvetenskap. En liknande kanon var också länge 
självklar i gymnasiet (Martinsson 1989, Brink 1992), på tidningarnas 
kultursidor (Rosengren 1968) och hos Sveriges Radios föregångare 
Radiotjänst (Lundgren 1994). Den bredare kulturarvsföreställningen 
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har däremot spelat en större roll i folkhögskolan, folkskolan, realsko-
lan och grundskolan och har vartefter vunnit insteg både i gymnasiet 
och i lärarutbildningarna. (Furuland 1991, Ollén 1996, Kussak 1999) 
Även om massmedierna inte upphört att ägna den snäva eller begrän-
sade kanon intresse, har ett bredare kulturarvsbegrepp fått stadigt 
större betydelse även där. 
 I nästa uppsats i denna antologi kommer jag att belysa och disku-
tera dels vilken omfattning och betydelse de olika föreställningarna 
har på olika utbildningsnivåer, dvs. inom forskningsämnet litteratur-
vetenskap, inom lärarutbildningsämnet svenska respektive inom skol-
ämnet svenska, dels vilken interaktion mellan föreställningarna som 
förekommer på de olika nivåerna, vilka naturligtvis inte existerar obe-
roende av varandra. Förmedlas i första hand föreställningar om kanon 
och kulturarv uppifrån och ned enligt teorin om nedsippring? Eller går 
snarare påverkan i motsatt riktning så att t.ex. skolverkligheten ställer 
krav som leder till omprövning av föreställningarna även på de högre 
nivåerna? 
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Roy Nilsson

Fysikkanon i lärarutbildning 
och grundskola

Sammanfattning

I den första delen av en longitudinell studie undersöks hur lärarstude-
rande ser på fysikens ämnestraditioner efter drygt två års lärarstudier. 
Fortsättningen av studien kommer att behandla hur denna syn på 
ämnes kanon påverkas av skolmiljön när de arbetat som lärare under 
3 år. Genom att studera hur lärarstuderande gör en längre avsnittspla-
nering i dels ellära dels astronomi analyseras deras syn på fysik med 
dessa områden som modell. Studiet av planeringen kompletteras med 
en kort undersökning av den lärarstuderandes egna ämneskunskaper 
inom området och en kortare intervju som behandlar synen på lärarar-
bete och skolans uppgift. Fem planeringar i ellära och sju i astronomi 
presenteras i arbetet.

1.1 Bakgrund

Ett ämnes kanon
Vad består ett ämnes kanon av? Svenskämnets kanon har beskrivits i 
fl era arbeten1. Kan kanonbegreppet överföras till alla andra kunskaps-
områden? Åtminstone en skillnad kan observeras mellan humanistiska 
– samhällsvetenskapliga ämnen å ena sidan och naturvetenskapliga 
å den andra. I begreppet kanon ligger att ett medvetet val av innehåll 
görs, ett val som kan göras olika för olika skolor och individer. För de 
naturvetenskapliga ämnena kan inte detta val utföras på samma sätt 
som i ämnet svenska. Den naturvetenskapliga lagbundenheten kräver 
att grunderna för alla val är samma. Det fi nns ingen alternativ kemi 
eller alternativ fysik med andra former av lagbundenheter. Så länge 
den naturvetenskapliga metoden tillämpas, som kräver att alla resultat 
och påståenden ska kunna verifi eras experimentellt av i princip vem 
som helst, fi nns inget utrymme för ett helt fritt val. När man i dagligt 
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tal talar om alternativa discipliner som gör anspråk på att ha naturve-
tenskaplig status så innebär det oftast att dessa inte uppfyller kriterier 
för verifi erbarhet. Inom det naturvetenskapliga ämnesområdet handlar 
alltså kanonbegreppet om en undervisningskanon där varje stadium 
har sitt pensum eftersom allt inte får plats, men det som undervisas 
kommer alltid att ha samma lagbundenhet som grund. I det här arbetet 
används begreppet kanon som den tradition, i ett brett perspektiv, i 
vilket ämnets stoff väljs och systematiseras och det sätt det presenteras 
och förmedlas i grundskolans senare år.
 Låt oss titta på fysik, ett ämne med omvittnat mycket stark natio-
nell och internationell kanon. Fysikämnet fylls av en stor mängd fak-
takunskaper framforskade under hundratals år av riktad forskning och 
lyckosamma upptäckter. Fysiken består också av en förståelsestruktur, 
ett sätt att resonera med logiska implikationer. Men fysikkanon, om vi 
nu inte talar om teoretisk fysik, kan också innehålla praktiskt och la-
borativt kunnande som gränsar mot teknik och ibland kemi och biolo-
gi. Fysikens kanon beskriver inte bara hela den enorma faktamängden 
eller logiska stukturen eller handlaget. Fysikens kanon berättar något 
om hur faktamängden, logiken och handlaget sorteras och används och 
hur man studerar fysik. 
 Fysikämnets indelning i olika områden uppfattas av de fl esta fysi-
ker som ändamålsenlig och logisk. Indelningen följer, eller är åtmins-
tone tänkt att följa, olika grundläggande begrepp. Så delas fysiken in i 
mekanik, ellära, vågrörelselära, termodynamik, atomfysik, kärnfysik, 
kvantfysik, fasta tillståndets fysik m.fl . Dessa områden indelas sedan 
i mindre delar så att ellära kan delas i likström och växelström och 
kanske elektronik eller ska elektroniken kunna betraktas som en egen 
huvudgrupp? Och hur är det med kvantfysiken? Den innehåller delar 
från atomfysiken, kärnfysiken och fasta tillståndets fysik? Och kvant-
kemi är det kemi eller fysik och matematisk fysik vad är det? Astro-
fysik verkar höra mer till astronomin men teoretisk astrofysik är det 
teoretisk fysik? Indelningarnas namn är alltså inte alltid entydiga och 
klargörande. Namnen antyder dessutom en utveckling mot större kom-
plexitet och tvärvetenskaplighet i de frågeställningar som behandlas.
 Det verkar fi nnas fl era huvudgrunder för indelningarna t.ex. den 
historiska utvecklingen av fysiken och en självklar ordning mellan 
olika fysikavsnitt i fysikläroböcker. Oberoende av nationalitet följs 
mekanik av värmelära, ellära, magnetism, vågrörelselära, atomfysik, 
kärnfysik och fasta tillståndets fysik. Indelningen kan inte enbart 
sägas följa en historisk indelning. Mekanik, värmelära, ellära , magne-
tism och vågrörelselära åtminstone i form av optik och akustik räknas 
till den klassiska fysiken och har under långa tider utvecklats paral-
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lellt. Naturvetenskapen var inte heller från början uppdelad i olika 
discipliner. Uppdelningen i fysik, biologi och kemi är av relativt sent 
ursprung. Fysik kommer från latinets physica ”läran om naturen” och 
var det samlande begreppet under många århundraden. Kemister bör-
jade kalla sig så under 1700-talet för att särskilja sig från alkemister 
och biologi som begrepp uppkom först i början av 1800-talet. Fysiken 
har gått från att för Aristoteles vara en fi losoferande vetenskap till att 
med Galileis insatser bli en experimenterande vetenskap. Dock utnytt-
jade redan tidigt den del av fysiken som kallas astronomi systematiska 
observationer. Fysiken har genomgått två tydliga paradigmskiften. 
Dels när den geocentriska världsbilden raserades och ersattes med den 
heliocentriska under början av 1600-talet dels när den klassiska fysi-
ken utvidgas med kvantfysiken i början av 1900-talet. I det förra fallet 
ersattes en världsbild med en annan. Bilderna var helt oförenliga. I det 
senare fallet snarare utvidgas perspektivet. Den klassiska fysiken är ett 
specialfall av kvantfysiken. Så har fysiken utvecklats under hela det 
senaste århundradet. Fysikens domäner vidgas och det gamla kan här-
ledas ur det nya. 
 Ordningen mellan klassisk fysik och modern fysik eller kvantfysik 
där den klassiska alltid studeras före kvantfysiken kan kanske sägas 
ha uppstått av historiska skäl. Men motiveringen kan lika gärna sägas 
vara att den klassiska fysiken ger grunden för kvantfysiken (den goda 
grundens emfas).2 Motiveringen för att läsa den klassiska fysikens 
olika delar i en bestämd ordning är likartad. De föregående områdena 
krävs för att kunna tillgodogöra sig områden som kommer senare. 
Mekanikens redskap används i modeller inom värmelära och ellära 
etc. Men kan man då t.ex. inte läsa de delar av mekaniken som krävs 
för att förstå värmeläran när behovet uppstår? Kan inte denna metod 
till och med skapa motivation och intresse för fysikämnet?
 Ett område som ofta studeras utan att andra ”grundläggande” om-
råden inhämtats är elektronik. Begrepp som krävs inhämtas efter hand. 
Kan man studera andra fysikområden där begrepp från olika områden 
behandlas parallellt efter hand som de behövs? Detta synsätt skulle 
kunna vara ett sätt att förändra fysikundervisningen på grundskolan.
 Man kan ifrågasätta det rimliga i att fysiken på grundskola och 
gymnasium studeras med den beskrivna områdesindelning som grund. 
Ger den goda grundens emfas2 den bästa kunskapen och motivationen 
för en 13-åring? 
 Fysiken består av en logisk struktur och ett sätt att tänka som gör 
det möjligt att ställa hypoteser om utfall och ”förstå” varför en hän-
delse inträffar. Hur stor del av detta ska undervisningen i det obligato-
riska skolväsendet arbeta med?
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 Eftersom den naturvetenskapliga principen innefattar att vem som 
helst ska kunna undersöka sanningshalten i ett påstående genom att 
själv utföra ett kontrollexperiment är laborationen en omistlig del av 
fysikens kanon (och alla naturvetenskapliga ämnens kanon). Labora-
tionen kan varieras så att en mängd olika arbetssätt med en stegrande 
grad av självständighet och upptäckarstimulans kan åstadkommas3. 
Den skriftliga laborationsrapporten är också ett viktigt inlärningsred-
skap. Fysikens kanon kan alltså sägas innehålla också det sätt fysik 
studeras på. Förutom de traditionella arbetsmetoderna i dagens skola 
(genomgång, grupparbeten, förhör, diskussioner, redovisningar etc.) 
används laborationer och problemlösning enskilt, som demonstration 
och ibland i grupp. 
 I detta arbete är det ett speciellt perspektiv av fysikens kanon som 
behandlas. Det kan benämnas lärarutbildningsämnets kanon och fysik-
didaktikens kanon. Men båda dessa perspektiv är vidare än det som 
studeras här. I lärarutbildningsämnets kanon måste alltid fi nnas ett 
stort mått av ämnesperspektiv och i fysikdidaktikens kanon har alltid 
åldersperspektivet en stor roll – ämnesdidaktik för vem? Här är fokus 
inriktat på grundskolans senare år.

1.2 Syfte och frågeställningar

Undersökningen fokuserar på den fysikdidaktiska tradition som repre-
senteras av grundskolans fysikläroböcker och fysikundervisning i de 
senare årskurserna men även på den fysikdidaktik som förmedlas av 
de ämnesdidaktiska kurserna inom lärarutbildningen vid Högskolan i 
Gävle. Eftersom undersökningen utförs i mitten av lärarutbildningen 
och inte när den är slut är det rimligt att anta att de studerandes syn på 
fysik också är starkt färgad av den undervisning de fått i gymnasium 
och komvux. Om utbildningen i fysik för lärare vid HiG lever upp till 
kraven på en forskningsanknuten ämnesdidaktisk utbildning där nya 
forskningsrön tas till vara och används kan lärarutbildningen innehålla 
delar och idéer som grundskolans fysikutbildning ännu inte börjat 
arbeta med.
 Studien undersöker hur lärarstuderande ser på två vitt skilda om-
råden av fysikämnet. Den viljeinriktning som kommer till uttryck 
i en planering som görs på lärarhögskolan kommer att ställas mot 
den verksamhet som möter den lärarstuderande när hon arbetar som 
lärare. Undersökningens syftar alltså till att studera lärarstuderandes 
kanonuppfattning och hur den relateras till den verksamma lärarens 
uppfattning. Studien undersöker eventuella förändringar i kanon. När 
man talar om begreppet kanon får det lätt en aura av oföränderlighet 
över sig. Men kanon har utvecklats under tidens gång allteftersom nya 
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forskningsreslutat har framkommit och allteftersom nya pedagogiska 
rön har anammats. Är nyutexaminerade lärare förändringsagenter vad 
gäller kanon? Kan en lärare som är ny på en skola arbeta i enlighet 
med sin egen ämnesuppfattning. Den lokala skolkanon har ofta fram-
ställts som stark4 ? Har arbetslaget kanske en konserverande effekt? 
 Analysen av avsnittsplaneringarna används som grund för att 
karakterisera den kanonsyn som den lärarstuderande uppvisar inom 
lärarutbildning. Tanken är alltså att följa de lärarstuderande ut på ar-
betsplatsen efter avslutad utbildning och försöka undersöka om och 
i så fall hur synen på fysikämnet har förändrats. Detta är alltså första 
delen av en longitudinell studie.
 Ett indirekt syfte med  undersökningen är att genom återkoppling-
en från nyutexaminerade fysiklärare utveckla undervisningen i fysik-
didaktik så att nya forskningsrön får en tydlig plats. Målet är därför 
också att försöka fi nna metoder för lärarundervisning så att nya lärare 
bättre ska kunna motivera sina didaktiska val och kunna använda sina 
kunskaper från lärarhögskolan.

2. Metod

2.1 Att studera fysikens kanon.

Ett ämnes tradition eller kanon, dess kärna, kan undersökas på många 
sätt. Ett sätt som antytts ovan är att studera läroböcker och hur de 
struktureras. Det man kommer åt då blir kanon som ämnets struktur 
när det undervisas. Analyser av läroplaner borde ge en komplet-
terande bild, eftersom läroböcker har läroplaner som grund.  Man 
skulle också kunna studera hur professurer benämnts eller titta på den 
historiska utvecklingen av ämnet. Det borde kunna säga något om hur 
forskningskanon utvecklats. För att mer direkt komma åt praktikerns 
undervisningskanon skulle man kunna följa några fysiklärare under en 
undervisningsperiod intervjua dem och deras elever. 
 För att få reda på hur blivande lärare upplever fysikens kanon har 
jag valt att studera hur lärarstuderande planerar arbetet i fysik under 
en längre tidsperiod Min hypotes är alltså att man genom att studera 
hur lärarstuderande planerar fysik kan komma åt hur den blivande 
läraren tänker om fysik och också vilka arbetsmetoder som hon, för 
det är oftast en hon, vill använda och därmed den fysikkanon hon upp-
lever under sin lärarutbildning. Den blivande läraren får alltså göra en 
utförlig skriftlig avsnittsplanering och också motivera varför hon vill 
arbeta på det sätt hon anger. 
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2.2 Undervisningsplanering

Finns det någon anledning att planera sin undervisning? Planerar er-
farna lärare sin undervisning? Bör man inom undervisning av lärare 
öva planering av undervisning? 
 En lärares arbete består av tre huvudfaser. Planering, genomför-
ande och uppföljning. En mindre lyckosam undervisning märks i 
genomförandet, men orsaken till det undermåliga genomförandet kan 
ofta spåras i en bristande planering och eventuellt en dålig uppfölj-
ning. Uppföljningens syfte är dubbelt. Dels diagnostisera och testa 
elevens kunskaper och dels att undersöka hur väl undervisningen har 
utfallit. För att kunna förbättra undervisningen måste läraren göra 
medvetna uppföljningar som i sin tur får påverka planeringen. På så 
sätt kan lärarens arbete beskrivas som ett iterativt förfarande mot för-
hoppningsvis bättre och mer medveten undervisning5. 
 Staffan Stukát diskuterar i sin avhandling6 olika undersökningar 
som studerat hur lärare planerar. En noggrant strukturerad planering 
med tydliga mål7, en mer öppen modell med ett bollande av fl era un-
dervisningsaspekter8 eller ett mer cykliskt betrakelsesätt9 10 diskuteras. 
I avhandlingen belyses också ramfaktorer som läroplaner och lokala 
arbetsplaner . Den mest styrande ramfaktorn konstateras vara lärobo-
ken11. 
 Skillnaden i planering mellan olika ämnen berörs kortfattat i 
Stukát6. För en lärare i ett naturvetenskapligt ämne fi nns det ramfak-
torer som måste komma in i planeringen om undervisningen skall 
vara framgångsrik.  Ett naturvetenskapligt ämne karakteriseras av sin 
nära koppling till den naturvetenskapliga metoden och det kontrol-
lerade experimentet. Experimentet används både i elevlaborationer i 
speciella laborationslokaler, i smålaborationer i helklass och som de-
monstrationslaborationer. Detta ställer speciella krav på en planering 
som också innefattar ett samarbete med kollegor inom ämnet eftersom 
materieltillgången är begränsad. Om en laboration utnyttjas i en un-
dervisningssekvens brukar den föregås av en behandling av samma 
område som laborationen om laborationens syfte är att demonstrera 
behandlade begrepp. På högskolenivå har traditionellt använts en an-
nan typ av laborativ verksamhet där laborationerna inte kopplats direkt 
till den övriga kursen och där det ofta är olika lärare som har hand om 
laborerande och den övriga undervisningen. 
 En lärare i grundskolan eller gymnasiet måste planera sin verksam-
het så att den laboration som utförs, ofta varannan vecka i halvgrupp 
och vid ett bestämt lektionstillfälle i en bestämd laborationslokal, 
passar in i den övriga verksamheten. I annat fall tenderar laborationen 
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att bli något löst påhängt utanför helheten, på samma sätt som hög-
skolelaborationen. Hon måste dessutom planera rent handfast för att 
all materiel skall fi nnas på plats och fungera vid laborationstillfället.  
En fysiklärare måste dessutom testa och pröva utrustningen innan 
laborationstillfället. Detta gäller kanske speciellt om hon vill utföra en 
demonstration där klassen ska kunna följa vad som händer. En erfaren 
lärare har också i sin planering funderat över när, var och hur ett expe-
riment kan gå fel. ”Det roligaste på fysiktimmarna var ju när magis-
tern misslyckades med sina experiment” är en vanlig kommentar från 
lärarstuderande. Ju fl era misslyckade experiment läraren gjort ju bättre 
förberedd är hon inför nästa. En lärare i ett naturvetenskapligt ämne 
kan, om hon vill använda sig av experimentet i sin undervisning, inte 
avstå från en noggrann planering. Däremot kan hon som många andra 
lärare ha en stor del av sin lektionsplanering som en mental karta6. 
 En erfaren lärare har efter fl era verksamma år ett helt batteri av 
laborationer som passar in till olika delar av kursen. Hon kan alltså va-
riera sitt kursinnehåll med hänsyn till det schema hon har det aktuella 
året och behöver inte ägna så mycket energi åt att anpassa lektions-
grupp-undervisning till en viss laboration. Stora krav på planering 
ställs då större sammanhängande projekt ska utföras om laborationslo-
kaler och materiel ska kunna utnyttjas effektivt.
 Denna undersökning fokuserar planering inom ett enda ämne 
– fysik, och gör inga anspråk på att belysa andra ämnen med andra 
undervisningsstrukturer. Många gemensamma drag torde dock fi nnas 
för undervisningsplanering inom alla naturvetenskapliga ämnen. De 
naturvetenskapliga ämnena försöker koppla teori och en logisk tan-
kebyggnad till handfast laborerande där experimenterandet ska kunna 
ge ökad förståelse för ämnet. Ett laborerande arbetssätt bör alltså 
innebära ett annat sätt att planera än vad som gäller för icke laborativa 
ämnen. Staffan Stukát hävdar att en lärares planering huvudsakligen 
handlar om tänkande inte handfast plockande. Det är tveksamt om en 
fysiklärare är beredd att hålla med om det, framförallt inte den oer-
farne läraren. För fysik liksom alla naturvetenskapliga ämnen gäller 
det att utföra ett stort mått av praktiskt förberedelsearbete. 
 En viktig del av alla lärares förberedelsearbete handlar om att 
läsa in och tänka igenom ämnesstoff. Detta förberedelsearbete tar of-
tast den längsta tiden för en oerfaren lärare, men även erfarna lärare 
måste ständigt komplettera sina kunskaper och fräscha upp ämnet. 
Att helt bortse från den del av planeringsarbetet som handlar om kun-
skapsinhämtning och repetition av ämnesinnehåll, vilket skett i fl era 
undersökningar, är inte rimligt. För matematikläraren, fysikläraren 
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och  kemiläraren tillkommer också att lösa exempel och konstruera 
problem vilket för en oerfaren lärare kan ta mycket tid i anspråk.
 Lärares viktigaste planeringshorisont är enligt Clark o Yinger12 
avsnittsplaneringen. Funderingar kring denna typ av planering bör då 
ha väckts under lärarutbildningen, trots att det är en komplex upp-
gift. Den typ av planering som vanligen övas inom lärarutbildningen, 
lektionsplaneringen, utgör åtminstone för den erfarne läraren ofta av 
mentala kartor. Få lärare använder sig av skriftliga detaljplaneringar 
för lektioner. Däremot brukar lärare använda skriftliga avsnittsplane-
ringar för att strukturera stoffet över en längre tid.
 Avsikten med planeringen i detta arbete har inte varit att lärarstu-
denten ska pröva den i en klassrumssituation. Detta är inte önskvärt 
eftersom uppgiften att under en praktikperiod pröva en planering gjord 
som en undervisningsuppgift har visat sig vara alltför orealistisk13 
och inte ens möjligt eftersom de planeringar som gjorts är avsnittspla-
neringar som löper över stora delar av ett läsår. Samtliga studerande 
har gjort planeringar över samma område utan  att kontrollera var 
praktikskolan befi nner sig i fysikkursen. Handledare och praktikskolor 
har utnyttjats indirekt genom att fl era lärarstuderande använt sig av 
skolans tidsplanering av det studerade fysikavsnittet..  De lärarstude-
rande har nämligen uppmanats att tidsplanera området. Tidsåtgången 
har varit en av de svårare delarna att uppskatta. Läroplanen i fysik ger 
inget stöd för en tidsplanering. Förutom partnerskolor har den lärobok 
som använts vid planeringsarbetet kunnat ge vägledning. 
 Uppgiften att utföra en avsnittsplanering har valts av två skäl. Dels 
för att det har bedömts vara en rimligt omfattande uppgift om studien 
ska syfta till att studera hur den lärarstuderande tänker om det valda 
området i fysik. Dels för att avsnittsplaneringar har visat sig vara den 
typ av planering som läraren lägger störst vikt vid och som därför 
sannolikt också kommer att utföras även när den lärarstuderande har 
börjat arbeta som lärare. Helårsplaneringar blir alltför schematiska och 
lektionsplaneringar alltför speciella. Uppgiften har omfattat en veckas 
arbete inom kursen Fysik II3. I en avsnittsplanering tvingas studenten 
ta med sådana saker som hur avsnittet ska inledas, vad målet för av-
snittet ska vara, hur de olika undervisningsmomenten ska kopplas till 
varandra etc. För ett naturvetenskapligt ämne är den undersökande/
laborativa verksamheten  väsentlig. Det är därför av intresse att studera 
hur denna verksamhet integreras i helheten. I en avsnittsplanering bör 
detta framgå.
 Uppgiften är alltså teoretisk, med en del givna ramar som ges i 
instruktionen till uppgiften14. De studerande bör rimligen i planeringen 
använda sig avden tradition de själva formats av, dels under sin egen 
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skoltid både i grundskola och gymnasium, dels av den kanon som 
drygt två år av lärarutbildning gett dem och dels av den kanon som 
läroboken som de använder i planeringen förmedlar. 

2.3 Läroboksval

I fl era undersökningar av lärares planering framgår att det inte är läro-
planen som är den huvudsakliga utgångspunkten i planeringsarbetet. 
Läraren utgår oftast från lärobokens uppläggning15. De lärarstuderande 
har därför haft tillgång till en valfri lärobok. Den ursprungliga tanken 
var att valet av lärobok också skulle kunna spegla inställningen till 
fysik eftersom läroböckernas uppläggning skiljer sig åt. Det visade 
sig dock att valet av lärobok oftast gjordes utan att fl era läroböcker 
jämfördes trots att valet poängterades och att det gavs gott om tid för 
val. Valet av lärobok följdes upp med en undersökning av motiven för 
valet och hur den lärarstuderande upplevde boken ur några bestämda 
aspekter (se appendix). En av de vanligare motiveringarna var att de 
studerande hade haft boken själva i grundskolan eller att deras barn 
hade boken i skolan. Stukát6 har undersökt det han kallar inre styrning 
hos lärarkandidater och fi nner att upplevelser av den egna skolgången 
har stor betydelse. 

2.4 Vilka fysikområden har planerats?

Två olika årskurser med lärarstuderande har fått utföra den skriftliga 
planeringsuppgiften. Första årets grupp fi ck planera ellära andra årets 
grupp astronomi. Ellära valdes eftersom det är ett ”traditionellt” fysik-
område där tillgången på laborativ materiel är god, där intresset ofta 
uppfattats som lågt och där det också kan vara enkelt att anknyta till 
vardagstillämpningar. Astronomi är då en motpol på så sätt att det är 
ett område med mycket nya rön i forskningsfronten, de fl esta elever 
brukar uppfatta det som ett intressant område men det fi nns relativt få 
enkla laborationer att utföra. Tillgången på videoinspelningar är däre-
mot mycket god och Internet ger en uppsjö av information. Dessutom 
fi nns det fl era interaktiva datorprogram att tillgå. Populärvetenskap-
liga tidskrifter och TV har också många intresseväckande inslag som 
eleverna skulle kunna ta del av. 
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3. Resultat 

3.1 Studenternas bakgrund

3.1.1 Hur långt har de kommit i lärarutbildningen?

De 23 studenterna som deltog i första årets undersökning har när de 
gör sin planering påbörjat sitt tredje år. De har deltagit i praktikbe-
sök och fältstudier under sin första termin och har haft en treveckors 
sammanhängande praktik. De har läst 30p matematik inklusive 10p 
matematikdidaktik, 10p teknik, 15p biologi, 10p kemi, 7p pedagogik/
allmän didaktik, kommunikation 5p och en integrerad naturvetenskap-
lig kurs på 5p. Den första fysikkursen (Fysik I) har just tenterats. Den 
fysikkursen har en stark ämnesdidaktisk prägel och behandlar främst 
undervisning för årskurserna 4-716. Ett av momenten i Fysik I är att 
detaljplanera en eller två lektioner utan att ha tillgång till läroböcker 
för grundskolan. Studenterna har alltså provat på många olika ämnen 
och typer av undervisning. Under första och andra året har 6 studenter 
i den grupp som planerar elläraavsnittet avbrutit utbildningen. Efter 
Fysik II- kursen gör ytterligare en student studieuppehåll. 
 Av de som planerar astronomiavsnittet året efter gör 15, av de 32 
som påbörjat lärarutbildningen, studieuppehåll eller slutar utbild-
ningen, 12 före och 3 efter Fysik II- kursen. Sju studenter av de kvar-
varande 17 har tagit ut en examen i november 2002. De fl esta arbetar 
dock som lärare och det gäller också fl era av de 15 som slutat under 
utbildningens gång. 
 Av studenterna i den första gruppen som gör en elläraplanering 
har alla utom 2 NT-svuxbidrag och är vuxenstuderande. Två studenter, 
varav en med NT-svuxbidrag, kommer in på sina betyg från ungdoms-
gymnasiet. Fyra har gått naturvetenskapligt tekniskt basår på HiG och 
resten (17 stycken) har kompletterat sin utbildning på Komvux. Alla 
utom en studerande har läst naturvetenskap och fysik inom de när-
maste föregående åren och bör rimligen ha sina fysikkunskaper från 
gymnasiekursen i relativt färskt minne.
 Av de 20 studenter som året efter gör en astronomiplanering har 
alla utom 5 NT-svuxbidrag. Tre stycken kommer direkt från ungdoms-
skolan, fyra har gått högskolans basår och resten har gått komvux och 
kompletterat.

3.1.2 Kunskapstest

En av ingångsvärdena i en fysikplanering bör vara den egna kunska-
pen i fysik. För att göra en grov uppskattning av studenternas fysik-
kunskaperna gavs ett mindre kunskapstest i ellära respektive astro-



55

nomi17. Studenternas huvudsakliga kunskapskälla är de kunskaper de 
bär med sig från undervisningen i tidigare skolsystem. Elektricitetslära 
har en stor omfattning i gymnasieskolans kursplan, medan astronomi 
knappast behandlas alls. Detta märks på så sätt att resultatet i astrono-
mitestet är sämre än det relativt svaga resultatet på ellärafrågorna.
 Elläratestet innehåller dels frågor av typen ”Vad innebär begreppet 
ström? Spänning? Förklara korrekt vetenskapligt och korrekt förstå-
eligt för en grundskoleelev. Dessutom användes delar av en nationell 
utvärdering för åk 9 elever18. Resultatet visar bristfälliga och ibland 
mycket bristfälliga kunskaper i elementära delar inom ellära. Testet 
fi ck utföras hemma av några studenter och svaren visar att dessa har 
skrivit av gymnasieläroboken ordagrant och i stort sett inte besvarat 
frågorna hur de själva skulle vilja förklara för en grundskoleelev. 
Ström förmår fl ertalet studenter beskriva hyggligt korrekt. Dock visar 
det sig att tidsaspekten (laddningar som passerar ett tvärsnitt av en 
ledare på en viss tid) inte förstås av alla. Begreppet spänning är oklart 
för många. Ett galvaniskt element förmår ingen beskriva korrekt hur 
det fungerar och med lämplig terminologi. Ungefär hälften inser att 
energi inte konsumeras utan att man snarare betalar för ”energikvali-
teten”. De fl esta av studenterna har mycket vaga begrepp om hur en 
elektron rör sig i en ledare. Det vanligaste svaret till varför en ledare 
blir varm är: ”Det beror på att ledningselektronerna gnids mot varan-
dra”. Ledningselektronerna upptar inte ens en tusendel av volymen 
i en ledare. Studenterna relaterar alltså inte alls till de atommodeller 
som studerats både inom kemi och fysik under gymnasiet. Samman-
lagt 30 felaktiga svar avges på de sista 5 fi gurfrågorna som hämtats ur 
ett nationellt prov för åk 9 elever. 6 stycken lärarkandidater har helt 
rätt på dessa frågor. Det skriftliga testet diskuterades under den inter-
vju som samtliga studenter deltog i. Intervjusvaren visar en stor osä-
kerhet inför de fl esta av uppgifterna. De bristfälliga ellärakunskaperna 
medför att en del studerande inte kan lösa planeringsuppgiften på ett 
i alla delar tillfredsställande sätt. En oroande brist i sammanhanget är 
att studenterna inte har någon mer elläraundervisning som ett obliga-
toriskt moment under sin lärarutbildning. Kursen i elektromagnetism 
är den första valbara fysikkursen. 
 Resultatet på astronomifrågorna visar att kunskaper inom området 
nästan saknas helt. Detta fysikområde är det som behandlas mest av 
massmedia. Allmänbildningsfrågor av typen ”Vad är ett stjärnfall?” 
besvaras ofta med förförståelser som ”det är en stjärna som dör”. Frå-
gor som skulle kunnat klaras med kunskaper om rotationsrörelse, som 
behandlas utförligt i gymnasiekursen, visar också låg förståelsenivå. 
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Exempelvis är det fl era studerande som markerar krafter i planetbanans 
rörelseriktning och som säger att planeterna rör sig därför att de påver-
kas av krafter. Noteras bör dock att det strax efter Fysik II kursen ges en 
obligatorisk kurs i Astro o Geofysik och därefter en mekanikkurs.

3.1.3 Intervju

I en kompletterande kortare (c:a 20 minuter) intervju med var och en av 
de lärarstuderande diskuterades planeringen och kunskapstestet. Dess-
utom ställdes några konkreta frågor om hur studenten ser på skolans 
uppgift. 

 •  Vilket är skolans viktigaste mål, ange ett enda mål?

Alla tycker att det är svårt att ange ett viktigaste mål. I den första grup-
pen svarar 7 av studenterna demokratisk skolning eller liknande. Nio 
svarar (några under stor vånda, två säger att dom vill vara kontroversi-
ella) ge eleverna kunskaper. Övriga svarar ”få eleverna att trivas i sko-
lan”, ”skapa harmoniska människor” etc.
 I den andra gruppen svarar 9 politisk eller demokratisk skolning, 
8 anger någon typ av kunskapsmål och 3 talar om skolan som inspira-
tionskälla. 

 •  Vilken är en lärares viktigaste egenskap, ange en enda egenskap?

Första gruppen: Fem svarar med olika formuleringar ”kunna se varje 
elev”. Ge lust att lära, kunna lära ut svarar sju stycken. En svarar ha 
goda egna kunskaper. 

 Andra gruppen: Att se varje elev svarar 6 stycken och lika många 
”kunna lyssna, vara lyhörd” vilket väl uttrycker samma egenskap. Att 
lära ut, kunna förklara anser tre stycken är den viktigaste egenskapen 
och lika många ”att väcka intresse”. 

 •  Tänker du ge läxor?

Det övervägande fl ertalet i båda grupperna tänker använda sig av läxor, 
de fl esta av dessa anser att det är viktigt med hemarbete. Tre stycken i 
varje grupp anser att det är tråkigt med läxor eller tycker inte att det är 
nödvändigt med hemarbete.

 •  Tänker du använda prov? 

Återigen är det en övervägande majoritet i båda grupperna som vill 
använda prov i någon form.
 Studenterna i första gruppen ombads utveckla vilken del av elläran 
som de trodde skulle vara svårast att undervisa om samt att försöka ana-
lysera varför det skulle bli svårt. Fyra svarar att ström och spänning blir 
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svårast att undervisa om, lika många nämner bara spänning eller svarar 
allt och orsaken som anges är i allmänhet att den studerande inte själv 
förstår begreppen. 
 I astronomigruppen svarar de fl esta att det kommer att bli svårt att 
få eleverna att förstå storleken hos de jättelika astronomiska objekten 
och de stora avstånden. Andra nämner ebb och fl od. 

3.1.4 Läroboksvalet

Studenterna har inför planeringsuppgiften valt en lärobok av de på 
marknaden förekommande läroböckerna i fysik. Läroboksvalet19 
för planeringen av elläraområdet visas i tabell 1. 

Tabe l l  1 .

LÄROBOK Antal flickor

Fysik LPO 4 2

Spektrum 3 1

Fysik, Försök och Fakta 7 7

Puls 5 2

Natura 4 2

 23 14

I planeringsuppgiften ingick att tidsplanera och stoffplanera. De fråge-
ställningar som delades ut i samband med uppgiften (se appendix) 
förmedlar givetvis också en kanon bland annat därför att det i en av 
punkterna räknas upp möjliga arbetssätt. Den största kanonpåverkan,  
förutom den lärarstuderandes egen utbildning och tidigare skolgång,  
torde dock läroboken ha. Alla läroböckerna utom möjligen en 
(Natura 20)   förmedlar i stort sett samma bild av fysiken. Skillnaderna 
kan mer hänföras till arbetsmetoder där variationen går från fylleriupp-
gifter till helt öppna frågeställningar. Natura20 väljs av fyra studerande. 
 Sammanlagt 8 planeringar har fått omdömet Väl godkänd. Två av 
planeringarna baserade på Natura hör till denna kategori. Fysik LPO är 
ett relativt hårt styrande läromedel och två planeringar som gjorts med 
utgångspunkt från denna lärobok har också fått ett överbetyg. 
 Läroboksvalet19 i astronomiplaneringarna året efter framgår av 
 tabell 2.
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Till dessa läroböcker fogar studenterna i astronomiplaneringen mycket 
bredvidläsningslitteratur, t.ex. Natura20. Utbudet av kompletterande 
litteratur i astronomi är mycket stort. Ett femtontal nyare böcker nämns 
som bredvidläsningslitteratur.
 Några lärarstuderande har praktiserat på en skola där pärmar och ett 
lösbladssystem används och eleven får själv välja vad han/hon ska arbe-
ta med. Dessa lärarstuderande visar stor entusiasm inför varianten men 
har svårt att problematisera och ställa upp för och nackdelar med meto-
den. Analysen stannar vid ”det är ju bra att eleverna själva får välja…”.

3.2 Planeringarna

Studenternas planeringar ska alltså ge grunden för en studie av hur stu-
denten ser på fysiken och fysikens kanon. I en tidigare publikation21 har 
elläraplaneringen behandlats utförligt. 
 I Fy II-kursen (5p) är denna planering av ett större område inom 
fysiken det största ämnesdidaktiska momentet (1p). Uppgiften löses 
enskilt med hjälp av den valda fysikläroboken och läroplanerna för 
grundskolan som hämtas hem från Skolverkets hemsida. Lärarhandled-
ningar är inte tillåtna hjälpmedel. Studenten har som stöd i planerings-
uppgiften fått ett antal frågeställningar17

 I huvudsak kan man skilja mellan två typer av planeringar som 
också följer de typer av planeringar som beskrivs i Stukáts avhandling6. 
Han beskriver där hur lärarkandidaternas planeringar kan betraktas 
som antingen ”medvetna” eller ”orefl ekterade”. Inom dessa kategorier 
kan givetvis planeringarna skilja sig mycket åt. En medveten planering 
kännetecknas av att den studerande har klart för sig vad hennes under-

Tabel l  2.

LÄROBOK Antal flickor

Fysik LPO 2 

Spektrum 9 8

Fysik, Försök och Fakta 6 6

Puls 3 3

Natura - -

 20 17
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visning ska syfta till och i vilken ordning olika moment bör behandlas, 
hur elevernas kunskaper ska utvärderas och hur olika arbetsmetoder 
kan användas. I denna undersökning kännetecknas ofta en refl ekterad 
planering av att den studerande lyckas betrakta ”huvudläroboken uti-
från”, använda andra läromedel och föreslå egna laborativa moment. En 
orefl ekterad planering är mer slumpmässig och saknar en strategi för 
tänkandet runt ämnesområdet och förutsättningar att arbeta med olika 
elevers behov. 
 Av elläraplaneringarna och astronomiplaneringarna är det 8 i varje 
grupp som kan sägas tillhöra gruppen medvetna planeringar. I dessa 
planeringar kan man se försök till att ta hänsyn till elever med olika för-
kunskaper och tankar om hur elevernas kunskaper kan utvärderas. I alla 
dessa planeringar fi nns en tydlig strategi för att inleda avsnittet på ett 
intresseväckande sätt och förslag till hur hela undervisningen kan göras 
mer intressant och varierad. Av de 16 planeringarna väljs fem i ellära 
och sju i astronomi. Tio av dessa tolv planeringar följs upp under slutet 
av den färdiga lärarens andra verksamhetsår eftersom två astronomi-
planeringar faller bort på grund av att en studerande fl yttat till USA och 
på att en slutat som lärare. Nedan beskrivs kortfattat planeringarna och 
den fysikkanon som kännetecknar dem. Eftersom planeringarna är base-
rade på en fysiklärobok som oftast befi nner sig i fysikens mittfåra med 
den standardkanon som beskrevs ovan så kommer dessa planeringar 
också att präglas av denna tradition. I de medvetna planeringarna gör 
dock den studerande aktiva val inom bokens ram och går ofta utanför 
ramen och använder andra läromedel.

3.2.1 Kriterier för urvalet av planeringar

De planeringar som valts ut för en närmare analys och som kommer att 
följas upp har valts med utgångspunkt från att de försöker leva upp till 
intentioner i gällande läroplaner. Följande kriterier har tillämpats:

• Planeringen är välgjord och har ambitionen att uppfylla läroplanen   
 i fysik och allmänna mål för naturvetenskap.

• Planeringen visar, direkt eller indirekt, att den lärarstuderande 
 planerar för en komplex situation där olika elevers behov ska 
 tillgodoses

Planeringen syftar mot.: 

• Ett mer analyserande synsätt på ämnesdidaktikens varförfråga, som  
 då kräver att man lyckas motivera sina elever att studera fysik med   
 andra argument än att de behöver kunskaperna för senare studier. 
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• Ett innehåll med mer av etiska konsekvenser, mer av fysikens roll 
 i samhället i stort, mer av ett historiskt perspektiv som skulle 
 kunna defi niera ett vidgande av en ämnesdidaktisk vadfråga. 

• Ett varierat arbetssätt med goda kunskaper om elevernas vanligaste  
 förförståelser där ett viktigt första steg är att analysera förförståelser. 

• Ett arbetssätt som möjliggör för eleverna att få insikter om vilka 
 begränsningar olika synsätt har och ett arbetssätt som gör 
 fysikundervisningen så intressant som möjligt och så lustfylld som   
 möjligt. 

• Ett arbetssätt som också ger fl ickor stora möjligheter att tillägna sig
 ämnet.

Det räcker med att den studerande har anlagt några av dessa perspektiv.
 Kriterierna syftar till att lyfta fram den medvetet refl ekterande lärar-
studenten. Fysikundervisning och planering i den skola där studenten 
hamnar kommer inte att kunna värderas i termer av sämre eller bättre än 
den nybakade lärarens försök. En oerfaren lärare har alltid ett mycket 
svårt arbete jämfört med en erfaren lärare.
 Under de båda ämnesdidaktiska kurserna i fysik läggs tonvikt på de 
aspekter som lyfts fram i punktform ovan. I båda kurserna behandlas 
begreppet förförståelse och ett hypotetiskt deduktivt arbetssätt. Vardags-
exempel och undersökande laborativt arbete poängteras. Hur mycket av 
undervisningen i fysikdidaktik kan spåras i planeringarna och i den exa-
minerade lärarens arbete?
 Urvalet av planeringar görs när den studerande har gått ungefär hälf-
ten av sin lärarutbildning. Den studerande som redan före lärarutbild-
ningen har goda förkunskaper i fysik, gjort sig en tydlig bild av läraryr-
ket och som redan tidigt i utbildningen ser sin roll har sannolikt också 
presterat en mer genomarbetad planering i ellära än den studerande som 
går in i utbildningen med en oklar rolluppfattning och bristande förkun-
skaper. Lärarutbildningen påverkar eventuellt den med oklar uppfattning 
och svaga förkunskaper mer än den med goda förkunskaper. Urvalet 
kan alltså ha blivit annorlunda om det gjorts senare i utbildningen. Den 
studerandes utveckling mot lärarblivande har undersökts i ett fl erårigt 
projekt22. 

3.3 De fem elläraplaneringarna

Alla lärarstuderande, även de båda manliga som förekommer i undersök-
ningen, kallas i det följande för hon av anonymitetsskäl. 
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3.3.1 Lärarstuderande ElA

Hon klarar i stort sett hela kunskapstestet felfritt. Trots sina goda ellära-
kunskaper och att hon klarat fi gurfrågorna sist i testet felfritt anser hon 
i ett muntligt resonemang att strömmen går ”från en lampa till nästa 
lampa”. Det gäller många av de lärarstuderande att de i det skriftliga 
testet klarar förståelsefrågor, men muntligt lika fullt resonerar med 
utgångspunkt i en vardagsförståelse. Hon anser att skolans viktigaste 
mål är att ge kunskap och lärarens viktigaste egenskap är att vara ärlig 
mot sig själv och eleverna.
 Hon har valt boken Natura20 med motiveringen att den är annor-
lunda och skapar nyfi kenhet. Hennes klass är väl sammanhållen och 
består mest av arbetarbarn (den enda planeringskommentaren med 
ett tydligt klassperspektiv) med olika kunskapsnivå och jämn köns-
fördelning. Hon tänker sig ingen kontroll av förförståelse och redan 
befi ntliga kunskaper utan verkar tycka att gruppens och individens 
kunskapsnivå är kända sedan tidigare. Hon lägger stor tonvikt på 
elevens eget antecknande. Eleven skall ha ett skrivhäfte där eleven för 
noggranna anteckningar och där laborationer redovisas och illustreras. 
Alla elever ska få göra en skarvsladd. ElA tänker sig att en  elektri-
kerförälder bjuds in som får leda tillverkningen. Hon tänker försöka 
inleda elläraavsnittet med några spektakulära experiment med hjälp av 
en bandgenerator. Hon resonerar om hur det laborativa arbetet ska utgå 
från en hypotes som först antecknas i arbetsboken, ett resultat som 
också skrivs ner och till sist en formulerad slutsats . ElA varierar un-
dervisningen från inledande gemensamma aktiviteter till några labo-
rationer och ett avslutande grupparbete. Tydliga grupparbetsområden 
ska lottas ut. Hon tänker ge en detaljerad hemläxa där grupparbetet 
skall förberedas och grupparbetena ges också som läxa. ElA tänker 
kontakta föräldrarna för att få veta hur läxorna och undervisningen 
fungerar. Grupparbeten skall redovisas både skriftligt och muntligt 
Redovisningarna av grupparbetena skall delas upp på många små pass 
så att eleverna orkar lyssna till alla redovisningar. ElA samråder med 
övriga NO-lärare. 
 Kommentar. ElA verkar i en fysikkanon som är traditionell ur 
fl era aspekter. Hon lägger dock stor vikt vid energifrågor och etiska 
aspekter vilket inte kan sägas tillhöra den standardkanon som läro-
böcker uppvisar. Hennes planering innehåller detaljerade laborations-
förslag och många bra idéer. Planeringen verkar rimlig, men klassens 
förutsättningar är idealiserade.
 ElA vill variera sitt arbetssätt, hon vill arbeta hypotetiskt deduktivt 
med sina laborationer och hon lägger stor tonvikt vid elevens egen 
 aktivitet i form av anteckningar, laborerande och självständiga grupp-
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arbeten. Hon vill också ha en stark föräldrakontakt. En ur fl era aspekter 
god lärarinsats. 

3.3.2 Lärarstuderande ElB

Hon är en lärarstuderande med mycket goda kunskaper i alla ämnen.  
Hon klarar alla uppgifter i testet och anger ett mycket avancerat kun-
skapsmål som skolans viktigaste uppgift samt anser att lärarens vikti-
gaste egenskap är att se varje elev eller varje grupp och anpassa under-
visningen efter detta. Hon kopplar till sin egen praktikundervisningen 
när hon ska beskriva vad som blir svårast att undervisa om och tror 
att elektriska motorer och elektronik kan bli svårt. Läxor vill hon ge 
i lagom mängd och påpekar att det är viktigt att lärare samarbetar för 
att bedöma den totala arbetsbelastningen. Hennes elever kommer att få 
prov i olika former, ibland skriftliga test där läroböckerna får användas 
och ibland rena utantilläxor. Provhysteri undviks genom att ge oförbe-
redda prov och hon kan tänka sig att låta eleven välja provtillfälle. 
 På en muntlig fråga om växelström säger hon att hon saknar kun-
skaper men är ändå den som bäst kan förklara skillnaden mellan lik och 
växelström. Under intervjun diskuteras lärarens vision som kan komma 
i konfl ikt med den kunskapstradition som fi nns inom ämnet. Hon anser 
att det är stor risk att undervisningen undviker att ta upp etiska aspekter 
om inte läroboken också behandlar detta. ElB känner sig ”överväldi-
gad” av komplexiteten i läraryrket och tycker att hon i sin planering 
missat elevmedverkan. 
 Hon har valt Natura20 som lärobok för att den ställer annorlunda 
öppna frågor som kräver ett annorlunda arbetssätt. Bokens inledning 
som behandlar samhällets behov av elektricitet fungerar bra. ElB anser 
att läroboken kräver att eleven har en egen skrivbok för dokumentation. 
Hon uppskattar mycket bokens etiska resonemang och anser att den 
bygger på ett ämnesintegrerat arbetssätt. Bristen på texter är bokens 
svaga sida och gör att den måste kompletteras. Magnetismen saknas 
t.ex. Studenten anser att bokens förklaring av hur ett batteri fungerar är 
åskådlig och bra, men den förklaringen är i själva verket felaktig.
 Klassen består av knappt 30 elever med mycket stor variationsvidd 
vad gäller motivation och förmåga: ”fnittriga fl ickor utan fysikintresse, 
ambitiösa elever och skoltrötta elever”. Med en viss uppgivenhet kon-
stateras att läraruppdraget är näst intill omöjligt. Bokens uppläggning 
av avsnittet kräver en termins arbete med 2h/v detta innebär att studen-
ten satsar 40h av fysikens kanske totala 150h timmar på elläraavsnittet.  
Planeringen är mycket genomarbetad och innehåller allt från en intres-
seväckande teaterföreställning som inledning till elläran, till förslag 
på nivågraderade laborationer där godkändlaborationerna görs av alla. 
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Eleverna arbetar mycket med egna anteckningar eftersom bokens text-
underlag är litet. Anteckningarna ska skrivas rent och lämnas in. Den 
blivande läraren känner frustration över lärarens alla elevstödjande 
uppgifter och kraven på kunskaper om DAMP, Aspergers syndrom, 
Tourettes syndrom, lässvaga elever etc. 
 Kommentar: ElB har en mycket genomtänkt plan för sitt lärarar-
bete och dessutom goda kunskaper i fysik. På ett teoretiskt plan visar 
hon att hon är fullt beredd att ta och klara av ett läraransvar. Hon för-
mår sammanfoga kraven på ett elevcentrerat synsätt i arbetet med un-
dervisningens krav på kunskaper. Hon problematiserar de svårigheter 
som alla lärare ställs inför och hon har en genomtänkt strategi för att 
behandla etiska frågeställningar inom fysiken. Trots mycket goda fy-
sikkunskaper inser hon att hon behöver kunna ännu mer, vilket hennes 
exempel på en god förklaring från läroboken också visar. Förklaringen 
visar sig befästa en förföreställning om batteriet som en laddnings-
lagrare. Hennes planering tyder på att hon har möjligheter att bli en 
mycket duglig lärare i naturvetenskap där även fysiken får en plats. 
Hon är en kanonförnyare så tillvida att hon vill lägga stor tonvikt vid 
etiska aspekter och fysikens roll i ett större samhällsperspektiv.

3.3.3 Lärarstuderande ElC

ElC är vuxenstuderande som de fl esta andra i gruppen. Hon lyckas bra 
i kunskapstestet, vilket gäller samtliga studenter ElA-ElE utom ElD 
som missar testets baksida. ElC har valt Fysik LPO som skiljer sig 
från övriga böcker på så sätt att eleven antecknar i boken. Den är bil-
lig i inköp och laborationer och text brukar anses vara ”självgående”. 
Hennes motiv för att välja boken är att hennes son använder den och 
hon känner till den. Men hon skriver också ”Jag tror inte några dåliga 
läromedel får förekomma i skolan.”  Hon tycker att boken har bra bil-
der och texten är ”inte betungande”. Som de fl esta andra jämför hon 
inte boken med någon av de andra böckerna. Hon tycker dock att det 
är dåligt att historiken ”göms längst bak”.
 Hon beskriver insiktsfullt en klass med många olika individer: 
”Klassen är en 7:a med 24 stycken elever som kommer från olika 
skolor. Det är fl er fl ickor än pojkar vilket är bra eftersom fl ickorna har 
en lugnande effekt. En elev har diagnosen MDB, en annan ätstörning 
och dessutom fi nns ett tvillingpar från Bosnien som behärskar svenska 
hjälpligt.”  
 ElC vill studera klassens förkunskaper/förförståelser med hjälp av 
en gemensam tankekarta. Hon planerar ingen enskild diagnos men hon 
ger en målande bild av tysta fl ickor och pojkar som måste uppmärk-
sammas. 
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 Hon arbetar i en skola som organiseras med blockläsning, dvs. 
fysiken läses i ett sammanhängande block under en del av terminen. 
ElC vill under introduktionslektionen, liksom fl era andra, använda 
en bandgenerator, som ger en mycket hög men ändå ofarlig spän-
ning. Hon tänker sig standardförsöket med alla elever i en sluten ring 
där den första eleven nuddar bandgeneratorns pluspol och den sista 
närmar pekfi ngret mot minuspolen. Liksom ElA tänker hon sig en 
förälder som är elektriker som besöker klassen men i ElC:s falla ska 
han berätta om sitt arbete, inte leda tillverkningen av en skarvsladd. 
ElC anser att den gemensamma tankekartan, som bildar en bas för 
arbetet, och en genomgång av kursplanens mål gör eleverna delaktiga 
i planeringen. Efter tankekartan och genomgång av kursplanerna träf-
fas lärarlaget och gör slutplaneringen för området. Historia lovar bidra 
med ett pass om elektricitetens historia och ett pass när eleverna ska 
få forska om olika elkraftverk. Redovisningen av dessa arbeten sker 
under det sista fysikpasset. 
 De första laborationerna skall utföras enskilt för att eleven ska lära 
sig koppla. Läraren har alltid till hands fortsättningsförsök för elever 
som arbetar snabbt. Alla laborationstillfällen följs upp med genom-
gång och sammanfattning av resultaten. Under elläraplaneringen fi nns 
också ett föräldramöte inlagt som läggs så att föräldrarna får vara med 
och göra introduktionslaborationen. Ett slutprov innehåller till hälften 
frågor som läraren gjort och till hälften frågor som eleverna konstrue-
rat under kursens gång och lämnat till läraren. Provet redovisas enskilt 
för varje elev. Under sista passet görs också en uppföljning av tanke-
kartan och kursplanen för att kontrollera om de olika begreppen och 
momenten har behandlats. Lärarens roll och elevernas roll diskuteras. 
Eleverna gör också en skriftlig slututvärdering av elläraområdet som 
följer en gemensam mall för alla NO-ämnen. 
 Kommentar. ElC är vuxenstuderande med egna barn i skolålder. 
Hon har sannolikt hittat mycket av sina idéer i lärarutbildningen på 
HiG och verkar mer använda sig av en kanon ”utifrån” (sin sons lä-
robok) än en upplevd kanon från sin egen tidigare skolundervisning. 
Hon känner en viss tillit till någon sorts styrning av läromedelspro-
duktion. Hon använder många av de tips och metoder som förmedlats 
under pedagogik och didaktikpassen på lärarutbildningen (tankekarta, 
eleven konstruerar provuppgifter, fortsättningslaborationer på fl era 
nivåer, föräldramedverkan i undervisningen, enskild uppföljning mm). 
Hur mycket av detta förverkligar hon under sin egen lärargärning?

3.3.4 Lärarstuderande ElD

Hon löser bara uppgifterna på ena sidan av testet. Hon missar alla 
frågorna på baksidan. Under intervjun framhåller hon att hon måste 
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läsa på mer om ellära men har inga tvivel om sin egen förmåga att 
förstå. Att ge kunskap är skolans allra viktigaste mål, men hon anser 
sig vara kontroversiell när hon framhåller det målet. Lärarens vikti-
gaste egenskap är att kunna skapa en dialog med eleven och ha en god 
elevkontakt.   
 Hon är vuxenstuderande och väljer boken Fysik, Försök och Fakta. 
Hon motiverar sitt val på ett övertygande sätt och kommenterar också 
bokens svagheter. Hon anser att boken ger en bättre insikt i elsäker-
het, är lättläst och vänder sig lika mycket till pojkar och fl ickor. Hon 
observerar att boken är skriven för mer än 10 år sedan men tycker den 
fortfarande känns fräsch. Hon vill använda studieboken från ett an-
nat läromedel (Spektrum)  och också komplettera med material som 
ger en bättre historisk inblick i området.  Hon vill samverka med So, 
svenska och slöjd och satsar mycket tid på ellära-avsnittet som också 
inbegriper elektronikdelen. Hon tänker starta avsnittet med en diagnos 
som också avgör gruppindelningen. De som befi nner sig på samma 
kunskapsnivå arbetar tillsammans i grupper om 2-3 elever. Hon tänker 
sig nivågraderade laborationer där gruppen väljer nivån med utgångs-
punkt från den gjorda diagnosen. Hon beskriver inte sin klass utan 
kommenterar istället hur hon vill arbeta med elever som har olika för-
kunskaper och förmåga.
 Elläran introduceras som i ElB:s planering med teater.  ElD gör en 
avancerad planering med 6 olika obligatoriska självständiga arbets-
projekt som avslutas med ett större arbete efter elevens  eget intresse. 
I planeringen igår studiebesök på Tekniska museet, Tolvfors kraftverk 
i Gavleån och Gävle energi alternativt ett vindkraftverk. Utvärdering 
sker med utvecklingssamtal mitt i avsnittet och projektredovisning i 
slutet kombinerat med ett skriftligt test. Hon är självkritisk och skriver 
att hon måste inhämta mer kunskaper själv, men känner ändå att hon 
kommer att bemästra det. Hon kommenterar behovet av material till 
projekten och resonerar om budget och inköp av materiel och referens-
litteratur. Hon anser att det blir svårt att få genomföra denna planering 
första gången hon kommer ut på en skola eftersom övriga i lärarlaget 
redan har gjort en planering. 
 Kommentar: Hennes planering är ett ambitiöst projekt med 
många avancerade idéer. ElD gör en planering där hon hoppas kunna 
samarbeta med andra ämnen. Hon är kritisk mot delar av sitt grundlä-
romedel och kompletterar med andra läromedel. I sin lärargärning vill 
hon koppla till vardagsfysik med fl era studiebesök. Hon är noggrann 
med sin utvärdering och använder både utvecklingssamtal, skriftligt 
test och projektredovisningar. Hon visar på en mycket ambitiös lärar-
roll med många utvecklingsmöjligheter och använder fl era aktiviteter 
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som ofta saknas i traditionell fysikundervisningen. Trots ett avancerat 
arbetssätt och många nya idéer ser hon realistiskt och med distans på 
sin planering. Kommer hon att kunna arbeta på detta ambitiösa sätt? 
Redan tyder en del på det. Hon har redan under sin första termin som 
lärare gjort ett studiebesök på HiG:s fysikinstitution! 

3.3.5 Lärarstuderande ElE

En lärarstuderande som har höga krav på sina egna fysikkunskaper 
och som har lyckats bra i sina tidigare kurser i lärarprogrammet. Testet 
klaras i stort sett felfritt. Hon anser att det är den demokratiska skol-
ningen som är skolans viktigaste uppgift och lusten att berätta lärarens 
viktigaste egenskap. Elektrisk effekt kommer att bli svårt att undervisa 
om, men det beror inte på att lärarstudenten själv inte förstår. Läxor 
har en viktig uppgift att fylla och hon kommer att ge prov. Både Puls 
och Natura har använts vid planeringen. Puls redogör för fakta på ett 
bra sätt, medan Natura, som har ett litet faktainnehåll, används för att 
knyta an till elanvändningen i vardagen och ge experimentet en central 
plats. Hon anser att Puls vänder sig till både lärare och elev medan 
Natura vänder sig mer till eleven. 
 ElE beskriver inte klassens sammansättning däremot har hon en 
tydlig plan för hur hon vill inleda sin undervisning i en helt ny klass. 
Hon har redan under åk6 sökt upp och talat med sina blivande elever. 
Hon har då funnit att målen för åk5 inte kan anses uppnådda. ElE 
anser att detta är vanligt. För att komma vidare i sin planering utgår 
ElE ändå från att målen i åk5 har uppnåtts, på något sätt, dock med 
undantag från elsäkerheten som hon anser att åk5 elever inte har va-
rit tillräckligt mogna för. Elsäkerheten kommer alltså att behandlas i 
planeringen. Hon avsätter 2,5 veckors koncentrationsläsning med 6h/
vecka, totalt 16h, till ellära och introducerar elläreavsnittet genom att 
bygga en analogikrets med vattenpumpar och ledningar och diskuterar 
analogin vattenströmmar -elektriska strömmar. Hon använder ungefär 
lika stor del av tiden till gemensamma demonstrationer och diskus-
sioner som till gruppvisa elevlaborationer. Sista dubbeltimmen ägnas 
åt sammanfattning och refl ektion. Ingen slututvärdering förekommer. 
ElE vill använda läroböckerna som uppslagsböcker. Hon kommer att 
utgå från elevernas egna frågor och funderingar, men har explicit inte 
nämnt hur elevmedverkan kan komma in. Hon tycker att det har varit 
svårt att komma igång med uppgiften och svårt att hitta referenspunk-
ter för tidsåtgången. 
 Kommentar: Planeringen är välgjord med genomtänkta, realis-
tiska mål för varje pass. Trots att ElE inte diskuterar någon klass-
sammansättning, vilket ingick i uppgiften, visar hon att hon har en 
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genomtänkt strategi när det gäller att ta emot nya elever. Hon idealiserar 
undervisningssituationen och med utgångspunkt från detta presterar 
hon en avancerad och genomtänkt planering. Hennes förklaringsmodel-
ler underbyggs av väl utformade demonstrationer och elevexperiment. 
ElE har en klar bild över hur hon vill bedriva elläraundervisning. Hon 
försöker också ta in elevernas egna frågeställningar i sin planering. 
Hon har en pedagogisk idé om elläraundervisning som bygger på en 
vattenströmningsmodell som behandlats under lärarutbildningen. Hon 
genomför denna på ett konsekvent  sätt i sin planering. Idén är starkt 
inriktad mot laborativ, undersökande verksamhet. ElE har författat egna 
laborationsinstruktioner med noggrant genomtänkta frågeställningar 
och med tydliga mål i varje laboration. Instruktionerna innehåller krav 
på diskussion och dokumentation. Hon kompletterar med boken Natura 
för att ta med fl era aspekter i fysikundervisningen.

3.4 De fem astronomiplaneringarna

3.4.1 Lärarstuderande AA

Hon är en vuxenstuderande som kommer in på sina 15 år gamla gym-
nasiebetyg. Hon har alltså sina gymnasiekunskaper i fysik långt tillbaka 
i tiden vilket kan förklara varför hon inte klarar kunskapstestet i astro-
nomi. Hon avstår från att svara på de fl esta frågorna men visar typiska 
förförståelser om krafterna som påverkar en planet. Hon kommenterar 
inte sina egna kunskapsbrister utan anser det sannolikt som självklart att 
kursen i Astro o geofysik tillsammans med mekanikkursen ska ge henne 
de kunskaper hon behöver. Hon har inga problem att klara kunskaps-
delen av Fysik II-kursen. 
 Hennes klass är ”normalt sammansatt” och hon anser det svårt att 
förutse vilka problem som kan uppstå. Klassen har uppnått målen i åk5. 
För att få ett grepp om individuella förkunskaper har hon ett test första 
lektionen.
 Hon har tydliga mål för sin undervisning där hon listar kursplane-
målen som har relevans för området när det gäller fysik, kemi och bio-
logi. Hon formulerar egna mål vad gäller arbetssätt.
 Hon vill inleda området med frågeställningar med historisk bak-
grund, ”är jorden rund eller platt” och diskutera om liv på andra plane-
ter. Hon vill satsa relativt mycket tid (60%) på gemensamma genom-
gångar och aktiviteter i helklass medan laborationer och grupparbeten 
får resten av tiden. Genomgångarna är hårt styrda men åtföljs av enskild 
bredvidläsning med många förslag på annan litteratur än läroboken. 
Hon vill arbeta med det interaktiva programmet Rymden och visar 
några olika videofi lmer. I planeringen framgår det inte hur hon tänker 
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sig en utvärdering av elevernas kunskaper eller egen insats. Hon låter 
eleverna redovisa en laboration inför övriga elever. Hon försöker koppla 
till dagsaktuella händelser och rymdfärder och vill använda vetenskaps-
historia i undervisningen. Hon nämner inget specifi kt om elevmedver-
kan i planeringen, men vill vara fl exibel i sitt förhållande till eleverna. 
Hon hoppas att hon kan vara så lugn att alla problem kan redas ut.
 Kommentar: Hennes laborationsinstruktioner är tydliga och bra. 
Planeringen är systematisk och utförlig. Lektionerna har  ett varierat 
innehåll. Hon har lagt ner ett stort arbete och kommenterar det med att 
man som nybliven lärare måste satsa mycket tid på att planera arbetet. 
Hon arbetar i en traditionell lärarkanon med till stor del lärarstyrd verk-
samhet och mycket diskussioner och gemensamt arbete i klassen. Hon 
har tydliga mål med sin undervisning, men anger inte hur hon tänker 
utvärdera den.
3.4.2 Lärarstuderande AB

Hon visar, i sina svar till testet, många missuppfattningar om vanliga 
astronomiska begrepp. Hon gissar ofta och svarar på frågor som hon 
inte vet svaret på eller också visar hon typiska förförståelser (ett stjärn-
fall är en stjärna som brinner upp). Hon har svårt att klara kunskapsde-
len av Fysik II och tycker att fysik är svårt. 
 Hon väljer boken Spektrum och anger inga andra böcker som bred-
vidläsningslitteratur. Hennes motiv för att välja boken är att den inne-
håller rutor där svåra ord förklaras och gott om testa dig själv uppgifter. 
Hon formulerar inga tydliga mål med undervisningen, men indirekt 
framgår det att hennes mål är att eleverna ska lära sig planetsystemet 
och att ur grupparbeten om planeter skapa en helhet. 
 Hon resonerar ingående om hur gruppindelningen ska gå till och 
anser att grupperna skall var heterogent sammansatta för att ”lyfta 
svaga elever”. Hon har ingen kommentar om elevernas förkunskaper. 
Hon säger i intervjun att det inte är självklart att hon ger läxor och hon 
vill föra bok noggrant istället för att ge prov. Alla övriga av de 12 som 
beskrivs vill ge läxor och prov av varierande omfattning och slag.
 AB satsar hela 15 timmar på en liten del av astronomin. Under en 
timmes inledning tänker hon behandla galaxer och där speciellt vinter-
gatan, kometer, rymdfärder och satelliter. Resten av tiden satsas på ett 
grupparbete om planetsystemet. Varje grupp väljer en planet som man 
bygger en modell av och skaffar fakta om. Grupparbetet avslutas med 
att alla grupperna placerar ut sina planeter i korrekt längdskala utomhus 
på skolgården. Grupperna skall själva bestämma skalan, men hon tän-
ker sig att hon ska tipsa om hur stora planeterna bör vara. Eftersom alla 
planetermodellers storlekar är beroende av varandra måste grupperna 
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samråda under modellbyggandet. Grupperna ska leta information på 
biblioteket och på Internet och hon tänker sig att hon som handledare 
ska hjälpa eleverna till rätta. Varje grupp producerar en faktaruta om 
planeten.
 Utvärderingen består av 5-10 minuters presentation av faktarutan 
om planeten samt det gemensamma arbetet med att placera ut plane-
terna på skolgården. Bildlärare ska bidra med idéer om modellbyg-
gande (som dock sker på fysiktimmar) och matematiklärare ska bidra 
med att behandla begreppet skala i matematiken. 
 Kommentar: AB föreslår ett högst okonventionellt grepp, inte så 
mycket genom själva uppgiften som har använts tidigare vid svenska 
skolor, utan mer genom det konsekventa genomförandet. Uppgiften 
skall inte vara en del av astronomiundervisningen utan representera 
hela astronomikursen. Det är ett fantasifullt förslag till planering som 
bygger på att delar bildar en helhet. I beskrivningen läggs en stor 
tyngd vid argumentationen om delarna som bildar helheten och svaga 
elever som lyfts av starka.  Utvärdering av elevens kunskaper sak-
nas nästan helt och den som fi nns utvärderar bara kunskaper om den 
planet som valts och inget om andra planeter eller annan astronomi. 
Handledning till eleverna ger en tydlig struktur. Mycket tid avsätts till 
uppgiften. Ingen utvärdering av lärarens insatser är heller föreslagen. 
Denna lärarkanon kan sägas vända sig mer mot den progressivistiska 
traditionen än vad t.ex. AA:s planering gör.

3.4.3 Lärarstuderande AC

Hennes astronomikunskaper visar samma brister och förförståelser 
som fl ertalet övriga. Hon klarar tentamen på ämneskunskapsdelen av 
Fysik II. Hon väljer boken Fysik, förståelse och fakta och motiverar 
valet med att boken är enkel och tydlig. Hon tycker den känns trygg 
för en ny lärare.
 Hon ställer upp tydliga mål både genom att citera målen för års-
kurs 9 men också genom att välja vilka astronomiområden hon anser 
ska ingå. Dessutom lägger hon till vetenskapshistoria som ska behand-
la astronomi och världsbilder. Hon beskriver levande den klass hon 
möter som ”en salig blandning” och utgår från att eleverna har uppnått 
målen i åk5. Hon visar indirekt hur hon vill arbeta med svaga elever.
 AC inleder med en historisk tillbakablick och att läsa ur Eddan 
och lär eleverna hitta stjärnbilderna. Vid samma tillfälle presenterar 
hon sin preliminära planering och låter eleverna delta i planeringen 
och komma med förslag. Hon satsar ungefär en fjärdedel av undervis-
ningstiden på gemensamma genomgångar och diskussioner. Gruppar-
beten får ta knappt halva tiden och resten fördelas på ett väl förberett 
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studiebesök vid Kvistabergsobservatoriet i Uppsala och en fi lm. Hon 
vill satsa 20 lektioner inklusive studiebesöket på astronomin. Under 
denna tid ska eleverna hinna med 2-3 grupparbeten. Det fi nns många 
olika arbeten att välja mellan. Hon tänker låta redovisningarna ta 2 lek-
tioner.
 Kommentar: AC har en realistisk syn på sin egen kunskap och är 
väl medveten om sina brister. Hon verkar ha ett starkt elevcentrerat 
synsätt och försöker ta in eleverna i planeringen. Hon gör liksom AB ett 
stoffurval, men väljer att behandla större delar av astronomin. Kommer 
hennes sätt att arbeta att skilja sig från AA:s och AD:s  (nedan)? Hos 
dem nämns inget om elevers deltagande i planeringen och elever med 
problem skymtar bara förbi i diskussionen. AC:s undervisningskanon 
verkar ligga mellan AA:s och AB:s vad gäller synen på styrning av 
 undervisningen. AC har en mycket starkare struktur och verkar ha en 
tydligare självinsikt än AB. Kan man observera den skillnaden också 
när studenterna  har blivit yrkesverksamma? 

3.4.4 Lärarstuderande AD

En av få som har relativt goda kunskaper om astronomiska begrepp. 
Hon förklarar exempelvis korrekt hur en stjärna får energi, vad ett 
stjärnfall är och beskriver den korrekta populärvetenskapliga bilden av 
ett svart hål. Hon klarar ämneskunskapsdelen av Fysik II-kursen bra.  
Hon tycker planeringsuppgiften har varit jobbig och känner oro inför de 
elever som kanske inte ens kan läsa. Hon är vuxenstuderande och väljer 
boken Spektrum. Hon motiverar sitt bokval men svarar inte på några av 
de övriga frågorna om bokens uppläggning.
 AD preciserar inte sina mål på annat sätt än vad som framgår av 
planeringen. Hon använder bokens mål som sina egna. Hennes grupp är 
en blandning av starka och svaga elever där hon oroar sig för lässvaga 
elever eftersom det krävs att eleven kan klara av att läsa för att klara 
fysikkursen. Hon låter eleven göra ett självstudietest för att klargöra 
baskunskaperna. 
 Hon vill inleda genom att klassen lyssnar på ”Hjältar och monster på 
himlavalvet”, ett band som tar 10 minuter. Med hjälp av en modell med 
sol, jord och måne diskuteras  årstider, förmörkningar och faser. Testa 
dig själv och en presentation av astronomi på Internet och Cosmonovas 
hemsida om månens faser ger grunden för fortsatta studier. Hon delar 
astronomiundervisningen i två block, ett i åk7 och ett i åk9. Hon inleder 
åk9 med att visa videobandet ”Med ljuset som längdmått och Svarta 
hål”.
 Under större delen av AD:s undervisning arbetar eleven enskilt eller  
i grupp (drygt 60%) men arbetet utförs under helklasstimmar för att 
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tiden ska räcka. Eleven laborerar dessutom 20% av tiden och den reste-
rande tiden används för genomgångar och gemensamma uppföljningar. 
Under åk 7 arbetar eleverna i pargrupper under tre timmar. De väljer ett 
område bland c:a 15 förslag. Eleven har också möjlighet att själv före-
slå ett område. Lika mycket tid avsätts till redovisningen av arbetet som 
till själva grupparbetet. En timme avsätts till en laboration.
 I årskurs 9 arbetar grupperna med varsin planet under 3,5 timmar 
dessutom görs en laboration i halvklass. Under 6 timmar studeras stjär-
nor och stjärnhimlen bl.a genom en noggrant genomtänkt kvällsexkur-
sion som förbereds i ett uppblåsbart stjärntält. Avsnittet avslutas med att 
alla pargrupper löser 7 större uppgifter som redovisas skriftligt.
  Kommentar: AD låter eleverna arbeta mycket självständigt, men i 
huvudsak med styrda uppgifter. Hon nämner inget om elevmedverkan i 
planeringen. Hennes tid för gemensamma genomgångar och diskussio-
ner är till skillnad från AA minimal. I hennes uppgifter syns hennes mål 
utan att hon klart formulerar dem. Ämnesinnehållet styrs av boken och 
hon befi nner sig alltså i en ”normaltradition”. Hennes undervisnings-
kanon bygger på en arbetsmetod där enskilt arbete och arbete i en liten 
grupp är helt dominerande. I dagens skola anser många lärare att det är 
det enda sättet att arbeta på. Detta eftersom spridningen i en klass gör 
helklassaktiviteter både ointressanta för fl ertalet och ofta inbjuder till 
störningar i klassen. Hur kommer en jämförelse mellan AA:s och AD:s 
arbetssätt att utfalla? Kommer båda att försöka arbeta som de planerat?

3.4.5 Lärarstuderande AE

Den tionde valda studenten är den som har lyckats bäst i lärarutbild-
ningens kurser. Hon har dessutom som specialintresse astronomi. Hon 
har klarat samtliga kurser inom lärarutbildningen med överbetyg, vil-
ket också gäller kunskapsdelen i Fysik II. Hon svarar felfritt på testets 
 frågor och är en av få som resonerar om skillnaden mellan en korrekt 
vetenskaplig förklaring och en elevcentrerad förklaring till testets 
 frågor. 
 Hon väljer läroboken Puls som hon anser behandlar grundläggande 
läroplansmål på en nivå som de fl esta kan tillgodogöra sig. Hon jämför 
med Natura20 som kräver att eleven själv snabbt måste hitta fakta men 
citerar också många andra källor som hon tänker använda. Hon konsta-
terar dock att Natura väcker många bra frågor som inte Puls tar upp.
 Hon tänker satsa 16 lektionstimmar på solsystemet och citerar alla 
läroplansmål med relevans för området från matematik, kemi, biologi, 
naturkunskap, teknik och kommenterar hur svenska och historia kan 
komma in. 
 Hon beskriver sin elevgrupp med stor inlevelse och många detaljer 
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och funderar mycket på varje elevs behov: ”Varje elev har haft ut-
vecklingssamtal och arbetar utifrån sina egna förutsättningar mot ett 
realistiskt mål/betyg”. AE har också utvärderat målen för åk5 och till 
skillnad från de fl esta andra som kommenterar dessa mål konstaterar 
hon ” klassen har inte uppnått målen för åk5”. Hon diagnostiserar för-
förståelsen hos klass och individ med både en gemensam tankekarta 
och enskilda uppgifter. 
 AE inleder avsnittet med att låta eleverna observera sol, måne och 
planeter. Om vädret inte tillåter direkta observationer visar hon en 
 video eller en datoranimation om solsystemets födelse. Hon vill kopp-
la till människans intresse och behov. Hon vill också diskutera målen 
med undervisningen denna första lektion. Som hemuppgift vill hon att 
eleven ska hitta en aktuell händelse med anknytning till rymden och 
fundera på vad han/hon vill veta mer om denna händelse. 
 Inledningen tar två lektionstimmar. Förutom denna genomgång på 
sammanlagt 2 timmar består arbetet av laborationer 6h och ”fördjup-
ning” i smågrupper under lika lång tid. Samtidigt med att fysiken 
arbetar med astronomi arbetar andra ämnen med angränsande fråge-
ställningar som AE har gjort planerade förslag till. Utvärderingen av 
elevkunskaperna sker i form av redovisning av fördjupningsarbetena 
antingen skriftligt eller muntligt. 
 Laborationsredogörelser redovisas också skriftligt. Planeringen 
innehåller fl era olika läromedel exempelvis datoranvändning med Cd-
rom, video, Informationssökning på Internet med givna adresser etc.
 Kommentar: AE gör ett moget, avancerat val av lärobok. Hon 
använder varierade arbetssätt och har många egna förslag till labora-
tioner inom ett område där det kan vara svårt att fi nna sådana. Hon 
anger tydliga mål, men utvärderingen av målen är relativt oklar. AE:s 
planering är den mest utförliga och mest avancerade av samtliga pla-
neringar. Hon arbetar i en fysikkanon inom astronomi som är färgad 
av att hon har egen expertkunskap inom området. Hon har fl era förslag 
om hur elevmedverkan kan åstadkommas, men har ändå en tydlig 
struktur i sin planering. Hur mycket av denna avancerade planering 
och detta arbetssätt har hon möjlighet att genomdriva som verksam 
lärare? Kan hon få gehör för sina förslag till en parallell behandling i 
andra ämnen som stöttar hennes egen planering?

3.4.6 Lärarstuderande AF

AF klarar kunskapstestet bra trots att hennes gymnasiekunskaper ligger  
20 år tillbaka i tiden. Hon hade då bra betyg i både matematik och 
 fysik. Hon anser att skolans främsta mål är att ”skapa kreativt tänkande 
personer”. Hon kommer att ge läxor och använda sig av prov. Hon 
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tycker inte att planeringsuppgiften varit särskilt jobbig men behövde 
boken som stöd. 
 AF Väljer boken LPO och kommenterar inte sitt val. Hon anger yt-
terligare böcker som bredvidläsningslitterat. Hennes planering sträcker 
sig sammanlagt över 12 stycken 40-minuterpass i åk7 och åk9. Hennes 
mål formuleras som betonade moment som räknas upp både för åk 7 
och åk9. 
 Hennes klass består av 23 elever som är en ”normal” klass med 
elever som är vana att arbeta självständigt. Hon anger ingen individu-
alisering av undervisningen för t.ex. svaga elever. Hon utvärderar för-
förståelser genom en ”brainstorming” i tvågrupper där man antecknar 
vad man vet, tvågrupperna slås ihop och man fortsätter i dubbelgrup-
per. Ingen individuell kontroll av förförståelser planeras. 
 Inledning av astronomin sker med denna ”brainstorming” samt tre 
berättelser från CD:n Redshift. Fördelningen av tid är ungefär 40% 
genomgång, labarbete 30% och resten enskilt arbete. Solsystemet gås 
igenom i åk7. Hon tänker sig genomgångar och frågestunder omväx-
lande med laborationer och arbete med CD:n Redshift. Hon tänker sig 
också relativt hårt styrd informationssökning på Internet. I åk9 arbetar 
hon på ungefär samma sätt men med avsnittet universum. 
 Nästan ingen redovisning förekommer, endast en kort redovisning 
av en laboration inför resten av klassen. Hon kopplar fysikundervis-
ningen till matematiken genom att arbeta med skalor i matematiken. 
Hon tänker sig en laboration med stjärnkikare och att använda video-
inspelningar för att ge historiska vinklingar. Hon har väl genomtänkta 
egenkonstruerade laborationsförslag men har ingen idé om hur elever-
na ska kunna påverka planeringen. 
 Kommentar: AF:s kunskaper ligger över genomsnittet i gruppen 
och hon verkar trygg i sin egen kunskapsgrund. Hon anger med sina 
betonade moment en typ av egenformulerade mål. Förförståelser och 
förkunskaper behandlas relativt utförligt. Utvärdering av undervis-
ningen och elevernas medinfl ytande saknas nästan helt. Hon funderar 
över ämnessamverkan på så sätt att hon i sin tänkta matematikunder-
visning tar upp delar som kopplar till astronomin.

3.4.7 Lärarstuderande AG

AG klarar några av kunskapsfrågorna helt korrekt och avstår från 
dem hon inte kan besvara. Hon anser att skolans främsta uppgift är 
att främja individens utveckling. Hon vill i intervjun inte ge ”text-
läxor” men kan tänka sig att eleverna löser uppgifter hemma. Hon vill 
använda olika typer av prov. AG argumenterar mot förkunskapstest i 
intervjun. Hon vill att alla elever repeterar istället. 
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 AG väljer Puls och ytterligare en bredvidläsningsbok. Hon moti-
verar tydligt sitt läroboksval och har tydliga åsikter om vad hon kräver 
av en lärobok. Hon citerar uppnåendemålen i åk9 som sina mål för 
undervisningen. Hon använder 9 klocktimmar till astronomin. 
 AG beskriver målande sin klass med elever med utländsk bakgrund 
och kommenterar styrkor och svagheter inlevelsefullt. Hon beskriver 
individualisering och har en lång diskussion om arbetet med svaga 
elever som också märks i planeringen när gruppindelningen görs. Hon 
anger elevernas förkunskaper genom att hon utgår från att målen i åk5 
har uppnåtts, men i sin planering av grupparbetet anger hon att varje 
grupp ska sammanställa sin gemensamma förkunskap inom det valda 
området. En fi lm inleder avsnittet. I grupparbetet låter AG eleverna 
välja bland 5 olika områden, men har inte planerat vad som händer om 
fl era väljer samma område eller om något område inte väljs. Hennes 
gruppstorlekar är fl ytande. Hon tänker låta eleverna göra en videofi lm 
för att redovisa arbetet. Övrig utvärdering av området är oklar. AG pla-
nerar en stjärnexkursion kvällstid. Eleverna förväntas arbeta hemma 
utan att läxor ges eller kontrolleras och deras aktiva medverkan i pla-
neringen ser hon som ett nödvändigt didaktiskt grepp.
 Kommentar: AG har en relativt ”idealistisk” syn på hur eleverna 
väljer att arbeta frivilligt utan pekpinnar.  Hon har en tydlig bild av 
olika elevers olika behov. Hennes redovisningsmetod och grupparbete 
är avancerat och kräver sannolikt mycket insats från läraren. Hon anser 
att elevernas medinfl ytande är en central didaktisk poäng, och kontras-
terar på så sätt relativt tydligt mot AF:s syn.

Diskussion

Vid en jämförelse mellan elläraplaneringarna och astronomiplane-
ringarna fi nner man vissa förväntade skillnader. Elläraplaneringarna 
innehåller fl era laborativa moment, ibland med liten anknytning till det 
som kan betecknas som verklighetsnära – kopplingar för kopplingens 
egen skull eller i bästa fall för att studera hur en viss kopplingsmodell 
fungerar. Astronomiplaneringarna innehåller ofta en kvällsexkursion 
med stjärntittande. Internet utnyttjas betydligt oftare, interaktiva data-
program används och videoprogram visas. Allt ett tecken på tillgången 
inom respektive område. I ellära är det enkelt att med billig materiel 
göra enkla laboratorieförsök som också oftast fi nns beskrivna i läro-
böckerna och i astronomi är det gott om videofi lmer och på Internet 
fi nns ett överfl öd av information om universum.
 I astronomi tillämpas ännu oftare än i ellära självständiga gruppar-



75

beten. Vilket också är naturligt med tanke på hur lätt eleven kan hitta 
alternativa informationskällor för arbetet.
 I båda planeringstyperna är gemensamma genomgångar sparsamt 
förekommande.
 Flera av de tolv planeringar som valts ut har karaktären av ideal-
planeringar i en relativt välkänd normalkanon. Ett arbetssätt som kan-
ske inte alltför ofta tillämpas ute i skolorna, säkert beroende på att det 
är tidsödande och ofta innebär att stoffmängden måste reduceras. An-
dra planeringar antyder att ämnesinnehållet har varierats i förhållande 
till den normalkanon som de fl esta läroböcker uppvisar. Oftast har då 
mer av etiska frågeställningar och mera tankar om fysikens roll i sam-
hället kommit med, eller också har gränserna mellan olika ämnesom-
råden överskridits och planeringarna innebär någon form av ämnesin-
tegration. I någon planering har ämnesinnehållet drastiskt reducerats 
till förmån för ett mer djuplodande arbete inom det valda området. 
Dessa planeringar kan alltså tänkas vara annorlunda än de planeringar 
som lärare arbetar med i den grundskola där den färdiga läraren ham-
nar. Kommer den lärarstuderande att kunna följa sina intentioner? Om 
inte - vilka ramfaktorer avgör hennes arbetssätt? kommer arbetslagets/
ämneskollegornas arbetssätt att dominera lärarens första tid i skolan?
 De fl esta av planeringarna innehåller fl era moment som måste be-
traktas som mycket arbetskrävande. Man kan alltså befara att en ut-
värdering av den utexaminerade lärarens arbete och planering snarast 
visar att planeringen som gjordes innanför lärarhögskolans väggar är 
så krävande att den inte kan genom föras. 
 Trots att fl ertalet av de lärarstuderande inte hade begreppen som 
de skulle undervisa om fullt klara för sig klarade många av att göra en 
god avsnittsplanering med hjälp av en lärobok och den instruktion som 
följde med uppgiften.  I fl era av planeringarna fi nns också förslag som 
kan härledas till undervisningen vid lärarhögskolan i fysikdidaktik och 
pedagogik.
 Jag har valt att använda en avsnittsplanering för att hitta studerande 
som visar starka tendenser att refl ektera över hur fysikundervisning 
ska bedrivas för att väcka intresse.  Hur väl metoden givit ett önskat 
utfall visas till viss del av den efterföljande uppföljningen om tre år. 
Om större forskningsresurser funnits tillgängliga hade det givetvis 
varit önskvärt att studera lika många av de klart svagare, mindre re-
fl ekterade planeringarna och gjort samma uppföljning av dessa lärare 
efter 3 år.
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Appendix: 

Planeringsuppgiften och kunskapstesterna 

i astronomi och ellära.

FYSIK II; DIDAKTISK PLANERINGSUPPGIFT.

Din huvudsakliga didaktiska uppgift under Fysik II består av att själv-
ständigt planera ett av huvudområdena inom fysik. Området kommer 
att vara samma för alla studenter och är alltså inte valfritt. Din pla-
nering är tänkt för någon av grundskolans tre sista årskurser. Du ska 
arbeta med din uppgift under hela den tid som Fysik II pågår. Två-tre 
av de föreslagna planeringarna kommer att redovisas muntligt under 
ett av de sista passen. Planeringarna skall vara inlämnade senast 20/12. 
Under juluppehållet meddelas de två som utvalts att redovisa sina pla-
neringar muntligt. Dessa muntliga redovisningar skall innehålla någon 
form av experimentell demonstration som ett exempel på något avsnitt 
i planeringen.

OMRÅDET FÖR LÄSÅRET 99/00 ÄR ASTRONOMI-METEOROLOGI.

Alla studenter ska lösa sin uppgift enskilt. Var och en ska göra sin egen 
planering för att efterlikna det sämsta tänkbara läge ni kan hamna i 
som nyutexaminerade lärare. I din planeringsuppgift ingår att välja 
läromedel. Du får inte använda dig av eventuella lärarhandledningar 
för att lösa din uppgift. Din planering ska ta upp hur du vill anordna 
undervisningen. Du kan känna dig relativt fri från ett normalt schemas 
ramar, dvs. 45-minuterspass, men du måste redovisa tidsåtgång och 
bedöma om denna satsning är rimlig jämfört med alla andra områden 
som enligt kursplanen ska behandlas (läroboken är ju inte kursplan, 
men bör vara uppbyggd i enlighet med denna). Om du anser att du 
måste ta bort ett annat område för att få plats med undervisningen 
inom det valda området, måste du noggrant motivera detta ställningsta-
gande och beskriva hur du tänker lösa en eventuell målkonfl ikt.
 Alla planeringar kommer att penetreras noggrant och alla får efter 
avslutad kurs ett skriftligt och ett muntligt svar. Alla kommer att kallas 
till ett 15 minuter långt enskilt samtal under vårterminen 99.
 Till planeringen fogas också en enkät som syftar till att utröna var-
för ett visst läroboksval har gjorts, men också för att påminna om alla 
valsituationer som måste lösas. 
 Det tredje laborationstillfället (V50) ägnas helt åt denna didaktiska 
uppgift. Du kan då pröva experiment, datorsökningar, elevlaborationer 
etc. som du vill använda, diskutera tankar kring uppläggningen med 
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undervisande lektor etc. Denna laboration redovisas som en bilaga till 
din planering. Du beskriver i redogörelsen vad du har valt att arbeta 
med under detta labtillfälle. 
 Femte föreläsningspasset ägnas åt att gemensamt diskutera plane-
ringsuppgiften och framförallt till att välja lärobok. Du får låna hem 
några av de läroböcker som kan vara aktuella och i lugn och ro defi -
nitivt bestämma vilken bok du vill använda. Av varje lärobok fi nns 10 
ex. det fi nns 7 olika läroböcker att tillgå. Om en konfl ikt uppstår när 
böckerna ska lånas hem får vi lösa det med ett rullande schema. 

Besvara nedanstående frågor

Läroboken:

1.  Varför valde du denna lärobok?

2.  Hur inleds boken? Vad är syftet med inledningen. Vilken bild förmedlas av 
fysikämnet?

3.  Ger boken en bra bild av fysikens roll i verkligheten dvs hur är det med de 
vi brukar kalla verklighetsanknytningen.

4.  Vilken roll har experimentet i bokens framställning.

5.  Hänvisar boken till den historiska utvecklingen, används vetenskapshisto-
rien till något annat än ”historia”, i så fall till vad?

6.  Kan du se exempel på empirism, konstruktivism eller annan didaktisk in-
riktning.

7.  Ge något exempel ur boken inom det valda området när du tycker bokens 
beskrivning/förklaring är klar, lättförståelig och korrekt.

8.  Ge något exempel ur boken inom det valda området när du tycker bokens 
beskrivning/förklaring är oklar, svårförståelig och kanske t.o.m. felaktig.
9.  Är boken skriven för att locka lärare eller för att tilltala elever? Finns det en 
motsättning?

10. Vill du förändra boken? Saknas något i boken? eller behandlas något 
avsnitt väl utförligt?

Planeringen

1.  Beskriv den elevgrupp du tänker undervisa. Försök konstruera gruppen 
med tänkta egenskaper som du sedan ska försöka anpassa din undervisning 
till. Tänk igenom vilka problem som kommer att uppkomma i din tänkta elev-
grupp när du undervisar enligt din planering. Analysera också vilka positiva 
egenskaper gruppen har som du kan använda.

2.  Beskriv hur du tänker dig undervisningen inom detta område i stort. Vad 
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inom området vill du undervisa om. Varför väljer du dessa delar? Vilka mål vill 
du uppnå. Vilka metoder passar dig-passar området-passar din hypotetiska elev-
grupp.

3.  Hur fördelar du tiden mellan eget enskilt arbete, gemensamma genomgångar, 
gemensamma diskussioner, grupparbete, laborationer, studier av texter, demon-
strationer, elevredovisningar, utvärderingar, prov etc. Varför fördelar du tiden          
på detta sätt?

4.  Har du känt att tidsramarna för din planering och detta område ”räcker”.

5.  Om du själv fått välja, vilket av fysikens områden skulle du velat arbeta med 
och göra en planering för?

6.  Är det någon del i din planering som du misstänker kan gå snett? Hur planerar 
du för att avhjälpa detta?

7.  Hur presenterar du området och din planering för eleverna? Hur kommer dina 
elever in i planeringsprocessen?
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Elläratest: 

1)  Vad är elektrisk ström?

2)  Vad är elektrisk spänning?

3)  Hur fungerar ett galvaniskt element och ett batteri?

4)  Varför drar aldrig t.ex. ett hus ett visst antal kWh elenergi under ett år? 
Varför kan man aldrig prata om energikonsumtion? Vad är det man konsumerar?

5)  Hur stor är den elektriska laddningen i en elektrisk ledare som det passerar 
ström igenom?

6)  Varför blir en elektrisk ledare varm om man skickar mycket ström igenom 
den?

Lös nedanstående uppgifter :

7. Alla stavformade lampor              är lika i alla kopplingar.                 = resistor

Jämför lamporna i A. Hur lyser lamporna? Motiver.

Jämför lamporna i B med lamporna i A. Hur lyser lamporna? Motivera.

Jämför lamporna i B. Hur lyser lamporna? Motivera

Hur lyser lampan i C jämfört med lamporna i A? Motivera.

Batteri

Batteri Batteri

Batteri
A

C

B
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8.  Avgör vilket/vilka av påståendena som är korrekt.  

  

Astronomitest: Besvara nedanstående frågor på två sätt: 

a) som den korrekta naturvetenskapliga förklaringen

b) som du vill förenkla frågeställningen inför dina elever om du inte anser att 

varianten i a) fungerar.

1. Hur ”fungerar” en stjärna?

2. Hur har vårt planetsystem uppstått?

3. Hur hålls planeterna fast i sin bana? 

4. Varför rör sig planeterna runt solen?

5. Vad är ett svart hål?

6. Vad är ett stjärnfall?

7. Vad är åska? Hur uppstår ljuset och bullret?

8. Vad påverkar vindriktningen mest?

9. Bilden visar en modell av solen och jorden. 
a. Rita ut de krafter som påverkar jorden i banan runt solen. Pilen visar 

rörelseriktningen.
b. Bilden är inte skalenlig. Antag att bilden av solen är stor som en apelsin, 

hur 
stor blir då jorden?

c. Hur långt blir det i denna skala mellan solen och jorden?

Batteri Batteri Batteri Batteri

Det är ingen ström i 
tråden som är 
kopplad till det långa 
blecket

Strömmen går mot 
lampan i båda trådarna

Strömmens riktning är 
som på bilden, men det 
är mindre ström i tråden 
som går tillbaka till 
batteriet

Strömmens riktning är 
som på bilden. 
Strömmen är 
densamma i båda 
trådarna

+ + + +- - - -

v
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Roy Nilsson

Synen på undervisning efter tre år 
som fysiklärare I

Intervjuer med lärare 
efter tre verksamma år

Sammanfattning

Fem lärare som utbildats vid Högskolan i Gävle har följts i en longitu-
dinell studie. Under sin utbildning till lärare inom matematik-naturve-
tenskap gjorde lärarna en avsnittsplanering inom fysik1. Planeringarna 
gjordes i elektricitetslära och var fem av de planeringar som uppfyllde 
uppställda kriterier och läroplanens intentioner. Planeringarna gav 
prov på fl era uppfi nningsrika grepp för att öka intresset för ellära och 
hade många inslag som traditionell fysikundervisning ibland saknar. 
Planeringarna gjordes under utbildningens femte termin. När lärarna 
nu varit verksamma ute i skolor under snart 3 år har de intervjuats om 
hur de ser på sina planeringar och sitt liv som nyutbildade lärare. Har 
de kunnat arbeta på det sätt de tänkt sig? Vad har hindrat och vad har 
hjälpt dem i deras arbete?

TEORI

Det fi nns en omfattande forskning som behandlar lärare och lärares 
första tid i yrket.2 Inom socialisationsforskningen fi nns forskning inom 
den engelskspråkiga sfären som behandlar lärarkulturer och lokala 
skolkulturer som också kan appliceras på svenska förhållanden2. Ett 
resultat från denna forskning är lärares motsträvighet mot förändringar 
inom skolan. Flera forskare fi nner att lärare inte utan vidare applicerar 
nya undervisningsmetoder och nya läroplaner. Denna motsträvighet 
kan då ofta spåras till läraryrkets stora komplexitet som inte medger 
att snabba, ofta bristfälligt förankrade förändringsförslag ”uppifrån” 
kan genomföras2. I denna undersökning handlar det inte om reform-
förslag uppifrån utan mer om förslag sprungna ur individers egna 
önskemål och möjligheten att genomföra dessa förslag. Kravet på en 
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utveckling av fysikundervisning baseras ofta på tesen att detta behövs 
för att väcka och vidmakthålla ett intresse som alltmer falnat3 . 
Den lokala kultur som möter läraren när han börjar sin anställning 
som lärare formas enligt Arfwedsson av fl era kontextlager4, men också 
av en historisk dimension. Till den historiska dimensionen måste då 
förutom skolans historiska utveckling också fogas den historia som 
ämnet själv lever i. Ämnets historik och hur företrädare för ämnet 
uppfattar dess innehåll och struktur kallas i detta arbete för ämnets 
kanon. Givetvis kan olika aspekter på ämneskanon spåras som det 
akademiska ämnets kanon, lärarutbildningsämnets kanon, skolämnets 
kanon, det allmänbildande ämnets kanon etc. etc. I detta arbeta foku-
seras den aspekt av skolämnet där det sker en allt större integrering av 
det allmänbildande ämnet3. Var skall tonvikten i skolämnet placeras? 
Eller med Leif Östmans terminologi5 vilken emfas skall läraren an-
vända? Sjöberg förespråkar att tonvikten läggs på fysikens samhälle-
liga aspekter och kanske på användbarhetsaspekter medan den ”Goda 
Grundens emfas5 inte längre bör ha den helt dominerande rollen.

METOD

Urval

Urvalet av lärare och planeringar har beskrivits tidigare1. Lärarna 
i denna undersökning har intervjuats under c:a två timmar där hela 
intervjun spelats in på minidisk. Lärarna har dessutom fått besvara 
skriftliga frågor före intervjun (bil.1). De skriftliga frågorna har karak-
tären av ja och nej frågor. Om dessa frågor har givit orsak till längre 
svar har de följts upp under intervjun. Under intervjuerna har ett doku-
ment med frågor (frågebasen) använts som utgångspunkt i diskussio-
nerna och som stöd för intervjuaren (bil. 2). Diskussionerna har varit 
av en öppen icke styrd form där frågebasen har använts för att försöka 
uppnå en hyggligt samstämmighet mellan intervjuerna. Intervjuerna 
har inte skrivits ut i sin helhet utan har sammanfattats i excelark där 
frågebasen givit rubriken för olika kategorier. Minidiskinspelning med 
inlagda markörer möjliggör att i detalj analysera intervjuerna utan 
utskrifter. 

Lärarnas skolbakgrund

Samtliga lärare kommer att kallas för hon trots att två av lärarna var 
manliga. Könsaspekter på lärararbetet är väsentliga men i detta lilla 
underlag lämnas dessa åt sidan. De fem lärarna som tog sin examen 
hösten 2000 har alla haft arbete hela tiden. Alla har nu fast anställning 
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och de fl esta har haft många tjänster att välja mellan. En studerande 
kunde välja mellan fjorton tjänster inom det geografi ska område hon 
var intresserad av. Detta är väntat eftersom bristen på lärare utbildade 
mot årskurserna 4-9 och matematik- naturorientering var stor.  Under 
senaste tiden har några av lärarna dock märkt att utbudet av tjänster 
minskat. Tre av de fem lärarna har under sina tre yrkesverksamma år 
bytt arbetsplats, en har arbetat på tre skolor och de båda andra på två 
skolor. Orsaken till bytet har bara i ett fall berott på att arbetsplatsen 
inte motsvarade förväntningarna. En av lärarna har fl yttat från upptag-
ningsområdet för Högskolan i Gävle. Orsaken var dock inte brist på 
tjänster. 
 Alla lärarna uppfattar de skolor som de nu arbetar på som fräscha. 
Flera av skolorna är nyrenoverade. Lärarna har arbetsplats med eget 
skrivbord på skolan. Alla lärare delar dock rum med fl era andra. I ett 
fall delar sju lärare på samma arbetsrum. Datorutrustningen är oftast 
undermålig. Det är mycket långt kvar till att varje lärare disponerar en 
egen dator. Ett arbetslag (7-10 lärare i denna undersökning) disponerar 
en eller två datorer. Om skolorna är fräscha med ofta nyrenoverade 
laborationssalar så är laborationsutrustningen omodern. ”Utrustning är 
nog sedan 60-talet då skolan byggdes, men den fungerar hyggligt…”.
 Förbrukningsmaterial till laborationer har man möjlighet att köpa. 
Dyrare utrustning är svårare att köpa in även om några av skolorna har 
haft relativt god ekonomi. Orsakerna till att laborationsutrustningen 
inte förnyats kan naturligtvis delvis spåras till en begränsad ekono-
misk resurs, men det skymtar också andra skäl. På alla skolorna har 
utsetts ansvariga lärare för ämnen, i något fall ”ansvarig för en sal”, 
som då är en laborationssal. Däremot fi nns ingen resurs kopplad till 
detta ansvar på någon skola. ”Nej det ska göras inom ramen för 35- 
timmarsveckan”. När ämnesansvaret är krävande betyder det alltså 
mindre tid för förberedelser, uppföljning och elevkontakter.
 
Kollegor och arbetslag

Lärarlaget eller arbetslaget har samma organisation på samtliga skolor. 
Arbetslaget täcker några gemensamma klasser och består av lärare 
som representerar alla, eller så många som möjligt, av de ämnen som 
klasserna läser. Några få lärare kan därför delta i fl era arbetslag. Det 
gäller dock inte dessa fem lärare. Arbetslaget träffas oftast en efter-
middag i veckan. Arbetslagets arbete prioriteras högre än arbetet inom 
ämneskonferensen som också ofta har en given tid varje eller varan-
nan vecka. Arbetslaget har en utvecklingsledare eller motsvarande 
som leder konferenserna och har ersättning för detta. Det pedagogiska 
samarbete som kan ske inom arbetslagets ram är på grund av samman-
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sättningen alltid av ämnesövergripande, allmän karaktär. Arbetslagets 
viktigaste uppgift är att följa upp elever med problem och att planera 
temadagar/tematimmar. Alla de intervjuade lärarna tycker att arbetslaget 
fungerar bra. Det är i arbetslaget man oftast har de informella lärarkon-
takterna och fi kar tillsammans. 
 Ämneskonferenserna verkar i de fl esta fall ha låg status. Ämnes-
ansvarig har ingen ersättning och arbetet med att utveckla ämnet och 
undervisningen inom ämnet tycks falla mer på varje individuell lärare. 
På frågan om gemensamma betygskriterier har diskuterats svarar två av 
lärarna med en viss tvekan ja och ”ska diskuteras”. Gemensamma prov 
förekommer inte på någon skola i No-ämnen (i matematik på en skola). 
Man använder inte samma laborationer bortsett från när läroboken är 
styrande. Ämnesdidaktiska diskussioner tycks förekomma i mycket liten 
omfattning. Ämneskonferenserna handlar ofta om inköp av förbruk-
ningsmateriel och ”städning”.
 Alla de nyutexaminerade lärarna har känt sig välkomna på sina 
skolor. I fl era fall har kollegor haft förhoppningar om att de nyutexami-
nerade lärarna ska kunna förnya undervisningen. På några skolor har de 
nya lärarna snabbt upptäckt gamla konfl ikter som ligger och pyr, men 
har tack vare sin nyanställning kunnat hålla sig utanför. Fyra av fem fi ck 
en mentor utsedd, och tre var relativt nöjda med stödet under den första 
tiden. Dock visar det sig att mentorn oftast inte hade någon ämnesbak-
grund utan var en utvecklingsledare eller biträdande rektor. 
 Lärarna fi ck frågan ”Hur trivs du på skolan?” Svaren vittnar om 
att lärarna känner sig väl mottagna på respektive skolor: ”Ja, jag trivs, 
gamla lärare och nya friska lärarkrafter blandas. Vi har ny rektor. Jag har 
ingen anledning byta skola. Det är kanske en bortskämd skola med ett 
underlag från en välmående stadsdel nästan helt utan invandrare.”, eller
 ”Jag trivs jättebra, det beror mycket på klasserna, jättegoa, jag tycker 
om eleverna.”

Ingen av de nyutexaminerade lärarna vill nu byta arbetsplats. 

Arbetet som lärare

Lärarna har varit klassföreståndare ända från start, med undantag för en 
som första året arbetade på individuella programmet vid ett gymnasium 
och blev klassföreståndare först därefter. Klassföreståndarskapet tar 
mycket tid och kräver ett gott administrativt handlag. Flera kommente-
rar bristen i lärarutbildningen på undervisning vad gäller lärararbetets 
administrativa sida. På dessa tre år har lärarna haft mellan 5 och 9 olika 
klasser, vilket måste betecknas som relativt få klasser, eftersom några 
dessutom har bytt skola. Detta beror på att lärarna kan undervisa i upp 
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till 5 ämnen (Ma, Fy, Ke, Bi, Te) i samma klass.
 Förutom att vara klassföreståndare har fl era av lärarna haft andra 
uppdrag. En har varit ämnesansvarig för NO, handledare åt lärarstude-
rande 3 gånger och mentor åt en nyutexaminerad kollega. En annan har 
varit ämnesföreträdare i matematik. En har arbetat med brottsförebyg-
gande arbete och fått nedsättning för det och en har varit ämnesansva-
rig, enhetsledare och är numera studierektor på heltid. 
 Den nyutexaminerade läraren har fått axla ett stort ansvar redan från 
början.
 Vi kallar de fem intervjuade lärarna för ElA, ElB, ElC, ElD och 
ElE där beteckningarna följer samma individer som i ”Fysikkanon i 
lärarutbildning och grundskola”1. Lärarna trivs på sin skola, men trivs 
de med att arbeta som lärare? Svaren varierar. ElA säger: ”Ibland älskar 
jag det ibland hatar jag det…Det bästa med lärarjobbet är när jag har 
eleverna mellan tummen och pekfi ngret och dom tycker det är intres-
sant och spännande. Alla är med på sin nivå och dagarna fl yter med 
skratt och glädje. Då fi nns det mycket ödmjukhet och tolerans i klassen 
och eleverna vågar delta… Det sämsta med jobbet är när man inte hin-
ner med och papperen växer på hög….När ungarna är trötta, och skriv-
ningarna staplar sig på skrivbordet och när man märker att eleverna inte 
arbetar för sin egen skull utan mera för att bli klara, få lägga undan, få 
betyg och så.” 
 ElB  säger med eftertryck ”Ja, jag trivs jättebra just nu. Jag har 
jättefl yt men så är det ju inte alltid….. Det bästa med lärararbetet är 
eleverna. Det är kul att berätta när dom lyssnar och berömmer trots att 
de tycker att ämnet är tråkigt….. Mysigt när man känner dom, och mö-
ter dom i korridoren och dom hejar och vill prata….. Det sämsta med 
jobbet är när man försöker och anstränger sig och elever ändå struntar 
i allt. När man inte får någon kontakt, och dom säger ”skiter väl jag 
i”…... Det svåraste är att begränsa sig. Man har oftast alldeles för höga 
krav på sig själv.”
 ElC: ”Ja, jag trivs, men jag funderar ibland…. Det är så konstigt 
med allt som måste förankras. Allt ifrån inköp av toapapper till …ja, 
jag vet inte allt. Det blir så tungrott.  Det blir trögt och tar lång tid. Jag 
är inte van vid det från mina andra jobb tidigare i livet. Tungroddheten 
beror både på lärare och skolledning…. Kontakten med ungdomarna är 
det bästa, och tidsbristen som ger dålig egenplanering det sämsta med 
jobbet…. Tidsbristen ger en stor bundenhet till läromedlet…. Det svå-
raste är att man inte får med sig alla. Många elever har det svårt och når 
inte målen…. Ibland så har vi så stora grupper och vi har inte plats för 
nivågrupper även om viljan funnes.”
 Också ElD tycker att eleverna är det bästa med lärarjobbet, att kän-



88

na att man får ett förtroende. Roligast är nog samvaron med eleverna 
utanför lektionen. ”Vi är  några lärare som befi nner oss i korridoren 
som dom tar kontakt med…. Det sämsta är att man inte kan gå ner i 
lärarrummet och säga: ”Va faan, va bra det gick.” Lärare har svårt att 
uppskatta varandra, men eleverna är duktiga på att tala om när de gil-
lar det man gör…. Det svåraste är att ge alla det dom ska ha, att inte 
missa någon, få alla att känna att de får…”
 ElE instämmer och tycker att elevkontakten, och när man får bra 
respons från en grupp elever, är det bästa och roligaste i jobbet. Det 
sämsta är bristen på tid att planera och förbereda. Lärarens tid tas i an-
språk för andra uppgifter eftersom hon/han har ett stort socialt ansvar 
för elever med problem. Läraren har för många spretiga arbetsuppgif-
ter. Det svåraste är att arbeta med omotiverade, stökiga elever som tar 
tid så att lektionsarbetet för hela klassen blir lidande. När det tvärt om 
fl yter på är det enormt stimulerande. 
 Jag bad lärarna utveckla hur de uppfattar elever i dagens skola och 
bad dem jämföra olika grupper av elever. Alla tyckte massmedia gav 
en nidbild av skolan. De allra fl esta elever gör så gott de kan, vilket i 
vissa fall förstås är nästan ingenting. Orsaken till oförmågan anser en 
av de intervjuade är att ”Eleverna är okoncentrerade, mer än ointresse-
rade. Det är så ”speedat”, mycket ska hinnas med. De har svårt foku-
sera på skolan. Eleverna bär med sig in i skolsalen alldeles för mycket 
annat.” 
 Andra kommentarer: ” Det fi nns alla sorters elever och det är olika 
i olika ämnen. Jämfört med 4:an där jag undervisade tidigare saknar 
eleverna den naturliga glädjen”. ”Det fi nns hela spektrumet, vissa 
sitter av tiden andra har ett mål- t.ex. att gå natur. Mer än hälften är 
intresserade, många är fl itiga!” ”Fasta regler är bra”.
 Alla lärarna var ense om att olika klasser uppträder högst olika 
som kollektiv. 
 ElA menar att klasserna är olika mogna. I en del klasser bevakar 
eleverna varandra så att ingen vågar delta. En svag grupp med bara 
grabbar fungerar trots allt bra för ElA. I en blandad klass har samma 
grupp fungerat dåligt. Läraren har provat i årskurs åtta att dela labo-
rationsgrupper i en fl ickgrupp och en pojkgrupp. Den klassen består 
till stor del av duktiga tjejer och struliga killar. Delningen har fungerat 
mycket bra speciellt för tjejerna. 
 För lärare ElB har 8C varit en väldigt pratig klass. Ingen lärare 
klarade av dem. Man beslutade då att dela klassen, men det blev ändå 
inte bra. B:s andra klasser är positiva och glada. ”Man känner att man 
är en bra lärare och vi trivs med varandra. Man blir dålig som lärare 
av att arbeta i en jobbig klass, man gör ett sämre jobb”. Som en av 
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fl era orsaker till att klasserna är olika anger ElB att det på skolan sägs 
att ”Klasserna blir alltid så med läraren xx”. ElB tror att det är viktigt 
hur klassen introduceras, hur läraren sätter normer. Men det går att 
förändra en klass om skolan avsätter resurser. I en liten grupp med 7 
elever har alla strulat och inte blivit godkända i matematik. ElB styr 
undervisningen hårt med ett speciellt enkelt material och förvarar un-
dervisningsmaterialet mellan lektionerna. Eleverna får inte sitta bred-
vid varandra och har fått en plan för hela terminen. Ingen gemensam 
undervisning förekommer och varje vecka avslutas med 20 minuters 
”matematiska förlustelser.” Med dessa premisser fungerar gruppen 
hyggligt.
 ElC anser också att klasser skiljer sig mycket åt. Hon anser att hon 
redan under dessa tre år sett hur kunskapsnivån sjunker och att sjuorna 
blir sämre och sämre. Hon tycker sig också märka hur klasser skiljer 
sig beroende på olika upptagningsområden. I vissa klasser är det tillå-
tet att vara duktig i andra jättefult. Stämningen i klasser blir helt olika.
 ”Klasser är jätteolika”, säger D. ”I grannrummet är det ett himla 
liv. Det är en spännande men stökig klass. Jag har svårt att få igång 
min egen klass. Jag måste spöka ut mig eller hitta på något….. Stäm-
ningen i klassen beror på vilka som är tongivande…. I min klass 
brukar jag säga till dom att dom inte behöver låta så gnälliga. Det är 
svårt att bryta ovanor. Men man får aldrig ge upp, man måste upp-
märksamma eleverna på hur de uppträder….. På den här skolan är det 
större skillnad på uppträdande i klasserna än på prestation.”
 ElE säger ungefär samma sak. Klasserna är mycket olika. En del 
klasser når mycket långt. När 4 pojkar som var pratiga vid ett tillfälle 
var borta blev en stökig klass en extremt tyst klass. Några få elever 
kan störa en hel klass. ElE anser att orsaken till att vissa elever är stö-
kiga ofta härrör från familjesituationen.

UNDERVISNINGSPLANERING OCH ELLÄRA

Efter att lärarna beskrivit sin allmänna arbetssituation diskuterar vi 
hur arbetet i fysik planeras. Varje lärare får nu i texten ordet under ett 
längre stycke. Eftersom lärarna har refl ekterat olika mycket och olika 
utförligt om sina planeringar kommer lärarna olika mycket till tals. 

Lärare ElA

ElA försöker planera det mesta på skolan under dagtid, och undviker 
hemarbete eftersom det fi nns barn hemma och mycket andra aktivite-
ter att ta hänsyn till. Hon planerar ensam och i stort sett påverkar inga 
andra lärare hennes planeringar. Tre större planeringspass i veckan 
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fi nns inlagda. Till en del är planeringen skriftlig. Hon betecknar sig 
som ”kortplanerare”. Hon tänker mycket på innehållet i lektionerna 
så planeringen kan ändras på väg till en lektion om det dyker upp 
något som hon tror kan fånga eleverna. Hon tar emot idéer med ”kort 
varsel”. Hon försöker uppfatta saker i vardagen som kan användas vid 
planeringen av lektioner. Det som kräver mest tid är att förbereda la-
borationerna och kontrollera att allt fungerar och är helt. När det gäller 
tiden på skolan så kräver inte rektor eller närmaste arbetsledare att 
man slaviskt följer 35- timmarsveckan. Behöver man göra något an-
nat kan man kompensera med mera hemarbete. Men arbetstiden skall 
fi nnas inprickad i ett veckoschema och man talar om för arbetsplatsle-
dare om man går. Hon uppfattar att systemet är fl exibelt utan petimä-
terkontroll. Hon tycker rektorn är ganska vidsynt och anser att hon kan 
göra ett gott lärararbete i No, dock med kommentaren att läromedlet, 
LPO, begränsar möjligheterna och hon skulle vilja ha ett läromedel 
med mera verklighetsanknytning.
 Boken är grunden i planeringen och står för långtidsplaneringen 
som ofta spricker. ElA tar då bort avsnitt som antingen stryks eller 
får återkomma högre upp i årskurserna. Hon utnyttjar tillfälligheter, 
och plockar in annat så mycket det går för att få med sig alla. ”Jag 
klarar inte när elever inte deltar, alla måste hitta sin del av undervis-
ningen”. Oftast är det bara huvudpunkterna från boken som används. 
Men eleverna kräver att få använda boken, speciellt i matematik. För 
eleverna blir det ett mål att hinna färdigt. De vill ”beta av eländet”. 
 I planeringen följs området enligt boken i stort, men ofta ändras 
innehållet. Ibland blir det helt andra diskussioner.
 ElA tycker att den avsnittsplanering som hon gjorde under lärar-
utbildningens tredje år ser ganska bra ut. Hon tycker att tidsomfånget 
är rimligt. ElA fi nner dock att planeringen har svårt att ta hänsyn till 
skolans vardag. Alla elever framställs som snälla och alla är med. Hon 
tycker att planeringen ger ett väldigt ”gulligt” intryck. Den är gjord för 
en idealklass. Å andra sidan tillstår ElA att de fl esta planeringar även 
nu görs så. ElA har gjort en del av de moment som föreslås i plane-
ringen. Hon har t.ex. använt sig av en laboration som visar vad som 
händer när en elektrisk apparat kortsluts. Hon har kopplat det till hur 
det var förr i tiden då många bondgårdar brann upp för att den trasiga 
säkringen ersattes med en kopparspik. Eleverna uppfattade detta mo-
ment som spännande. ElA behandlar samhällets elberoende ungefär på 
samma sätt som i sin planering och hon har t.o.m., som i planeringen, 
lyckats engagera en förälder som är elektriker och som ska komma på 
besök och berätta om sitt arbete. Hon tar också upp elsäkerhet trots att 
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det inte ingår i kursplanen. Det uppfattade ElA som en brist redan när 
hon gjorde planeringen under lärarutbildningen.
 Hon tycker att planeringen gjordes med utgångspunkt från en 
mycket speciell bok (Natura), men ElA skulle mycket väl kunna tänka 
sig att arbeta med planeringen och hade tänkt pröva den som ett expe-
riment inför intervjun. Förberedelsetiden blev dock alltför kort. När 
hon jämför planeringen med hur hon har arbetat med ellära märker 
hon att hon har missat det historiska i elavsnittet. ElA planerar att prö-
va planeringen i en 7:a nästa år. ElA anser att planeringen blev så pass 
bra tack vare att hon arbetat som obehörig lärare innan hon påbörjade 
sin lärarutbildning.

Lärare ElB

Hon planerade förr mycket mer för stunden, nu strukturerar hon bättre. 
Hon lägger upp en plan för hela arbetsområdet, men planlägger inte 
varje lektion ”jättenoga.” Hon planerar oftast ensam. I vissa fall kan 
andra NO-lärare påverka henne och vid temaarbeten görs grovstruk-
turen inom arbetslaget som ibland även påverkar lärare B:s specifi ka 
område. Hon planerar ett helt arbetsområde skriftligt i grova drag och 
brukar också planera första lektionen skriftligt. Resten av lektionerna 
är inte lika genomtänkta och oftast fi nns ingen skriftlig detaljplanering 
för dessa ”Det är mera ont om tid.” ElB tänker igenom lektionerna 
och gör en ”mental bild” av dem. Läromedlet stöder planeringen och 
lektionerna. Det går åt mest planeringstid i början av ett arbetsområde 
när läromedlet skall bestämmas och laborationer förberedas. Hon har 
utvecklat sin planeringsförmåga under sin lärartid. Efter den första 
tiden insåg hon att det krävs en noggrann tidsplanering av arbetet: 
”Första matematikkapitlet jag undervisade tog alldeles för lång tid, vi 
hann ju inte med det som kom sedan” Numera gör hon fl era skriftliga 
planeringar med olika tidsperspektiv. Hon gör en terminsplanering och 
en områdesplanering med antal veckor, vad som ska behandlas, vilka 
läxor som ska ges etc. En del av de skriftliga planeringarna är utför-
liga andra innehåller bara stolpar. Planeringarna placeras i en pärm för 
varje ämne och del av terminen. Hon tycker inte att lärarutbildningen 
lärde henna att planera. När det gäller enskilda lektioner följer hon inte 
särskilt troget sina planeringar. Alltför noggranna planeringar fungerar 
inte för lärare ElB ”Jag fi xar inte det, jag vill ta upp elevernas frågor”. 
Hon tvingas därför sortera bort delar av det som inte hinns med.
 Lärarna på skolan fyller i ett 35-timmars veckoschema, men det 
är mest en pappersprodukt eftersom ingen kontrollerar att schemat 
uppfylls i detalj. ElB upplever att lärarna har frihet att disponera tiden, 
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men eftersom det är mycket obligatoriska möten och konferenser är 
tiden ändå kringskuren.
 Lärare ElB anser att hon gör ett bra jobb med de förutsättningar 
som fi nns på skolan. Hon skulle kunna göra ett ännu bättre lärarjobb, 
men hon saknar utrustning och tid. Det enda hon kan beställa utan pro-
blem är småsaker och förbrukningsmateriel. Hon har försökt komplet-
tera kemiutrustningen som är föråldrad. Dessutom tycker hon att hon 
inte riktigt vet vad som fi nns. Det är svårt att orientera sig i skåpen 
eftersom utrustningen är dåligt uppmärkt. Delar av elläraplaneringen 
har hon anpassat till 7:or, men hon har inte använt hela planeringen. 
Hon har först i år börjat undervisa i åk 8 och har hittills inte undervisat 
i fysik i åk 9. 
 ElB tycker att elläraplaneringen hon gjorde under sin utbildning 
är oerhört ambitiös. I den valde hon ett elevaktivt arbetssätt som hon 
inte tycker är realistiskt. Hon ville t.ex. att alla elever skulle ren-
skriva sina laborationsredogörelser hemma och hon anser idag att det 
skulle medföra att fem-sex elever i varje klass aldrig skulle få några 
renskrivna laborationsredogörelser eftersom de skulle strunta i det. 
Hon ville att eleverna genom anteckningar skulle tillverka sin egen 
lärobok vilket heller inte är realistiskt. Hon uppfattar också sin egen 
roll i planeringen som mycket ambitiös. I planeringen anpassar hon 
arbetsuppgifterna till varje elevs förmåga. Idag anpassar hon nästan 
ingenting, men påminner sig de 7 extremt svaga eleverna i en speciell 
matematikgrupp som hon undervisar. Men det fordrar alltså stora extra 
resurser. Hon gör inte egna texter till svaga elever som hon föreslog i 
planeringen. Det blir ett alldeles för krävande arbetssätt. ElB ger ex-
empel på hur omöjliga kraven på läraren blir när läraren ska anpassa 
stoffet till invandrarelever som just lärt sig svenska, oberoende av de-
ras förkunskaper inom ämnet. Hon betecknar kraven från en oförstå-
ende skolledning som ouppnåeliga. Å andra sidan arbetar tre mycket 
lågpresterande elever med anpassad studiegång i en av B:s klasser. Det 
innebär att de inte har några krav på godkänt, och inga krav på läxor. 
ElB tycker ändå att dessa elever på sätt och vis är med. ElB beskriver 
en tydlig anpassning till dessa tre, med anpassade prov. 
 I sin elläraplanering lade hon, och den lärobok hon använde, ton-
vikt vid etiska aspekter. Detta synsätt använder hon fortfarande i fysik-
undervisningen. I planeringen förordade hon ett empiristiskt arbetsätt 
som hon också nu anser sig tillämpa. ”Jag tycker det är bra om elever-
na först får upptäcka hur lampan måste kopplas innan vi drar teorin”. I 
planeringen ville hon ge eleverna ett historiskt perspektiv. Också detta 
försöker hon leva upp till genom att läsa avsnitt som passar till fysik-
området högt ur boken ”Jakten på sanning”. En idé från planeringen 
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som hon använder är att ge två prov varav det ena är ett ”utantillprov” 
och det andra utför eleven med hjälp av sina anteckningar. 
 I planeringen föreslog hon att eleverna skulle få arbeta i sin egen 
takt, men det fi nner hon inte är möjligt. ElB anser att hon nu jobbar 
mer traditionellt. I planeringen föreslog hon att elläraavsnittet skulle 
inledas med en teaterföreställning. Det tycker hon fortfarande är en bra 
idé och möjlig att genomföra men det kräver mycket planeringstid. Den 
elläraplanering ElB gjorde kräver minst dubbelt så mycket tid som en 
vanlig planering med vanlig lärobok. Stoffet i kursen kommer inte att 
hinnas med. Den lärobok hon utgick ifrån (Natura) är alltför svårarbetad 
och kräver alltför mycket av läraren i form av förberedelser. Natura ger 
svåra ”bilder” som måste bearbetas med andra kunskaper och läromedel. 
Det självständiga, fria arbetssättet blir alltför svårt för eleverna. En liten 
laboration tar då en hel lektion. Eleverna behöver mycket mer struktur 
än vad elläraplanen ger. 
 ElB anser att hon försöker arbeta med varje område på djupet och 
istället avstår från andra avsnitt. Hon arbetar laborativt och låter elever-
na ställa hypoteser som planeringen föreslår. Eleverna får redovisa i ett 
laborationshäfte under laborationen. Det kräver mycket tid. Flickorna 
hinner ofta inget mer än skrivandet.  ElB arbetar mer med gemensamma 
arbetsuppgifter i klassen och mer lärarstyrt än vad hon föreslog i pla-
neringen. Hon samlar inte in i en pärm och rättar efter varje laboration. 
Hon samlar in No-skrivböckerna en gång om året. Hennes arbetstid 
räcker inte till en större insats.
 ElB tycker att ellära är det roligaste fysikområdet och hon tror att 
även eleverna tycker det och att också fl ickorna gillar ellära bland annat 
för att det är mycket praktiskt laborerande. Hon uppfattar att eleverna 
tycker att fysik är ganska ok. Hon använder sig hela tiden av samma 
lärobok. Skolan erbjuder dock fl era olika läromedel i fysik.
 ElB anser att planeringsuppgiften var en bra uppgift. Hon tycker att 
det var bra att man fi ck välja läromedel. 
 Hon skulle vilja att lärarutbildningen gav mer handfasta kunskaper 
om nödvändigheten av att planera och fl era konkreta tips. Lärarutbild-
ningen borde låta de studerande träna mera på att strukturera. Vilka pla-
neringar behövs? Hur håller man ordning på sina papper? Överlevnads-
bok för nyutexaminerade lärare har varit ett bra stöd under den första 
tiden som lärare. 
 Trots att ElB tycker sig arbeta traditionellt, mest på grund av tids-
brist, ser vi i redogörelsen ovan fl era exempel på medvetet ämnesdi-
daktiskt arbetsätt. Hon låter eleverna ställa hypoteser, hon kräver att de 
dokumenterar skriftligt, hon har ett historiskt perspektiv på ämnet. Hon 
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förmår inte individualisera i den omfattning hon föreslog i sin plane-
ring, men hon tar många steg i den riktningen. Hur långt är det möjligt 
att inom klassens ram individualisera med en rimlig arbetsinsats?

Lärare ElC

ElC frågar sina kollegor mycket. De hon utnyttjar mest är ämneskolle-
gorna, men också andra i arbetslaget. Oftast gör hon sin egen planering 
och planerar ensam.
 Hon planerar inte alla lektioner. De planerade tänker hon igenom 
och gör anteckningar med stolpar. ElC följer boken och anser att hon 
inte ska behöva ”kolla logiken” i boken. Hon har ändå upptäckt att läro-
boken har haft fel vid fl era tillfällen. Läromedlet är viktigt för ElC - än 
så länge.
 Läroboken är det som påverkar planeringen mest. Klassernas olika 
kunskapsnivå tvingar henne att göra olika planeringar även om stoffet 
är detsamma. I planeringen noterar hon vad som ska repeteras och vad 
man kan hoppa över.  Hon gör planeringar veckovis och har inte haft tid 
att göra några långtidsplaneringar. Det leder till att avsnitt ”trillar bort” 
för att de inte hinns med. Hon följer inte alltid sina planeringar. Elever-
nas frågor kan förändra en lektion. 
 Planeringen i ellära var anpassad för årskurs sju. ElC anser nu att 
den egentligen passar för äldre elever. Det var boken, som hon utgick 
ifrån, som ”lurade” henne. Hon tycker att planeringen är ”lite blåögd”. 
”Man tror mycket, som inte stämmer”. En motsvarande planering 
idag skulle bli enklare för sjuan, och vara mindre omfattande. ElC tar 
idag reda på vad de kan när de kommer till årskurs 7. Hon använder 
fortfarande samma bok, LPO. Hon tycker boken är relativt bra. Den 
ger ett samlat paket med laborationer och studieuppgifter, och den är 
billig. Eleverna får böckerna. Hon tycker att laborationerna är ganska 
”styrda”, liksom frågorna. Lärarhandledningen är dålig, istället frågar 
ElC kollegorna vilka laborationer de har gjort. Hon anser att man följer 
läroboken mera slaviskt som ny lärare. Å andra sidan har hon märkt att 
en nyexaminerad lärare förväntas vara en drivande kraft. Det kan kän-
nas tufft att vara ny.
 När ElC arbetat med ellära har hon inte hållit på lika länge som i 
planeringen. Hennes lektionsinledning där hon föreslog ett spektakulärt, 
men enkelt experiment med en Van der Graff generator har hon inte 
provat. Hon tycker fortfarande att det skulle vara en bra inledning. Hon 
har gjort en del av de föreslagna laborationerna som redan i planeringen 
var anpassade till samma lärobok som hon använder idag. Hon arbetar 
mycket med hypoteser och gissningar, som lärarutbildningen behand-
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lade utförligt. Utrustningen på skolan passar till laborationerna i boken. 
ElC menar att killar tar för sig mer under laborationerna. Hon försö-
ker puffa på tjejerna och uppmuntra dem. Hon använder olika sorters 
gruppindelning och ibland får eleverna laborera enskilt. Hon tycker att 
tjejerna ofta lyckas bättre än killarna. 
 Inledningen och avslutningen i planeringen tycker hon fortfarande 
känns bra, men hon skulle idag göra planeringen mer grundläggande 
och spara en del moment till senare årskurser.
 Hon tycker att planeringsuppgiften var nyttig. Nu vet hon av erfa-
renhet ungefär hur lång tid avsnittet tar men oftast blir en del av kursen 
”kvar”.
 Hon tycker att ellära är ett tydligt och bra område. Hon upplever att 
eleverna också tycker om avsnittet krafter. Krafter går att visa på ett an-
nat sätt än ellära.

Lärare ElD

ElD planerar sina lektioner ensam. Inga andra påverkar egentligen hen-
nes planering. Hon sitter hemma vid datorn med sina böcker och läser 
igenom och skriver stolpar till lektionsplanen. När hon gör en avsnitts-
plan så kanske hon inte arbetar färdigt hela avsnittet. Hon anser sig vara 
ganska fri från boken men följer den ibland. Framförallt använder hon 
sig av bokens struktur. Hon planerar olika för olika klasser och åldrar. 
Arbetssätet avgörs av hur klasserna klarar av att arbeta: Kan dom sitta i 
smågrupper? Hur fritt kan dom arbeta? Hon provar sig fram. ElD är då-
lig på långtidsplanering, men eleverna frågar efter det ibland. ElD anser 
att en långtidsplanering binder upp undervisning för mycket. Hon följer 
inte alltid sina planeringar: ”Varför stressa igenom en planering. Om ett 
avsnitt går bra och fungerar i klassen är det bättre att avsätta mera tid på 
det. Det eleverna har med sig har de med sig…det de missar… än sedan 
då? Jag hoppar ibland i boken det känns inte så tvunget att hinna med 
allt som planerats. Om klassen vill prata om något annat så gör vi det. 
Om det känns bra med en stunds meditation eller varför inte massage så 
avbryter vi och gör det.”
 När ElD läste igenom sin elläraplanering strax före intervjun blev 
hon imponerad. Den kändes ambitiös och bra! Hon noterar att hon 
föreslagit i sin planering att man inom elläran skulle få ta SO-tim-
mar i anspråk för att diskutera elanvändning. Hon menar nu att: ” så 
gör man nog inte”. Möjligen kan man använda den resurs som kallas 
tematimmar. Hon har inte tittat i planeringen sedan den gjordes men 
säger att hon nog ska titta mer i den framöver. Hon tycker att hon skulle 
kunna använda den, eller delar av den. ”Jag har inte hittat den bland 
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allt samlat material från lärarutbildningen. Men en del av det är ju det 
jag gör ändå idag. Stationer med laborationer som jag föreslår? Låter 
bra, kanske nästa år. Då kan jag duka upp och låta det stå uppe ett tag. 
Tidsomfånget i planeringen på en termin tycker jag är ok, om hela el-
läran behandlas.” Även lärare ElD har som ElB föreslagit att elläran ska 
introduceras med teater. Hon skulle mycket väl kunna göra det, men det 
handlar om pengar. Hon vill ha musiska redovisningar. Inga andra be-
gränsningar än pengar och tid hindrar planeringen. Defi nitivt inte kolle-
gor. ”Jag kör mitt race!” Men det som är rimligt att klara när det gäller 
ett ”förnyande” arbetssätt är punktinsatser om man ska orka.
 ElD säger att hon inte behöver ”backa från planeringen”, möjligen 
ändra laborationerna, som hon tycker är väldigt elementära. Hon skulle 
plocka in mer om elektromagneter och induktion, och laborationerna 
skulle täcka en större del av kursen.
Hon kommenterar planeringsuppgiften med att säga: ” tänka igenom så 
här grundligt är nog inte så dumt, absolut nyttigt! Det är ju en väldigt 
öppen uppgift. Ja - så ska det ju vara på en lärarutbildning.”
 Efter att hon själv förstått ellärans grunder tycker hon att området 
är roligt. Också eleverna tycker om fysik och kemi när de förstår. ElD 
lyfter liksom ElC fram kraftavsnittet som ett trevligt undervisningsom-
råde, eftersom det är det första man gör och det är enkelt. Tema rymden 
har också fungerat bra.
 Lärare ElD valde att läsa den valbara kursen i elektromagnetism på 
högskolan och anser alltså att den har stöttat hennes undervisning på 
grundskolan.

Lärare ElE

ElE planerar både ensam och tillsammans med andra lärare. Teman 
planeras tillsammans med andra. De mest kompetenta lärarna påverkar 
hennes planering och i teman även andra ämneslärare.
 Hon planerar inte sina lektioner ”minutiöst”.  Hennes långtidsplane-
ring ger ramen för lektionen. Lektionen ”får gå” lite som den vill, men 
tavelanteckningarna är alltid noggrant förberedda. Hon tänker alltid 
igenom lektionen och har den klar för sig. Elevernas intresse påverkar 
lektionernas planering. ElE låter det ”spåra ur” ibland. I en klass dis-
kuterades matematikinlärning efter att ElE sett ett TV-program.  Man 
enades om, i linje med programmet, att öka kvaliteten och minska 
problemmängden.. Var 3:e lektion jobbade hela klassen med ett enda 
problem och det fungerade bra.
 ElE planerar terminsvis och avsnittsvis. Hon tycker att matematiken 
kanske blir för mycket detaljplanerad.  



97

 I elläraplaneringen som gjordes inom lärarutbildningen fi nns det 
visserligen en del småfel, men ElE tycker att den är rätt så bra. Hon 
har aldrig använt den, och vet inte varför. Hon anser att hon mycket väl 
skulle kunnat använda den och ångrar att det inte blivit så. ElE har just 
inlett sin karriär som skolledare och hon tänker kopiera upp den till en 
kollega som tips. Hon håller med om de brister i planeringen som påpe-
kades under utbildningstiden. I planeringen har ElE utgått från eleverna 
och föreslår ett arbetssätt utan läromedel. Hon tycker att det greppet 
fortfarande är bra, och exemplifi erar med hur hon arbetat med energi. 
Där lät hon eleverna under 3 veckor arbeta med varsitt energislag. Av-
snittet avslutades med en debatt där eleverna fi ck argumentera för ”sitt” 
energislag. Man skulle kunna göra motsvarande i ellära. Hon anser att 
det i en ”riktig” planering är många andra saker man måste ta hänsyn 
till. Den här planeringen är ändå användbar, t.ex. analogin med en vat-
tenström.
 ElE hade nytta av planeringsövningen redan under sin lärarutbild-
ning eftersom den inspirerade henne till ämnet i examensarbetet.
 Ellära är roligt, de fl esta elever tycker om att koppla. Killarna tar för 
sig mera, och fl ickorna är mer rädda, men lika intresserade. Flickorna 
lyckas dock bäst i prov.  ElE tycker att atomfysik och modern fysik är 
det bästa fysikområdet eftersom hon själv är intresserad av det.

Lärarutbildningen i perspektiv

Lärarna tillfrågades om de fått tillräckliga ämneskunskaper i lärarut-
bildningen. Alla svarar ja utom en som skulle vilja haft mera kemi.

Är det några ämneskunskaper du inte tycker du behöver? Två svarar:
  Nej, även om jag inte direkt behövt dem så har jag nytta av dem. En 
svarar vet ej. Ytterligare två kommentarer var: ”Mekanikkursen” och 
”Ja vissa ämneskunskaper har jag aldrig använt. Jag förstår inte mina 
egna anteckningar från de svårare fysik- matematik och kemikurserna.” 
Sista kommentaren är från samma lärare som ville ha mer kemi.

På frågan ”Fick du tillräckliga pedagogiska kunskaper?” svarar en: 
”De borde varit annorlunda, mer utmanande. Man borde fått pressa sina 
värderingar mer.”. En annan tycker att pedagogik-metodik-didaktik fl öt 
ihop. ”Det kändes fl ummigt. Jag lade ner mycket mer tid på ämneskun-
skaper, ämnena hade ju tentor.” En tredje säger att hon troligen inte fi ck 
tillräckliga pedagogiska kunskaper. Det är svårt att veta. Kommentarer 
från ytterligare två lärare: ”Vissa böcker var väldigt teoretiska och dem 
kommer man inte ihåg”. ”Pedagogiken var verklighetsfrånvänd, det var 
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hela tiden idealfall som behandlades. Vi fi ck ingen beredskap för verk-
ligheten. Det kändes som om skolförankringen var dålig.”

Fick du tillräckliga ämnesdidaktiska kunskaper med dig? 
ElA : ”Jag skulle vilja haft mera ämnesdidaktik. Det blev väldigt teore-
tiskt. Det borde varit mer om hur man jobbar och hur man lägger upp en 
lektion.  Hur det fungerar i en kemilabsal. Jag läste på komvux längre 
tillbaka och hade långt till mina ämneskunskaper. Jag jobbade som obe-
hörig lärare när jag miste jobbet och började på HiG. Jag hoppade nästan 
av pga. mattesvårigheterna.
ElB: ”Det skulle varit mer riktigt konkreta saker. Sådant som är roligt att 
göra med en klass - eller så här kan man lägga upp ett temaarbete.”  ElB 
saknar undervisningsexempel med ”roligheter” i sina ämnen, och kon-
staterar att hon nu får leta reda på sådant själv. 
ElC: ”Nej, praktiska tipsen saknades. Vi borde fått mer om metoder, nej 
inte metoder men fl er exempel. Naturligtvis ska jag hitta min stil….. 
men fl era exempel på vad man kan göra.” 
ElD: ”Jaa, egentligen i allt utom matten. Där pratade vi om hur man 
uppfattade siffror- det var inte kul. Jag skulle vilja ha mer metoder. Men 
det fi ck vi skaffa oss själva. Men egentligen. vill jag inte ha mer meto-
dik.” 
ElE: ”Ja, det fungerade bra med de diskussioner vi hade i de fl esta äm-
nen och med de lärare som fanns på ämnesinstitutionen. De verkade ha 
mera av lärarperspektivet.”

Hur skulle du vilja förändra lärarutbildningen? 
ElA: ”Utbildningen borde mera utgå ifrån högstadiets kunskapsnivå och 
gå vidare därifrån. ”
ElB: ”Den borde innehålla mer konkreta kunskaper om lärararbete. Hur 
läraren organiserar sin vardag utan att drunkna. Utbildningen borde 
innehålla kunskaper om klassföreståndarskap. Det är så oerhört mycket 
annat som man måste göra i lärarjobbet än att undervisa, samla in lap-
par, hålla ordning på en massa saker. Det blir så stor grej. Man borde få 
undervisning i läraradministration. ”
ElC: ”Utbildningen borde innehålla mer praktik. Kurserna håller för hög 
teoretisk nivå, men det är ju på två sätt det där. Man kanske inte skulle 
läst alla ämnena? Men det är ju också roligt att ha alla. Nu ångrar jag 
inte den breda utbildningen, men om man tittar framåt så kan det göra 
det svårare att bygga på och läsa vidare. ”
ElD: ”Man måste ha kunskapen i ämnena. Praktiken är ju lite skräm-
mande ibland. Man måste komma till en bra handledare, det tycker inte 
jag alla var. Färila6 var ju intressant, men den skolan var inget för mig. 
Men lite tokigt är det ju att vi inte jobbar tillsammans med 4-6. ”
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ElE: ”Man borde väva in och koppla metodik och pedagogik till en 
kurs och tillämpa i kurserna. Pedagogikkurserna är på något sätt ut-
plockade. De hörde inte ihop med något annat.”
 Fyra av de fem lärarna ansåg att man efter lärarutbildningen såg 
helheten i utbildningen på ett annat sätt. En väntar fortfarande på den 
röda tråden, men menar att det nog är bra att hon inte känner sig färdig 
som lärare. En annan säger att ”Det knorrades under utbildningen från 
dem som inte greppat processen med att bli lärare, men man blev ju 
lärare till slut”. Tre av lärarna utrycker, utan att tillfrågas, att det var 
roligt att gå lärarutbildningen.

DISKUSSION OCH SLUTSATS

En hypotes i denna undersökning var att skolans lokala ämneskanon 
skulle försvåra för nyutexaminerade lärare att arbeta på det sätt de 
själva utstakat i sin planering. De fem lärarstuderande som valdes ut för 
denna studie hade alla i sina planeringar visat tecken på att vilja försöka 
utveckla fysikundervisning. Att defi niera vad det innebär att utveckla 
fysikundervisning kan i sig vara problematiskt. Jag väljer att fokusera 
på följande utvecklingsperspektiv: 
• Ett mer analyserande synsätt på ämnesdidaktikens varförfråga,  
 som då kräver att man lyckas motivera sina elever att studera fysik  
 med andra argument än att de behöver kunskaperna för senare 
 studier. 
• Ett innehåll med mer av etiska konsekvenser, mer av fysikens roll i
 samhället i stort, mer av ett historiskt perspektiv som skulle kunna 
 defi niera ett vidgande av en ämnesdidaktisk vadfråga. 
• Ett varierat arbetssätt med goda kunskaper om elevernas vanligaste 
 förförståelser där ett viktigt första steg är att analysera förförståelser. 
• Ett arbetssätt som möjliggör för eleverna att få insikter om vilka 
 begränsningar olika synsätt har och ett arbetssätt som gör fysik-
 undervisningen så intressant som möjligt och så lustfylld som 
 möjligt. 
• Ett arbetssätt som ger både fl ickor och pojkar stora möjligheter att 
 tillägna sig ämnet.

Elläraplaneringarna, som alltså gjordes under den lärarstuderandes 5:e  
termin, visade prov åtminstone på några av dessa perspektiv. Lärar-
studenten var vid planeringstillfället mitt i sin utbildning och kunde för-
väntas få ett ännu mer fördjupat synsätt under resten av sina studier. 
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 Hypotesen om en lokal skolkanon som försvårar för den nyexa-
minerade läraren att fullfölja sina idéer saknar grund. De nyutbildade 
lärarna ses istället ofta som förnyare som kan komma med idéer som 
tacksamt tas emot. Skolornas fysikkanon visar sig inte vara särskilt 
starkt manifesterad i form av lärarnas arbete. Detta beror till stor del 
på att lärarna inom fysik eller andra naturvetenskapliga ämnen inte 
samarbetar nämnvärt om ämnets uppläggning eller struktur. Man sam-
arbetar inte ens runt sådana arbetsbesparande åtgärder som att använda 
samma laborationsuppställningar eller att ha gemensamma prov. Oro-
ande är att diskussionen om gemensamma betygskriterier inte heller 
verkar ha kommit särskilt långt. Betygskriterier är rimligen inte bara 
styrande för utformningen av prov och tester utan också hur arbetet i 
laborationssalar och klassrum ska innefattas i kriterierna. 
 Kanon framträder mera indirekt genom den lärobok som valts och 
de laborationer som kopplas till boken. Läroboksvalet verkar främst 
domineras av ekonomiska hänsyn och av hur lättarbetat hela läro-
bokskonceptet blir tillsammans med den materiel som skolan förfogar 
över. Detta leder sannolikt ibland till att utvecklingen av undervis-
ningen stagnerar eftersom läroböcker är dyra och knappast byts utan 
mycket starkt stöd från alla lärare. Sannolikt kan läroboksbyten vara 
mycket svåra att genomdriva för nyanställda lärare. Detta leder till en 
form av nog så stark begränsning men innebär inte att alternativa sätt 
att undervisa i fysik och alternativa perspektiv på fysik skulle omöjlig-
göras.
 Det som verkar förhindra en utveckling av utbildningen mot några 
av de mål som beskrivs ovan och i läroplaner visar sig snarare ha att 
göra med grundskolans inneboende strukturer som tvingar in lärare i 
ett administrativt moras, där det sällan ges tid för utveckling och re-
fl ektion av den egna undervisningen. Det minst tidskrävande sättet för 
en nyanställd lärare att klara av sina arbetsuppgifter blir att följa den 
lärobok som skolan använder och som garanterar att det fi nns pas-
sande laborationsmateriel att tillgå. Alla steg utanför den gränsen tar 
alltför mycket tid. Katz7 menar att detta gäller alla nyutbildade lärare 
i större eller mindre omfattning beroende på att läraren inte har den 
mognad som krävs för att utveckla sitt arbete. Elisabeth Rudhe konsta-
terar i skolverkets skrift Lära Nära8 att för att förändring över huvud 
taget skall vara möjlig måste läraren få tid att diskutera och refl ektera. 
Om skolan är intresserad av att utveckla undervisningen inom ett 
ämne måste läraren få tid och incitament för att göra så. Få sådana 
verkar fi nnas idag bortsett från de resurser som satsas på arbetslag och 
temadagar.
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 Ett ämnesövergripande arbetssätt har under en längre tid prio-
riterats inom grundskolan. Arbetslaget där detta organiseras är det 
samarbetsorgan som har störst resurs och fungerar bäst. En relativt 
tydlig slutsats av dessa fem intervjuer är att ämnesutveckling och 
utveckling av ämnesdidaktik får stå tillbaka för ämnesövergripande 
samarbete. Ett ämnesövergripande samarbete som oftast sammanfattas 
i temadagar. Mitt intryck är att helhetssynen på kunskap, som brukar 
framhållas som en ledstjärna, begränsas just till dessa temadagar. Om 
helhetssyn ska prägla undervisningen måste läraren också i sitt dagliga 
arbeta beakta vad som händer i andra ämnen. För grundskolelärarna 
som utbildats vid HiG fi nns uppenbarligen möjligheterna att samordna 
fl era ämnen eftersom deras utbildning har en bred bas med alla natur-
vetenskapliga ämnen, teknik och matematik. Men också detta kräver 
tid. För att ett ämnesövergripande arbetssätt skall vara fruktbart och 
ge annat än ytkunskaper krävs också att de lärare som går in i arbetet 
har möjlighet att refl ektera över, och utveckla undervisningen i, sina 
egna ämnen. Detta försvåras i hög grad av det sätt ämneskonferenser 
arrangeras, och den status detta arbete ges. Ett ämnesansvar är inte 
kopplat till någon resurs. Det förväntas att det utförs inom den sti-
pulerade 35-timmarsveckan, vilket innebär att annat lärararbete blir 
lidande om ämnesansvaret tar tid. Eftersom läraren också överhopas 
av administrativa uppgifter av alla möjliga slag hamnar ämnesdidak-
tisk utveckling och utveckling av t.ex. laborationer långt ned på listan. 
Flera kommentarer från lärarna vittnar om att både samordning av un-
dervisningen i ett ämne och ämnesdidaktisk utveckling får stå tillbaka. 
 Ingen av lärarna har använt sin elläraplanering helt och hållet. Ett 
av de mer triviala skälen är att skriftligt material från tiden på lärar-
högskolan inte har använts i någon större utsträckning. Planeringen 
har legat gömd i en pärm. Flera av lärarna har dock använt delar av 
planeringen, och alla anser att de med vissa modifi eringar skulle kun-
na använda den. Trots att fl era av lärarna inte uppfattar att de arbetar 
på ett speciellt förnyande sätt, ställt i relation till den fysikkanon som 
fl ertalet fysikläroböcker presenterar, fi nns hos fl era lärare inslag från 
planeringarna som kan betecknas som steg mot alternativa arbetssätt i 
fysik. Flera av de intervjuade lärarna anser att planeringen var anpas-
sad för äldre elever än vad som var avsett. Planeringarna var alltför 
avancerade i många fall. Man kan dock skymta hur olika elevunderlag 
ger olika slutsatser. En av lärarna anser att laborationerna i plane-
ringen var allför elementära. Resultatet från annan lärarforskning som 
visar att lärarutbildningen inte sätter några nämnvärda spår i lärarens 
praktik2, kan inte beläggas. Den nyutbildade läraren använder mycket 
av sin kunskap från utbildningen i fysikdidaktik.
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 En lärare uttrycker att hon inte fått lära sig att planera inom lä-
rarutbildningen. Detta trots att hon i sin utbildning, förutom den el-
läraplanering som är föremål för denna undersökning, har fått planera 
lektioner i fl era ämnen. Hon saknar kunskaper om hur planeringssche-
man kan se ut. Hon föreslår kurser i läraradministration, vilket är ett 
genomgående önskemål från lärarna i undersökningen. Den adminis-
trativa delen av lärararbetet är stor och betungande. Detta bekräftas av 
andra undersökningar9 10.  Bl.a. lärarens sociala ansvar kräver mycket 
administration. Frågan kan alltså ställas om det är den gode adminis-
tratören som ska känna att hon är en framgångsrik lärare? Eller är det 
mera rimligt att lärarutbildning och skola fokuserar på undervisning? 
Håller den vårdande och uppfostrande delen av grundskolan på att helt 
ta överhanden?
 De fl esta av lärarna anser att de inte följer sina lektionsplaneringar 
särskilt slaviskt. De är öppna för elevernas frågor vilket kan innebära 
att det blir helt andra aktiviteter under en lektion än vad som var pla-
nerat. Detta får då till följd att alla avsnitt inte behandlas under kursen. 
Detta stämmer dåligt med Sardo-Browns11 undersökning. Hon hävdar 
att många oerfarna lärare har svårt att släppa greppet om sin ursprung-
liga planering. De skulle enligt Sardo-Brown ha en sämre beredskap 
att ändra sin planering. Alla lärare i denna intervjuundersökning talar 
istället med eftertryck om hur de ändrar sin planering och hur de inte 
vill ha alltför utförliga planeringar som låser. Flera av lärarna anger 
att de stryker kursmoment. På frågan om det är slutet av kursen som 
försvinner svarar de nekande utan menar att strykningarna är mer pla-
nerade. 
 Den arbetsplatsförlagda tiden på 35 timmar är omdebatterad. Lä-
rarna i denna undersökning anser att det fungerar bra, mest tack vare 
att de ändå är så pass bundna till skolan under dagtid. Det som binder 
läraren till skolan är både administrativt arbete och lektionsplanering 
med laborationsförberedelser men också många konferenser och sam-
manträden. De fl esta av undersökningens lärare verkar dock dessutom 
planera hemma. Med tanke på de arbetsplatser skolorna erbjuder före-
faller det svårt att kunna utföra mer krävande tankearbete på skolorna. 
Bristen på datorer ger också en stark begränsning.
 Lärarna har alltså inte provat sina planeringar, trots att de var 
mycket välgjorda och ”innovativa”. En orsak är att planeringarna krä-
ver mer arbete än vad som är rimligt, trots att de redan är gjorda. Flera 
lärare uttrycker att de skulle kunna göra ett bättre lärararbete om det 
fanns mera tid och om utrustningen inom de laborativa ämnena var 
modernare och bättre. Läraren arbetar oftast mycket nära läroboken 
och i fl era fall är laborationsmateriel, inköpt för årtionden sedan, an-
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passat till läroboken. För att modernisera och byta ut krävs att resurser 
ges till detta arbete. I annat fall kommer de kunskaper en lärare har 
med sig från sin lärarutbildning inte att kunna omsättas i praktik. En-
ligt Sardo-Brown11 kan en annan orsak vara att nyexaminerade lärare 
planerar mindre effektivt. Detta beror då på den bristande lärarerfaren-
heten vilket gör att planeringen inte på ett realistiskt sätt är kopplad till 
tid, innehåll och omfattning. Detta gäller också dessa elläraplaneringar 
som gjordes nästan helt utan lärarerfarenhet under utbildningstiden. 
 Det verkar uppstå ett moment 22. Läroboken får en allt viktigare 
roll som stöd också till läraren. Läroboken är kopplad till labora-
tionsmateriel inköpt för årtionden sedan som inte kan moderniseras 
eftersom skolan inte har råd att köpa ny materiel. Utan ny laborations-
materiel ingen ny lärobok och utan ny lärobok inga nya impulser. San-
nolikt underlättas ett ämnesdidaktiskt förnyelsearbete om en lärare har 
fått ett speciellt ansvar för ämnet. Den lärare som ges ansvaret för ett 
naturvetenskapligt ämne bör förutom läroboks/läromedelsansvar och 
pedagogisk utveckling i ämnet också ansvara för att laborationsutrust-
ning förnyas och att laborationer nyutvecklas. Detta är inte möjligt 
inom 35-timmarsramen. Det kollektiva ansvar som skolledningen 
förordar tycks leda till att ingen tar ansvaret. Ämnesansvaret borde 
innebära ett färre antal undervisningstimmar och också vara kopplat 
till ett pedagogiskt utvecklingsarbete inom ämnet. En följd av den 
bristande tidsresursen tycks bli att laborationsutrustningen är förlegad 
och att varken det laborativa arbetssättet eller övriga undervisningsin-
slag förnyas. 
 Önskemålet om fl era tips under lärarutbildningen på konkret verk-
samhet i skolan vare sig det gäller laborationer eller vanligt lektionsar-
bete har sannolikt samma grund som bristen på förnyelse. Tidsbristen 
gör att läraren känner att hon behöver ha så mycket konkreta tips 
som möjligt med sig ut som enkelt kan plockas upp ur portföljen och 
användas. Lärarutbildningen försöker istället arbeta med en träning i 
eget refl ekterande och förmåga att själv välja de vägar som passar en 
viss klass och ett visst ämnesstoff. Detta refl ekterande, övervägande 
och väljande tar tid och därför använder läraren de läromedel som 
alltid använts på skolan. De fungerar ju utan några tidsödande egna 
tester. Om det ger den önskade inlärningseffekten eller inte fi nns det 
knappast någon tid för att refl ektera över. Om läraren dessutom skulle 
göra en lika ambitiös och refl ekterande planering som den i ellära för 
varje avsnitt skulle arbetsbördan bli helt orimlig. Fransson12 frågar  
”Är det så att den [grundläggande lärarutbildningen] har blivit så pro-
blematiserande och analyserande att nyutbildade lärare lämnar hög-
skolor och universitet med många frågor och en medvetenhet om vad 
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som skall göras, när och varför, men utan verklighetsförankrade svar 
och handlingsalternativ för att förverkliga dessa?”
 Lärarna tycks i huvudsak vara nöjda med sin lärarutbildning. Olika 
individer framför olika sorters kritik som framgått ovan. Den lärarut-
bildning som bedrivs vid Högskolan i Gävle har gått från förebildlig, 
tipsinriktad metodik till vetenskapligt baserad undervisning där ett av 
målen är att läraren genom egna djupa kunskaper och refl ektion ska 
avgöra vad som bäst passar i en speciell undervisningssituation. Frå-
gan måste dock ställas om grundskolans resurser och inriktning idag 
motsvarar den lärarutbildning som ges. Lärarutbildningen som den är 
utformad idag förutsätter att den blivande läraren ges goda möjligheter 
att refl ektera över, samt planera och utveckla, sin undervisning. Om 
lärarens arbetstid i skolan till stor del upptas av konferenser och admi-
nistration är sannolikt lärarutbildningen inte funktionell. 
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Bilaga 1

Skriftliga frågor elläraplanering, Namn:…………………………………

….

Korta svar. Skriv under frågan!

Skolkanon (=skoltradition)/bakgrund

1. Finns det någon ämnesinstitution på skolan där du arbetar?

2. Finns det någon huvudansvarig i fysik/no

3. Har du en egen arbetsplats?

4. Har skolan bra labutrustning/demonstrationsutrustning?

5. Kan du köpa in ny materiel som du anser dig behöva?

6. Hur är lärarlaget sammansatt?

7. Har olika fysiklärare/no-lärare samma laborationer?

8. Samma skrivningar?

9. Diskuterar ni bedömningskriterier i fysik/no?

10. Har ni andra gemensamma ämnesaktiviteter?

Ditt lärararbete

1. Har du arbetat som lärare ända sedan du tog examen? - på samma 
skola?

2. Hur många klasser har du haft?

3. Vilka ämnen har du undervisat i?

4. Har du varit klassföreståndare? Hur stor omfattning?

5. Andra uppdrag i skolan?
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Planering i Fysik/no

1. Planerar du tillsammans med andra lärare eller ensam? 

2. Vilka lärare påverkar i så fall din planering?

Din lärarutbildning

1. Tycker du att du fi ck tillräckliga ämneskunskaper med dig ut som 
lärare?

2. Är det några ämneskunskaper du inte tycker du har behövt?

3. Tycker du att du fi ck tillräckliga pedagogiska kunskaper?

4. Är det några pedagogiska kunskaper du inte tycker du har behövt?

5. Är det något annat i din utbildning du hade kunnat undvara (för-
utom 2 och 4) (under intervjun tar vi upp det skulle vilja lägga 
till)?

6. Om du försöker komma ihåg idag, var det någon del av Lärarut-
bildningen du tyckte kändes bättre i slutet av utbildningen än just 
när du läste den?

7. Om du försöker komma ihåg idag, var det någon del av Lärarut-
bildningen du tyckte kändes sämre i slutet av utbildningen än just 
när du läste den?

Bilaga 2

Frågeställningar elläraplanering.

Skolkanon/bakgrund

Hur trivs du på skolan?

Hur uppfattar du skolmiljön- (Hur är lektions/labsalarna?)

Hur trivs du med dina lärarkollegor? – 

Ämneskollegor i fysik/no? 
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Hur trivs du med lärarlaget?

Vad brukar ni arbeta med/ ta upp i lärarlaget?

Hur fungerar lärarlagsarbetet?

Vad har en ämnesansvarig för uppgifter? (alternativt- vem sköter in-
köp-planering-utveckling av fysiken)

Ditt lärararbete

Trivs du med att arbeta som lärare?

Vad är det bästa/sämsta med lärarjobbet?

Vad är det svåraste i lärarjobbet?

Vad är det roligaste?

Hur mycket tid använder du till förberedelser?

Vad kräver mest tid?

Hur ser skolledningen på arbetsplatsförlagd tid?

Kan du göra ett gott lärarbete i no? skolans utrustning/lokaler, 
kollegor, begränsningar?

Hur upplever du dina elever?(begåvade, fl itiga, lata, ointresserade av 
no, gör så gott de kan?)

Jämför olika klasser. (lika eller tycker du att de skiljer sig åt? i så fall 
hur?)

Planering i Fysik/no

Planerar du dina lektioner?  (skriftligt, tänker igenom, förljer boken 
etc.)

Har du fl era olika typer av planeringar Hur långt i förväg har du 
planerat? (avsnitt, årsvis, månadsvis, periodvis….)

Vad påverkar din planering?

Hur följer du dina planeringar?

Vad tycker du om din avsnittsplanering i ellära nu idag? (den som 
gjordes på HiG )
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Detaljdiskussion om planeringens innehåll avpassat för varje fd 

lärarstuderande.

Kan du använda den, delar eller inget alls? 

Varför?

Hur skulle en elplanering se ut idag? 

Största skillnaden ?

Största likheten?

Har du haft nytta av att du fi ck göra den här längre avsnittsplanering 
under LU? På vilket sätt i så fall? alternativt, hur skulle en planerings-
övning istället lagts upp? (eller behöver man inte öva på att planera?)
Vad tycker du om ellära som undervisningsämne?

Vilket område i fysik tycker du är roligast att undervisa om?

Varför? 

Din lärarutbildning

Har du på något sätt omvärderat din lärarutbildning jämfört med när 
du just gått ut?

Tycker du att du fi ck tillräckliga ämnesdidaktiska kunskaper med dig? 
(förklara ev. ÄD)

Hur fortbildar du dig?

Hur skulle du vilja förändra din lärarutbildning? 
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Roy Nilsson

Synen på undervisning efter tre år 
som fysiklärare II

Intervjuer hösten 2004 
med lärare efter tre verksamma år 

Sammanfattning

Fem lärare, som tre år tidigare gjort en planering av astronomidelen i 
grundskolans fysikkurs, har intervjuats. Planeringarna beskrivs i 
Nilsson ”Fysikkanon i lärarutbildning och grundskola” denna anto-
logi. De intervjuade lärarna ger samma bild av sin undervisning. De 
anser att planeringarna är välgjorda men normalt skolarbete medger 
inte den höga ambitionsnivån i planeringarna. Varken undervisning 
eller planering av detta slag är möjliga att utföra eftersom lärarens tid 
är kringskuren av många andra krav. Refl ektion och nytänkande tar 
alltför mycket tid. Ämnesutveckling är lågt prioriterad på skolorna och 
ämneskonferensen saknar resurser till skillnad från ämnesövergripan-
de lärarlagsarbete, ett lärarlagsarbete som mer handlar om elevuppfölj-
ning än utveckling av undervisning.

Bakgrund

Alla lärare i den intervjuserie som påbörjades hösten 20031 har utbil-
dats till lärare vid Högskolan i Gävle. De utbildades med kompetens 
inom matematik, naturvetenskap och teknik för årskurserna 4-9 och de 
gick ut sin utbildning hösten 2000 (de som intervjuades hösten 2003) 
respektive hösten 2001 (de som intervjuades hösten 2004). Samtliga 
intervjuade har valts ut på grundval av en omfattande planeringsupp-
gift som gjordes i fysik under deras tredje utbildningsår.2

 De lärare som intervjuades hösten 2003 hade gjort en planering 
av elläraavsnittet i grundskolan. De var alla från denna först utvalda 
grupp och verksamma inom det område de utbildats för. En av dem 
hade dock just påbörjat en karriär som skolledare medan övriga arbetade 
som lärare inom årskurserna 6-9 med matematik och ett eller fl era 
naturvetenskapliga ämnen och ibland också teknik.
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 Av de fem först utvalda som gjort en planering av grundskolans 
astronomiundervisning och skulle intervjuas hösten 2004 hade en fl yt-
tat till USA och kunde inte nås för en intervju, hon arbetar dock som 
lärare inom sin ämneskompetens. En hade redan efter en termin avslutat 
sin läraranställning eftersom hon ansåg att arbetsklimatet i skolan vara 
orimligt. Hon gick tillbaka till sitt gamla arbete som projektledare. 
Dessa två ersattes då av två andra ur samma grupp som också uppfyllde 
de kriterier som ställts upp för urvalet. Av dessa fem intervjuade lärare 
arbetade en med elever i årskurs 1-6 på en friskola och en arbetade som 
speciallärare i en 1-6 skola. Ytterligare en hade undervisat i svenska, 
engelska och So förutom de ämnen (matematik, biologi, fysik, kemi och 
teknik) som hon utbildats för. Två av fem kan alltså sägas ha arbetat helt 
inom det område där deras professionskunskaper ligger. Ingen har dock 
tvingats in i sina arbetsuppgifter. Alla har godtagit eller sökt sig utanför 
sina ämnesområden.  
 Eftersom fl era av lärarna i denna undersökning har arbetat utanför 
det kompetensområde som deras utbildning avsett har dessa heller inte 
provat sina astronomiplaneringar och heller inte undervisat i fysik. Jag 
har därför valt att, till skillnad från elläraarbetet i kapitlet ”Synen på 
undervisning efter tre år som fysiklärare I”, samla alla tankar runt lärar-
arbetet respektive planering och undervisning i astronomi på ett ställe i 
texten för varje lärare.
 De tre som intervjuas från det ursprungliga urvalet har samma be-
teckningar (AB, AC och AD) som i kapitlet ”Fysikkanon i lärarutbild-
ning och grundskola”. De båda studerande som bortfallit har beteck-
ningarna AA och AE.
 De båda nytillkomna har beteckningarna AF och AG. Analysen av 
astronomiplanering, test och läroboksval fi nns redovisade också för 
dessa i kapitlet ”Fysikkanon i lärarutbildning och grundskola”. 2 
 Bakgrund och teori behandlas i de båda föregående kapitlen. Detta 
kapitel innehåller intervjuer samt analys och resultat av intervjuerna 
med de studerande som gjorde astronomiplaneringar hösten 1999 under 
åk3 av lärarutbildningen. Beteckningen No (naturorienterande ämnen) 
används i arbetet som ett samlande begrepp för fysik, kemi, biologi och 
teknik. Beteckningen So står för samhällsorienterande ämnen. 

Intervjuer med verksamma lärare

Lärarstuderande AA har som nämnts ovan avslutat sin karriär som 
lärare efter en termin och av vårt telefonsamtal att döma kommer hon 
inte heller att återvända till läraryrket längre fram.
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Lärare AB har arbetat som lärare sedan hon tog sin examen. Hon har 
under sin lärartid undervisat även i ämnen som svenska, engelska och 
samhällsorientering. Hon har dessutom engagerats som stöd till elev-
rådet, varit klassföreståndare från början och ämnesansvarig i engel-
ska! Hon trivs med lärararbetet men funderar ändå på att hitta ett annat 
arbete. Hon är starkt kritisk till skolans ledning där rektor utsett fl era 
vice rektorer och själv är mycket osynlig. Hon anser sig också lurad 
på en löneförhöjning som uteblivit trots att hon tagit stort ansvar och 
arbetat med frågor som skolledningen uppmanat henne att driva. En 
nyanställd lärare utan lärarutbildning får högre lön. Hon upplever en 
stor brist vad gäller kuratorer, som helt saknas, och andra elevstödjan-
de funktioner på skolan. Hon trivs dock mycket bra med sina kollegor 
och anser att skolan egentligen har en stor potential. Det är en relativt 
gammal skola som är uppfräschad. Det är ordning och reda på skolan 
vilket hon uppfattar delvis beror på att det fi nns fl era äldre lärare kvar 
som sätter sin prägel på arbetssätt och rutiner.
 Varje ämne har en ansvarig lärare som inte får någon ersättning för 
sitt arbete. Laborationsutrustningen är placerad i laborationssalarna. 
Det fi nns en hel del gammal, men oftast fungerande, laborationsutrust-
ning. Endast billig ny utrustning kan inköpas. Hela högstadiet är ett 
enda arbetslag med ungefär 25 lärare. Skolan har 700 elever. Lärarna 
använder inte systematiskt samma laborationer, man har inga gemen-
samma prov men har diskuterat betygskriterier. AB märker hur de nya 
lärarna inte tar fram brännarna vid laborationer eftersom de är osäkra 
och tycker det känns farligt och helst undviker elevlaborationer i No.
 Det bästa med lärarjobbet är kontakten med eleverna, att få vara 
delaktig i deras liv och utveckling. När man förklarar för tionde gång-
en och ljuset äntligen tänds känns arbetet meningsfullt. Det svåraste är 
att kunna släppa elever som mår dåligt när man inte kan nå längre. 
 AB använder mycket tid för planering, men märker att det blir 
mindre och mindre med ökande rutin. Numera gör hon aldrig några 
”minutplaneringar”. Hon kommenterar att No kräver mycket mer pla-
neringstid än engelska. Hon arbetar mest med avsnittsplaneringar, inte 
så mycket med lektionsplaneringar. AB skriver ner alla planeringar 
men sparar bara det som blir bra.
 ”Den sociala delen tar mest tid och alla föräldrakontakter och brå-
kande elever och alla dessa barn som man inte kan släppa, kan inte 
säga nej, måste ge mig.” På tisdagar har man tvåtimmarskonferens och 
morgonkonferenser två dar i veckan. Då ges information om vad som 
hänt men inte vad som ska hända: ”Man tar upp alla klasserna en i 
taget och ger återkommande omdömen.” Utvecklingssamtalen diskute-
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ras. AB anser att dessa konferenser behövs. Skolledningen har fullt för-
troende för att lärarna sköter sina förberedelser och har inga krav utanför 
lektions och konferenstid på att lärarna skall befi nna sig på skolan där 
AB har en egen arbetsplats.
 AB tycker de klasser hon haft varit helt olika. I ena klassen kan 
eleverna vara intresserade och fl itiga med många MVG-elever och en 
liten klick svaga medan en annan klass har en betydligt lägre kunskaps-
nivå och ingen MVG-elev. ”7:an var en klass där nästan alla idrottade, 
det var en livligare klass, busiga tjejer som man fi ck bra kontakt med, 
men dom satsade allt på idrotten och skolan var inte lika viktig. Men 
ofta har idrottselever lätt för sig. Andra klassen, en 8:a, är inte lika lätt 
få kontakt med, men de är intresserade och duktiga. Läraren har stort 
ansvar för stämningen i klassen.  8:an var redan präglade av en annan 
lärare. Det var bra föräldrar i båda klasserna. ” 
 AB tycker hon kan göra ett gott arbete i No trots gamla grejor. Hon 
planerar oftast ensam, men ibland tillsammans med andra. De andra 
No-lärarna påverkar hennes planering inte minst vad gäller utnyttjande 
av laborationslokaler och utrustning.  AB använder fl era böcker vid sin 
planering Hon gör först en avsnittsplanering som inte är detaljerad. Se-
dan görs lektionsplaneringen. Eleverna har tillgång till Fysik spektrum 
och Puls. Eleverna skriver mycket eftersom de har böcker endast under 
lektionerna. De kan i undantagsfall låna boken som måste tillbaka i tid.  
Läxor i böcker ges aldrig utan bygger alltså endast på elevernas anteck-
ningar. ”Skitdåligt att dom inte har böcker. Allt blir så serverat”. Läro-
planen och den lokala planen är utgångspunkter. Planeringen innehåller 
olika nivåer där eleverna kan välja. AB följer ofta sidospår och bryter 
sin planering, hon rättar sig efter elevernas intresse. 
 AB anser att hennes astronomiplanering från utbildningstiden är bra. 
Hon tycker dock att omfattningen på 15h var för kort. Allt tar så mycket 
längre tid än man tror. Hon försöker få eleverna delaktiga i planeringen. 
Hon anser att tidslåsta redovisningar, där tiden inte får överskridas, 
fungerar bra.  I planeringen föreslås fl era samarbeten med olika lärare 
och AB anser att hon skulle kunna samarbeta med So-lärare inte minst 
för att AB har undervisat även i So. Hon tycker att det känts bra att 
undervisa även i ämnen där hon saknar behörighet. I sin planering dis-
kuterar AB en heterogen gruppsammansättning, där en elev ”lyfter” en 
annan. Hon anser numera att gruppindelningen måste vara olika i olika 
klasser. Heterogena grupper fungerar ibland. AB bestämmer grupperna i 
vissa klasser, medan eleverna i andra klasser kan bestämma själva. 
 Planeringen går inte att använda rakt upp och ned, den kräver mer tid 
an vad som anges. Däremot ser AB inga större problem med samarbe-
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tet med andra lärare. Arbetet med skalor blir svårt för eleverna. Alla 9 
eleverna kan inte heller gå ut på skolgården på en gång för att placera ut 
planeterna 2.  En eller två elever i taget bör istället gå ut på skolgården 
och läraren måste vara med hela tiden. Planeringen går inte att genom-
föra med 28 elever i klassen. AB skulle satsa mer tid på inledning, men 
ändå ha en relativt kort första inledning och sedan återkomma med 
gemensamma genomgångar. Eleverna skulle som i planeringen få välja 
en planet. AB skulle i redovisningen också kräva att eleverna beskriver 
sitt arbetssätt. Antalet timmar som i planeringen ofta anges ungefärligt 
för olika moment skulle idag ges mer precist. AB anser att projektet är 
en ganska ”stor grej.” Läraren och eleverna måste strunta i annat under 
projekttiden. Lokaltillgången kan också ställa till det eftersom projektet 
löper över en längre tid.
 AB anser att planeringsuppgiften var bra och tycker att utbildningen 
skulle ha innehållit mera av samma karaktär.  Hon har ändrat sig om 
astronomi och tycker numera att det är intressant eftersom eleverna 
tycker det. AB uppskattar också nu att man ganska enkelt kan göra di-
rekta observationer.
 AB är missnöjd med sin lärarutbildning den borde ha varit mer 
inriktad mot det läraren skall arbeta med. Hon anser att hon fi ck till-
räckligt med ämneskunskaper i sin lärarutbildning. Hon anser att den 
ibland gav alltför djupa ämneskunskaper, och var för lite inriktad på de 
kunskaper som förmedlas i grundskolan.  Kurser i laborativ kemi och 
fysik hade varit bra. ”Mer planering, mer metoder i ryggsäcken, fi ck 
inget sådant. Konstruera laborationer, istället för analys 2, studera kemi-
boken i åk 9 och gör labbar till den, skulle kunna ta det då jag inte orkar 
göra nytt.” AB tyckte att hon jobbade ihjäl sig första året eftersom ut-
bildningen inte givit henne några ”färdiga recept” som hon kunde börja 
arbeta med. 

Lärare AC: Hon arbetar på en 0-6 skola som speciallärare och undervi-
sar i alla ämnen. Skolan har 285 elever dessutom integreras en särskola 
och fl era andra skolor bl.a. en religiös friskola. Skolan är totalrenoverad 
med en väl fungerade skolgård. 
 AC:s elever är ofta utagerande pojkar ”värstingar.” Hon har en liten 
grupp med 4-6 elever. Bortsett från förra året som var extra jobbigt med 
9 killar. ”Mycket tungt, jag var helt slut, men det var för dyrt skicka 
dom till skoldaghem.” Hennes elever är bråkiga, inte svagpresterande. 
Fem av dem går på amfetamin, som AC tycker är en välsignelse, efter-
som det hjälper dem så de kan lugna ner sig och läsa. AC har många 
föräldrakontakter, ofta dagligen. Hon har ständig kontakt med social-
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förvaltning, habilitering, barn och ungdoms psykiatriska avdelning på 
sjukhuset, etc. ”Eleverna arbetar och lär sig så länge dom är hos mig. 
Men planeringar funkar oftast inte. Jag måste ta chansen när den dyker 
upp. Eleverna kräver mycket och vill ha svart på vitt för att övertygas. 
De kräver trygga läroböcker.”
 AC trivs med barn och arbetskamrater. Hon trivs som lärare men 
har en konfl ikt med skolledningen som favoriserar vissa lärare. Rektor 
erkända till sist att hon hade uppträtt orättvist och ”elakt”. AC upple-
ver en petimäterkontroll där disktrasa och limstift hämtas hos rektorn 
som kontrollerar och sparar småpengar.  AC har sökt sig till denna typ 
av tjänst och hon arbetade med samma typ av jobb med vuxna tidi-
gare. 
 Hon har god kontakt med klasslärare som är glada om de slip-
per bråkstakarna. Det fi nns ingen annan än AC på hela skolan med 
Ma-No-utbildning och det fi nns ingen ansvarig för matematik eller 
naturorientering. Varken rektor eller lärarkollegor bryr sig om No. AC 
upplever att hon måste slåss för No. Skolan saknar No-utrustning och 
man struntar i uppnåendemålen i No och matematik. Ingen av kol-
legorna använder AC som resursperson. De ställer inte ens frågor. Det 
enda ämne som prioriteras på skolan är svenska. Orsaken är att vanliga 
mellanstadielärare saknar kompetens i matematik och No. Man vill 
heller inte dela på klasser så att den med mest kompetens undervisar 
i matematik och No. Vid anställning av nya lärare satsar rektor mer 
på person än på ämneskompetens. En utvärdering av målen för åk5 
har nyss påbörjats. Alla undervisningsinsatser styrs av pengar. AC har 
800 kr för inköp som även skall täcka bokinköp. Hon har inte haft råd 
att köpa någon No-bok utan använder en So-No-bok från 89 och hon 
under visar med matematikböcker från 91. Hon känner att hon resigne-
rat och att det tagit slut på det personliga engagemanget.
 AC har arbetat som lärare ända sedan hon tog sin examen. Hon har 
undervisat i åk 4, 5 och 6 och har haft ansvaret för specialgruppen de 
senaste åren där hon också har hjälp av en lärarassistent. Hon har un-
dervisat i matematik, samhällsorientering, naturorientering, svenska, 
engelska och teknik. Det bästa med arbetet är elevkontakten. Det säm-
sta är bråket med rektor. AC tycker hon får ”jobba häcken av sig” utan 
att få någon förståelse alls. Det svåraste med lärarjobbet är föräldra-
kontakten, som med de elever AC undervisar kan vara mycket tät och 
där ibland föräldrarnas uppträdande är klart olämpligt. Vårdnadstvister 
hamnar ibland i klassrummet. I år har AC för första gången tillerkänts 
planeringstid med 5 stycken 40 minuters pass. Arbetstiden på skolan 
är beordrad till 40 h i veckan alltså 5h utöver avtal. AC tycker att det 
hon hinner förutom arbetet i sitt liv är att äta och sova, och ändå trivs 
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hon som lärare. Hon tycker inte att hon kan göra ett gott arbete som 
No-lärare eftersom det helt saknas resurser.
 AC planerar oftast ensam ibland tillsammans med andra klasslärare 
som ibland påverkar hennes planering. Hon arbetar med minnesan-
teckningar, stolpar för sina lektioner och tittar i olika läroböcker men 
hennes planering måste vara mycket fl exibel eftersom hennes under-
visning samtidigt ska täcka tre årskurser.  Hon använder den lilla ut-
rustning som står till förfogande och försöker illustrera dygnets ljusva-
riation, månens faser och årstider med hjälp av en skrivbordslampa 
och en snurrstol som får vara jorden. Hon har hittills lyckats utverka 
medel för en stadsbussresa till ett studiebesök på Ångströmlaboratoriet 
där det i år var optikdemonstrationer. 
 Eftersom AC inte undervisat i grundskolans senare år blir diskus-
sionen om hennes astronomiplanering av teoretisk karaktär i ljuset av 
hennes lärarerfarenheter. Hon tycker idag att den upptar alltför många 
timmar. Att göra en rimlig tidsuppskattning är svårt för en lärarstude-
rande. Det studiebesök hon förslagit anser hon är svårt att utföra trots 
att hon tycker att studiebesöket med förberedelser och efterarbete vore 
mycket värdefullt. En visning av observatoriet kostar nämligen 1200:-.  
Hon tycker, som i planeringen, att naturvetenskapens historia är ett 
viktigt inslag i en lärobok. Den kan göra det lättare att föra en diskus-
sion. Hon skulle inte göra sin planering annorlunda efter att ha gått 
kursen i Astro och Geofysik. Men hon anser att hon behöver ämnes-
kunskaperna ”så att de sitter i ryggmärgen”. AC betonar vikten av en 
egen förståelse. När man undervisar lär man sig. AC känner sig därför 
ringrostig inför högstadium vad gäller fysik och kemi. Den undervis-
ning hon nu bedriver beskriver hon som: ”halva tiden går åt att få ord-
ning på ungarna så man hinner knappt undervisa”. AC tycker att det 
är för mycket barnuppfostran i skolan. ”Eleverna kan inget hemifrån. 
Systemet har blivit sådant att skolan tar över allt.” Föräldrarna tar inte 
heller skolan på allvar. En mamma kan säga: ”Gör det något om han 
kommer några minuter för sent?” och mena för sent samtliga lektioner. 
 Astronomi är ett bra ämnesområde att fånga elever med. Det är 
enkelt att få dem att titta på Venus och diskutera planeter.
 AC anser att hon varken fi ck tillräckligt med ämneskunskaper el-
ler pedagogiska kunskaper i lärarutbildningen, men hon ångrar inte att 
hon gick den. Allt var dock inte relevant. De fl esta experiment är t.ex. 
omöjliga att utföra i grundskolan på grund av resursbrist. Det borde 
ha varit fl er exempel på experiment med material som inte kostar nå-
got, mer undervisning i grundläggande matematikinlärning och hon 
saknade utbildning i hur man samtalar med föräldrar. Hon tycker att 
kemiundervisningen var det som fungerade sämst. 
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 AC trivdes med att gå lärarutbildningen. Hon utbildade sig genom 
att först gå komvux sedan basår och lärarutbildningen. Hon har efter 
lärarutbildningen läst 20 p specialpedagogik.

Lärare AD arbetar på en av kommunens tre 7-9 skolor. På skolan 
fi nns en No-institution och AD är oavlönad ansvarig för hela Ma-No-
blocket. Hon får 45.000 i anslag varav 30.000 används till bokinköp 
och resterande 15000 används till förbrukningsmaterial i alla fyra 
ämnen (bi, ke, fy, te)  som täcks av No och någon liten investering i 
utrustning ”om jag kan övertyga mina kollegor”. Skolan har relativt 
bra utrustning för laborationer och demonstrationer ”men det kan bli 
bättre”. AD har en egen arbetsplats. Lärarlaget representerar så många 
ämnen som möjligt och täcker upp 3 klasser. AD har fl era klasser men 
deltar bara i ett lärarlag. Hon tycker lärarlaget fungerar bra. I lärarlaget 
tar man upp kvalitetsutveckling, diskuterar utvärderingsmetoder, mål-
beskrivning etc. men man diskuterar aldrig pedagogik eller didaktik. 
Man har dålig tillgång till datorer, varje lärarlag med 7 lärare förfogar 
över en dator. AD samarbetar inte så mycket med sina ämneskollegor. 
AD trivs bra med sina kollegor och menar att hon samarbetar bra med 
dem. Man har dock inga gemensamma prov, ingen gemensam pärm 
med laborationsinstruktioner, inga gemensamma laborationer och man 
diskuterar väldigt sällan betygskriterier. Man hinner inte prata med 
varandra och man har inga gemensamma raster. Lunchen ligger dess-
utom oftast sent för No-klasserna och deras lärare.
 Skolan är nyrenoverad och ser fräsch ut. Dock har man gjort 
många misstag vid inredningen av laborationssalarna där bänkar 
placerats runt väggarna vilket leder till att brännarna hamnar under 
överskåpen med brandrisk som följd. Man har snålat på kvaliteten och 
byggmaterial och inredningen i salarna verkar vara ”på bristningsgrän-
sen”. Salarna är dessutom för små och rymmer 18-20. Det är idag upp 
till 31 elever i varje klass elever vilket innebär att man nu trycker in 
ytterligare drygt 10 elever. 
 AD trivs mycket bra som lärare och på skolan. Hon anser att man 
måste trivas på sin skola för att trivas med lärarjobbet. ”Det bästa jag 
gjort”. Hon har arbetat som lärare på samma skola ända sedan exa-
men. Hon erbjöds arbete på alla grundskolor i kommunen och kunde 
välja skola. Hon har haft 6 klasser under dessa 2,5 år och undervisat i 
matematik, fysik, kemi, biolog och teknik. Hon har alltsedan anställ-
ningen varit klassföreståndare och har oavlönat ansvar för hela ma-no 
området som skolledningen vägrar att dela upp på fl era lärare. Hon 
arbetar i mobbingteamet och ansvarar för klasstödjarna i arbetslaget. 
Hon tycker att lärararbetets omväxlande uppgifter är det bästa med 
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jobbet och det sämsta att man aldrig hinner klart, att man aldrig får 
avsluta ordentligt. Det svåraste i lärarjobbet är att nå alla elever. Roli-
gast är det när det är full fart i klassrummet och alla elever är positiva 
och engagerade.
 AD ägnar ett par tre timmar varje kväll till förberedelser. Hon ar-
betar dessutom 35h på skolan och en stor del av helgen. I början kän-
des det som om hon arbetade dygnet runt. Det är ett uttalat tvång att 
sitta 35h på skolan, ingen ska försöka smita. Rektor håller noggrann 
kontroll och åtgärdar om någon inte fyller sitt tidspensum. Lärarna 
gnölar över orimliga tidskrav, facket känner sig trängt i frågan och 
lärarna tycks ha gett upp. Hon tycker att hon fortfarande är ny som 
lärare. Kemin kräver allra mest tid därför att AD inte har samma goda 
kunskapsgrund i kemi som i fysik och de andra ämnena. AD skulle 
vilja vara en ännu bättre lärare och hon tycker aldrig hon når målen. 
 Hon tycker eleverna visar många olika attityder och förmågor. Det 
fi nns ambitiösa, lata, intresserade och ointresserade elever. En del trivs 
med NO andra säger sig tycka om NO och AD upplever att de gör det 
för att glädja henne – ”Visst är det hemskt”? Hon upplever att klasser 
uppträder helt olika. Just nu har hon två helt olika 9:or. Den ena lugn 
och tyst, i den andra är det mycket diskuterande om allt och starka 
känslor. Båda klasserna är bra att arbeta med, men varför blir klasser 
så olika? I den livliga klassen verkar alla hålla ihop i den andra är det 
”små gäng”. De lugna eleverna lär sig mest, de livliga går det inte att 
få tyst på. AD har upplevt hur elever fuskat genom att läsa in hela av-
snitt på MP3- spelare som de sedan lyssnar på under provet. 
 AD planerar alltid ensam, salsschemat är det som påverkar hennes 
planering mest eftersom det är brist på bra salar. Av samma orsak på-
verkas hon av de andra lärarnas planering. 
 Hon gör en grovplanering av sina lektioner som hon delar ut till 
eleverna, med mål för större avsnitt. Hon gör stolpar för varje lek-
tion. I en läsårsplan planerar hon hur många veckor varje avsnitt ska 
få ta för att kursen ska hinnas med. Men eftersom salarna inte räcker 
och lektioner går bort så spricker planen och hon tvingas kasta om 
ordningen mellan avsnitt. AD följer alltså sällan sin planering. ”Labo-
rationerna brukar genomföras men ibland hinner man inte alls”. AD 
hinner olika långt i olika grupper. Det fi nns rätt mycket användbar 
men gammal labutrustning. Eleverna lånar läroboken och alla elever 
i alla klasser kan inte ha varsin bok samtidigt. Många lärare vill ha 
kvar boken TeFy som känns bekant. AD har köpt in Puls. Eleverna kan 
dock låna hem boken för att läsa läxa. På den här skolan är biologin ett 
starkare ämne än fysiken.
 När AD kommenterar sin avsnittsplanering i astronomi säger hon: 
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”Nja…den fungerar nog, om jag hade haft den tiden, men den tar för 
mycket tid. Nu får eleverna mer plats i planeringen och muntliga re-
dovisningar hinner man inte. För att den ska fungera måste man skära 
i den.” Istället skulle AD arbeta med skriftliga redovisningar som hon 
går igenom tillsammans med alla i klassen. Hon använder gruppar-
beten på samma sätt som i planen men har bara provat laborationen 
för avståndsbestämningen en gång eftersom den var alltför svår. ”Jag 
har använt en hel del från planeringen i alla fall, tittar på solfl äckar, 
använder OH-apparaten för demonstration av solförmörkelse och visar 
ett 10 min videoband i början av varje lektion.” Månens faser demon-
streras bra med hjälp av jordglob och OH-apparat. Årstider är lätt att 
undervisa om medan jordens tidszoner är svårast. I den senaste klas-
sen hon haft gjordes pararbetena i planeringen om till enskilda arbeten 
eftersom klassen inte kunde arbeta i grupper. Hon använder 11-12 
timmar istället för planerings 18 timmar. Hon tycker att hon har haft 
stor nytta av att göra planeringen ”Jag kan förhålla mig till den, ändra, 
förbättra…Vi borde gjort det inom alla ämnen på lärarutbildningen.”   
Astro o geofysikkursen gav mycket kunskaper, och hon tycker så här 
i efterhand att planering som gjordes före den kursen blev lite ytlig. 
Astronomi är lätt att undervisa om eftersom eleverna har en del förför-
ståelser. Det fi nns mycket att ta upp och knyta an till.
 AD tycker att mekanik är det roligaste fysikområdet eftersom det 
känns som en utmaning att undervisa om det.
 AD anser att hon fi ck tillräckliga ämneskunskaper men för lite 
teknikundervisning. Hon har ännu inte sett att hon behövt all den ma-
tematik hon läste. Pedagogikkunskaperna tycker hon räcker men hon 
skulle ha velat ha mera didaktik. Kvällskursen i laborativ kemi skulle 
kunna vara ett föredöme. Det borde fi nnas motsvarande kurs i alla 
ämnen där man tar upp läroböcker och gör massor av laborationer. 
 AD säger om lärarutbildningen: ”…jag bara gapa - svalde, tyckte 
allt var kanon…dom var ju tvungen att slänga ut mig”
 AD skulle vilja förändra lärarutbildningen så att den innehåller 
mer ämnesdidaktik, kommunikationskursen tycker hon var bara skräp. 
Hon vill ha övningar för att stärka barns självkänsla istället. ”Alla 
mattekurserna behövs inte. De är bättre att lägga resurserna på annat.” 
Hon frågar: ”Hur mycket djupare kunskaper än det man ska undervisa 
om krävs det egentligen?  Fysikkurserna var kanonbra. Jag behövde 
kunskaperna, och hade inte varit intresserade tidigare. Kemin var svår, 
den gav inget nyttigt, inget praktiskt, bortsett från labkursen. Pedago-
gikkurserna hade blandat innehåll.”
 Den kompetensutveckling som erbjuds på skolan, planeras genom 
arbetslaget. En inventering av behov har inletts, och det fi nns lite EU-
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pengar till fortbildning i datakunskap genom internutbildning. Detta blir 
dock problematiskt med tanke på antalet datorer som lärarna förfogar 
över. Det är dåligt med böcker för kompetensutveckling på skolan, ”men 
det är vårt eget fel. Vi kunde köpa in mer”.

Lärare AE har som tidigare nämnts inte kunnat intervjuas. Hon har fl yt-
tat till USA och inlett sin lärarkarriär där. 

Lärare AF arbetar på en 7-9 skola med 500 elever där det också fi nns 
två klasser i åk6.  Skolan är byggd för 4 paralleller men nu pressar man 
in 5 paralleller med 30 elever i varje klass. Det är en skola byggd på 60-
talet med 35 lärare varav 8 är ma-no lärare. Det fi nns en särskild enhet 
för elever med problem. Man satsar resurser på mindre klasser i vissa 
ämnen och arbetar med fl era nivåer i matematik och engelska. Klasserna 
bryts då upp för att skapa nya nivågrupper. Skolan förfogar över ganska 
många datorer, som används ibland i matematik men aldrig i No utom 
i sällsynta fall i biologi. Alla 8 No-lärarna sitter i en lång städskrubb på 
12 kvadratmeter. Det är dock tillåtet att utföra förberedelsearbete hem-
ma även under arbetsplatsförlagd tid. 
 Det fi nns en ämnesinstitution och en ämnesansvarig i No som inte 
får någon ersättning för sitt arbete. ”Han slipper kompetensutveckling”. 
Å andra sidan höjer alla sin undervisningstid med 33 minuter/v vilket 
ger ledigt under kompetensutvecklingstid. Det förekommer alltså ingen 
kompetensutveckling. Ämnesansvarig letar efter litteratur, håller ordning 
på kompetensutvecklingskurser (som ingen får gå). Han förfogar över 
12.000:-/år för inköp av förbrukningsmateriel och laborationsutrustning. 
Detta innebär att det inte är möjligt att i nämnvärd omfattning köpa in 
laborationsutrustning. Lärarna använder delvis samma laborationer och 
samma skrivningar och man har också diskuterat betygskriterier.
 AF trivs bra på skolan men känner sig fortfarande orutinerad efter 
dessa 3 år. Personalen är trevlig och oftast är eleverna bra att arbeta med. 
Största störningsmomentet är ändå stökiga elever. Lärarlaget fi nns mest 
på papperet. Tanken är att det ska fi nnas 3 spår, men man delar inte upp 
elever på det sättet ändå. Lärarlaget diskuterar mest elever med problem. 
”Man tuggar runt samma elever och samma saker”. AF har arbetat på 
samma skola sedan examen och haft 11 stycken No-grupper och några 
matematikgrupper. Hon har undervisat i matematik, fysik och teknik 
samt varit klassföreståndare sedan starten. Hon har inte haft några andra 
uppdrag inom skolan.
 Hur trivs hon på skolan? Det är lite upp och ner, just nu ner, men 
det är trevliga ungar. Blockläsningen fungerar bra, först 3 veckor fysik 
sedan 2 veckor teknik och sedan ytterligare 2 veckor med fysik. Skolan 
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lägger ut tematid tre gånger per termin. Temat är nästan aldrig integrerat 
mellan fl era olika ämnen och lärare. ”Det känns mer som att vara vakt 
på So-teman som får ett utvidgat block”. Ibland fungerar temaarbetet 
men det fi nns inget större intresse för samarbete mellan So-lärare och 
No-lärare. AF ger inga fysik eller teknik-läxor längre. Det har hon ”lagt 
ned”. Dock ger hon prov. Eleverna har en bok som kan lånas hem. En 
matematikläxa ges per vecka, utom i år eftersom den inte ”får plats”. 
AF: ”Jag undervisar ju också i matte, tack och lov. Det är mera själv-
gående mera eget driv och eleverna vill mer. De uppfattar att matte är 
viktigt. Men ibland blir elever intresserade av no.” Ingen lärare räknar 
garanterad undervisningstid. Ingen vill heller ta emot kandidater, kan-
ske på grund av tidsbrist. Läraren får ingen ersättning för att vara lokal 
lärarutbildare. Kanske skulle det vara mer attraktivt om läraren istället 
kunde erbjudas ledig tid för kompetensutveckling och lärarstudenten 
arbetade ensam i klassrummet mot slutet av sin lärarutbildning. Indivi-
duell lönesättning fungerar inte som en morot för att arbeta som lokal 
lärarutbildare. Alla lärare skulle vilja ha tillbaks arvodering. 
 Det bästa med lärarjobbet är att det är så varierande och att man 
har ledigt samtidigt som ens egna barn. ”Sura bruttor är det värsta man 
kan råka ut för” liksom konfl ikter med och utbrott från eleverna. En 
del ”surdegar” hänger kvar. AF har varit 3 gånger till kurator med en 
elevfråga. Kuratorn är ett bra stöd och eleverna ställer också upp på 
kuratorskontakterna. En del lärare på skolan är hemma hos eleverna och 
”rotar”. ”Det ställer jag inte upp på”. Ibland går inte elever in i diskus-
sioner, då känner AF sig ”väldigt tråkig.” Inget särskilt är speciellt ro-
ligt. Det är ett jobb man lever i. Man har show i 8 timmar”.
 AF använder mycket tid till förberedelser ”mer än man tänker, rul-
lar av sig själv. Man kan stanna upp hemma och tänka – sååå kan man 
göra”. AF dokumenterar numera vad hon gör och vad som fungerar, 
men hon missade det helt i början. Hon dokumenterar laborationer, 
vilka fi lmsnuttar som är bra, tidsåtgång, och observerar helheten mera. 
”Jag har blivit obetald institutionstekniker och plockar hem grejor och 
reparerar”. AF tycker hon kan göra ett ”förhållandevis” gott lärararbete. 
Det fi nns en hel del utrustningen men den är gammal och köptes in 
när skolan byggdes på 60-talet. ”En del nya skolor saknar ju all grund-
utrustning” . Det fi nns små medel för att förnya utrustningen och den 
känns långt ifrån den avancerade utrustning som användes på Högsko-
lan i Gävle. Det är dessutom många ”runt grytorna”. Man har fortfa-
rande kartböcker med Sovjetunionen i So.
 AF anser att klasser är helt olika, och kräver helt olika planering 
från lärarens sida. I en klass kan hon arbeta med mycket avancerade frå-
gor, och i nästa får hon sänka ribban helt. ”I den första klassen jag hade 
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passade alla på varann, alla låg lågt och ville ha instuderingsfrågor.” 
Skolledningen försöker fördela besvärliga elever mellan olika klasser, 
men ibland samlar man dem också. AF har 3 Aspbergare och hjälp av en 
assistent. ”Det borde alla ha, en sorts klassvärd. Det fungerar bra med 
Aspbergarna och assistenten är guld värd.”  
 AF planerar det mesta ensam. En del övergripande gemensamma 
uppgifter planeras av fl era lärare tillsammans t.ex. inköp, teman och 
perioder. Andra lärare som AF krockar med i schemat påverkar plane-
ringen. Ibland gör hon stolpar för lektioner och hon brukar planera för 
tvåveckorsperioder. Boken, tillgänglig utrustning och tiden som fi nns 
till förfogande styr planeringen starkast. Hon lägger mer tid på planer 
som sträcker sig över längre tid. De laborationer som AF tänkt använda 
styr också planeringen starkt. Hon planerar in laborationerna i under-
visningssekvensen. Hon följer sina planeringar eftersom laborationerna 
och laborationslokalerna är starkt styrande. Hon anser att det inte går 
att inleda ett avsnitt med en laboration. Men efter en inledande demon-
stration får eleverna ibland laborera på egen hand.  Av och till låter hon 
eleverna ställa en hypotes och ibland får de lämna in laborationsrappor-
ter. Tidsbrist kan förskjuta planeringen och schemabrytande aktiviteter 
inträffar ofta: ”Idag är det dans istället för fysik”. AF konstaterar att 
efterarbetet har ökat. 
 Vad anser AF om sin astronomiplanering? ”Astronomi har vi som 
tema i 7:an. En del tycker det är jätteskoj. Andra struntar helt i avsnittet. 
Dom här grejorna [i planeringen] gör jag ju i och för sig, men jag låter 
inte eleverna arbeta med dator, däremot brukar jag kopiera TV-program 
och visa, ja jag vet ju att man inte får göra så men….  Årstider och faser 
kör jag ju, dygnets uppkomst och modeller i lera. Längdskalan är svårt, 
där måste eleverna få hjälp. Liv i rymden behandlar jag men jag betonar 
inte tomheten så mycket.”  AF använder alltså stora delar av sin pla-
nering utan att direkt gå och titta i den. Hon anser att det mesta är bra, 
inget är helt orimligt. Hon tror inte att kursen i astro och geofysik, som 
hon gick efter planeringen, skulle ha gjort någon skillnad. Hon använ-
der ibland en del av kursböckerna från lärarutbildningen. Hennes ast-
ronomiplanering idag liknar mycket den hon gjorde på högskolan. Hon 
tror att hon har lärt sig en del saker från planeringen och tycker att den 
typen av arbetsmoment ska ingå i utbildningen. Hon tycker att alla stu-
derande skulle få arbeta fram en tipsbok under utbildningen. ”Det känns 
som om det är det man skulle vilja plocka fram, en väska med redskap, 
ännu mer i teknik”. Hon tycker det är skönt när man kommer till astro-
nomin i kursen ”Eleverna verkar inte tro att det hör till fysiken”. Det är 
roligast att undervisa om ellära i 7:an, när dom kommer. Tjejerna häng-
er också med på det. Atomfysiken i 9:an är svårast. AF arbetar ändå hårt 



124

med atomfysik eftersom skolan ligger i en kärnkraftskommun. AF kän-
ner stark tillit till sina egna fysikkunskaper.
 AF tycker hon fi ck tillräckliga och ibland väl djupa ämneskunskaper 
under lärarutbildningen. Lärarutbildningen borde ur ämnessynpunkt 
kunna kortas med en eller två terminer. En del av teknikkurserna tyckte 
hon dock kändes rätt tunna. ”Men det är ju den nivå vi verkar på idag 
så…”. Hon tycker det är tveksamt om hon fi ck tillräckliga pedagogiska 
kunskaper, och en del av de hon läste kändes onödigt t.ex. en del av 
den teoretiska bakgrunden. Flera av de inledande kurserna i metodik/
pedagogik saknade röd tråd och innehöll för mycket teorier och ”fi na 
ord”. AF efterlyser mer praktik och tidigare praktik och mer praktisk 
och verklighetsanknuten teori. Hon tycker att de fallstudier de fi ck läsa 
saknade relevans och alla hade ” lyckligt slut”.  
 AF försvarade ämnesstudierna inför studiekamraterna när hon 
gick på lärarutbildningen. ”Men 4,5 år är väl mycket. I fysik läser man 
mycket man inte kommer i närheten av liksom i matte. Matematikdi-
daktiken var bra.” AF skulle vilja ha mera tips, mer undervisning om 
hur man arbetar med äldre laborationsutrustning. Laborationer med 
datorer fi nns inte på ett högstadium. En del från sista kursen med spe-
cialpedagogik och ”bokstavskombinationer” har AF haft användning 
för sedan hon fi ck Aspbergare i klassen. Hon tycker lärarutbildningen 
borde anlita fl er aktiva lärare och att man bör ha en tidig praktik som 
studenten kan utgå ifrån. Hon konstaterar dock att utbildningen i Gävle 
står sig bra jämfört med Uppsalas lärarutbildning. Hon har inte hört 
något gott om Uppsalas utbildning.

Lärare AG har arbetat på en konfessionell friskola sedan hon slutade 
utbildningen. Hon har inte tagit ut sin lärarexamen eftersom hon res-
terar några kurser. Hon har arbetat i åk 1-6 eftersom friskolan hittills 
inte haft klasser högre upp i årskurserna. Skolan saknar i stort sett egen 
utrustning och för laborationerna i No hyr man in utrustning. Den ut-
rustning man förfogar över är mest småsaker som fi cklampor, speglar 
och en ”elektronikburk”. AG anser att hon kan skaffa det hon behöver. 
Skolan är nyrenoverad och fräsch. Det fi nns ingen sal för laborerande 
verksamhet. Man använder istället ett grupprum. Man har en formellt 
ansvarig för No, men skolan har endast tre lärare. Eftersom skolan är så 
liten (26 elever) har man inget lärarlag. Hon arbetar i en variant av B-
form och har 2 årskurser i samma klass. I idrott och slöjd kompletterar 
skolan med externa lärare. 
 Upp till 40 barn får plats, och det fi nns en barack för speciella 
aktiviteter. AG menar att man i en liten skola känner alla elever. Hon 
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tycker att det är en härlig atmosfär, med goda föräldrakontakter. ”Enga-
gemanget fi nns ju där, man har valt aktivt och kommer och hjälper till 
t.ex. i maten” Man har ett föräldraforum med representanter i styrelsen, 
och föräldrar städar i skolan. I skolan fi nns en närhet och en öppenhet. 
Barnen och föräldrarna och lärarna står på samma grund. Man slipper 
alltså fl era lojaliteter. AG är glad för sin skola: ”Här får jag vara kris-
ten”. Hälften av barnen kommer från Livets ord, resten från frikyrkor, 
ingen från Svenska kyrkan. AG anser att barn inte ska gå i friskolan mot 
sin vilja och hon tycker sig se bevis på att så inte är fallet eftersom det 
funnits barn som kommit tillbaks från andra skolor, när de försökt byta. 
 Alla lärare på skolan är allämneslärare. Det innebär att AG är klass-
lärare och undervisar även i Sv-So utan någon formell utbildning. Hon 
undervisar då mest efter böckerna. Dessutom innehåller läroböckerna 
både So och No. Alla i hela skolan arbetar tillsammans i läsinlärning. 
AG tycker att hon skulle kunna ha mera med sig från lärarutbildningen 
i alla andra ämnen också som samhällsorientering men framförallt 
svenska och läsinlärning. ”För alla är svenskläreri viktigt”. Lärarna pla-
nerar tillsammans idrottsdagar och temadagar. Tanken att dela på Sv-So 
och Ma-No fi nns, men just nu har alla allt. AG har haft 3 klasser sedan 
starten, varit klassföreståndare och har undervisat i alla ämnen - även 
slöjd och ”kristendom.” Hon är tillförordnad rektor en dag per vecka 
och har deltagit i planeringen av skolan och uppbyggnadsarbetet. Hon 
trivs att arbeta som lärare och det bästa med jobbet är kontakten med 
barn, att få följa deras utveckling och vara med när lampan tänds.  Det 
är ett omväxlande arbete med stor frihet. Det sämsta är att det aldrig 
känns som om det blir klart. Man måste sortera bort oväsentligheter och 
låta bli att rätta. Läraren måste avgränsa en egen planeringstid. Det blir 
ofta väldigt långa dagar. Det svåraste med jobbet är att hantera barnens 
relationer och de intriger som uppstår. Men AG tycker att hon lärt sig nu 
efter några år. Det är också svårt att hantera föräldrakontakter och veta 
när man ska ringa och inte ringa och när är det dags för åtgärdsplan. 
Hon tycker ändå det är lätt att lösa problem inom klassen. Hon brukar 
ha kompissamtal. Det roligaste är responsen från barnen ”Fröken du var 
så rolig” och när barnen kämpar och lyckas. 
 AG planerar ett par timmar per dag ibland mer. Om vissa dagar 
förbereds mindre blir det mer efterarbete. AG kan använda kollegans 
pärmar och kopiera ur dem. AG har assistent i klassen och assistenten 
ska ha en skriven planering. Hon har tre årskurser nu och olika nivåer 
i årskurserna. AG har genomgång för delar av klassen i grupprummet.  
Fyrorna har mer tid i skolan. Då de är ensamma är det genomgång. 
 Efterarbetet kräver mest tid i lägre åldrar. Planeringstiden förlägger AG 
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var hon själv vill, även hemma. Hon lägger inte ”jättemycket” tid på 
No, en gång i veckan för de små. Det fi nns No-timmar i schemat för 
de äldre barnen. So-No är hopfogat. 
 AG tycker att eleverna antingen är väldigt intresserade eller inte 
alls. Flickor t.ex. kan mycket om biologi. AG: ” Det är spännande med 
små barns världsuppfattning. Hur kan man se frågar jag? Det är gud 
som har gjort det, svarar barnen, eftersom gud gjort allt i världen. Ja 
men nu ska jag berätta hur gud har gjort det, säger jag, och förklarar 
hur ljuset refl ekteras från ett föremål och kommer in i ögat och så vi-
dare. Sedan hade vi chapel, minigudstjänst, som vi har en gång i må-
naden. Då frågar pastorn: Hur kan man se? och en liten gosse räcker 
upp handen och berättar ordagrant det jag lärt dom. Sån´t är ju himla 
kul, den killen har koll på det mesta.” ”De fl esta eleverna är motivera-
de för skolarbete. Jag slopade vanliga läseboken i 4:an och så använde 
vi So-No-boken istället och eleverna svarade med stark respons” ”Frö-
ken den här boken skulle vi haft i 3: an också”.
 AG menar att det är stor skillnad på arbetsinsats och resultat i en 
stor stökig grupp jämfört med en liten lugn. Det kan räcka med ett 
barn som kommer till eller försvinner för att ändra en hel grupp, en 
eller två kan dominera en hel grupp. AG brukar ha olika klassaktivite-
ter för att få en bra stämning i klassen t.ex. fi ka och mys på torsdagar. 
Eleverna kan också få prya i köket. Det är viktigt att byta miljö för 
barn med svårigheter. Hon anpassar böcker och provar inläsning på 
band, och ger olika prov till elever med olika förutsättningar. 
 AG planerar ensam. Kollegor påverkar henne i samband med tema-
dagar och utvecklingsarbete. När hon planerar har hon blad för olika 
ämnen och för olika veckor. En veckoplanering följer antingen boken 
eller också är det en planering som hon antecknat mer i detalj. AG 
har en planering av fi lmvisningar på ett särskilt papper och hon gör 
en särskild planering för 4:an. Hon hoppar över en del avsnitt och har 
sällan från början bestämt hur eleverna ska redovisa i slutet av veckan. 
AG har alltså i vissa fall kort framförhållning.
 Eftersom AG inte har haft någon undervisning i grundskolans se-
nare årskurser blir diskussionen om hennes avsnittsplanering av teore-
tisk art. AG skulle inte längre som i sin planering förutsätta att målen 
nåtts. Hon anser också att hon inte skulle kunna jobba så här ambitiöst 
med många projekt. Kanske ett per år? Rymden kan fascinera barn. 
Det fi nns mycket fi lm och många datorprogram. AG funderar på om 
hon kanske skulle kunna göra en liknande planering för mindre barn. 
AG tycker att planeringen är bra. Den fi lmredovisning hon föreslår 
anser hon är avancerad men den borde kunna användas. Hon ser den 
mest som en variant av grupparbete. Det är bra att göra något festligt 
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runt en gruppredovisning. Hon anser att det är svårt för eleverna att 
göra bra grupparbete och bra redovisningar. AG tycker att det är bättre 
att grupper redovisar experiment än texter. Hon tycker det vore önsk-
värt att hon kunde ta med sin klass ut på kvällen och titta på stjärnor. 
Då måste hon ha med en förälder. 
 Nyttan med planeringsuppgiften var att tänka igenom mål och tids-
åtgången. AG har inte gjort en sådan här planering i något annat ämne.  
AG tänker mycket planering och organisation, och då är det viktigt att 
få träna på en sådan här uppgift.
 Hon tycker att hon fi ck tillräckliga ämneskunskaper, men kemin 
hade hon kunnat vara utan. När AG jämför med andra lärarutbildning-
ar tycker hon att det är bra att ämnesdidaktiken är integrerad i ämnena 
vid Högskolan i Gävle. Hon är rätt nöjd med lärarutbildningen. Hon 
hade svårt att se en röd tråd i pedagogikkurserna. AG har ett splittrat 
intryck av dem. ”Vad skulle det gå ut på? Visste dom det själva? Ut-
vecklingspsykologi var ju bra, vad barnen har för behov och möjlig-
heter i en viss ålder och att barnen är väldigt olika och man kan inte 
begära av barn….den boken ska man ha med sig ut som färdig lärare! 
Har den kursen försvunnit ur nya lärarutbildningen?”
 AG skulle vilja ha mer än de 5p svenska hon fi ck i lärarutbildning-
en. Som lärare i de lägre åldrarna kommer man aldrig förbi svenskan. 
Alla lärare får ju dessutom invandrarbarn.
 Hon saknade den praktiska lärarkunskapen som inte är ämnesrela-
terad. ”Vad är ansvaret som lärare? Det där som bara jag ska ha hand 
om? Plikter och skyldigheter, vad krävs att jag dokumenterar? Följer 
upp? Hur sätter man omdömen? Vilka dokument krävs? Lärarens 
grundarbete, gränssättning, närvaro, elevvård, vad är mitt ansvar? Åt-
gärdsprogram, vem gör det? Allt ligger ju på praktiken, men det är inte 
säkert man hinner med allt på praktiken. Man måste ha en kollega som 
hjälper en när man kommer ut. Lektionerna känns ibland som en liten 
del av det hela.” AG har en bok för varje elev där de skriver själva vad 
de vill med sitt lärande och vad dom tycker om sitt lärande. 
 AG fortbildar sig på studiedagar och genom att läsa böcker t.ex. 
om läsinlärning. Hon skulle vilja jobba mindre en termin och fortbilda 
sig. Nu ska AG delta i uppbyggnaden av ”högstadiet”. Hon har fått en 
ny rektor. AG har varit med längst i lärarlaget och får nu hjälpa den 
nya rektorn.

Kommentarer och slutsatser

I likhet med lärarna som gjorde en elläraplanering, har dessa lärare 
fått ta ett stort ansvar redan i början av sin lärarkarriär. De har alla hela 
tiden varit klassföreståndare, fl era av dem är eller har varit ämnesan-
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svariga och några har fått arbeta med elever som har stora problem av 
olika slag. De har fått uppdrag vid sidan av lärarbetet och fl era av dem 
anser att de fått dålig uppskattning för sitt engagemang. Flera lärare 
upplever konfl ikter med skolledningen och framför kritik mot rektor. I 
tre av de beskrivna lärarkarriärerna har läraren gått utanför sin ämnes/
ålderskompetens. Två av de utbildade 4-9 lärarna arbetar som 1-7 
lärare (tidigarelärare i nya examensordningen). En av dessa har upp-
gifter som specialpedagog och har kompletterat sin lärarutbildningen 
med 20p specialpedagogik. Ytterligare en lärare undervisar visserligen 
inom det ålderspann hon utbildats för men undervisar i ämnen som 
hon saknar formell kompetens för. Lärarens lön för mödan är kontak-
ten med eleverna och att få vara delaktig när ”ljuset tänds”. Lärarens 
stora sociala ansvar är ofta betungande och lärararbetet lever man med 
dygnet runt.
 Alla lärarna lägger ned mycket tid på planering och har litet ut-
byte av kollegor i planeringsarbetet. Lektionsplaneringen tycks dock 
efter hand ta allt mindre tid medan man arbetar mer med avsnitts och 
terminsplaneringarna. De som undervisat inom grundskolans senare 
år (AB, AD, AF), anser att den planering de gjorde under sin utbild-
ningstid är välgjord och användbar.  Två av dem har använt stora delar 
av den. De är också ense om att planeringen är alltför ambitiös och tar 
mer undervisningstid än vad som planerats. Läraren kan normalt sett 
inte arbeta så eftersom planeringsarbetet och undervisningen tar för 
mycket tid. Samtliga lägger betydligt mindre tid på astronomiavsnittet 
än vad deras planering visar. De som inte använt sin planering tycker 
också fortfarande att den känns relevant och välgjord, men alltför 
krävande. Flera kommenterar att skolornas resursbrist ställer hinder 
i vägen för att förverkliga planeringen. Alla anser att astronomi är 
ett tacksamt område att undervisa om. Ingen anser att planeringen är 
dålig eller omöjlig att genomföra, om bara tiden fanns. Någon lyfter 
fram ellära som det roligaste området att undervisa om en annan föror-
dar mekanik. Båda dessa kommentarer känns igen från de lärare som 
gjorde elläraplaneringen. Undervisningen i de båda fysikområdena 
uppvisar förväntade skillnader. I ellära laborerar man och i astronomi 
ser man ofta på fi lm. Inga avgörande genuskillnader framträder ur 
lärarnas berättelser.
 Skolorna är i allmänhet i gott yttre skick. Lärarna har dock små 
arbetsplatser och de fl esta fullständigt undermålig datorutrustning. 
Den arbetsplatsförlagda tiden ställer på några skolor till problem och i 
ett fall har lärarna beordrats 40h arbetstid på skolan. Denna inställning 
från skolledningen förefaller relativt ohållbar så länge man inte kan er-
bjuda eget arbetsrum och dator till den planerande, arbetande läraren.
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 I likhet med lärarna som gjorde elläraplaneringen är samverkan 
och samarbete mellan ämneskollegor lågt prioriterad, liksom ämnes-
utveckling. Man samarbetar inte runt prov, laborationer eller ämnesdi-
daktisk utveckling. Man tycks inte ha en utveckling av betygskriterier 
eller diskussion kring betygssättning och möjligheten till rättvisande 
betyg till och med inom en skola tycks vara små. När det gäller pla-
neringsarbetet kommer lärarna i kontakt med varandra endast då det 
gäller att fördela laborationslokaler och laborationsutrustning. Ofta har 
skolorna utsett en ”ämnesansvarig” för hela No-blocket. Det är då liten 
sannolikhet att läraren förmår värna och vårda samtliga 4 ämnen som 
ingår. Eftersom det dessutom inte är kopplad någon ersättning till ar-
betet torde all ämnesutveckling att handla om enskilda personliga ini-
tiativ som inte kommer hela ämneskollegiet till del. Ämnesövergripan-
de arbetslagsarbete har större resurser och högre status. Arbetslagets 
huvudsakliga uppgifter handlar dock mer om elevvård och uppföljning 
av elever än om ämnesöverskridande samarbete. Ett samarbete som 
ofta manifesteras i temadagar som inte alltid gör skäl för namnet.
 Skolorna förfogar inte över modern laborationsutrustning. I de 
skolor som köpte in utrustning under 60 och 70-talet kan lärarna ändå 
laborera med denna materiel som fortfarande håller. Dock kan knap-
past ämnesutveckling fortgå utan att möjlighet fi nns att t.ex. använda 
moderna datortillämpningar inom mätteknik och informationssökning. 
Under de senaste årtiondena har utvecklats mängder av laborationsma-
teriel som gör skolarbetet mera lustfyllt. Att man då tvingas avstå från 
denna utveckling torde inte ge de naturvetenskapliga ämnena mera 
vind i seglen. En annan slående brist är att eleverna inte förfogar över 
lånade böcker som de kan ta hem. Böckerna lämnas ut under lektions-
passen och läxor ges antingen inte alls eller bara genom att eleven 
läser sina anteckningar. Den elev som är beroende av att på egen hand 
studera i lugn och ro har litet stöd i denna fysikundervisning.
 Kommentarerna om lärarutbildningen är också relativt samstäm-
miga. De fl esta tycker att ämneskunskaperna har varit väl djupa inom 
fysik, matematik och kemi. Motsvarande kommentarer om biologi 
saknas. Kemiundervisning får allmänt sett störst kritik. Ett uppskattat 
inslag var dock en laborativ, tillämpad kemikurs som fl era gick som en 
extra kurs. Pedagogikkurserna får kritik från fl era håll för att sakna röd 
tråd, koppling till övrig undervisning och vara utan verklighetsförank-
ring. Planeringsövningen får genomgående högt betyg, men det måste 
givetvis ställas i ljuset av att intervjuare och kursansvarig är samma 
person. Alla verkar dock ändå nöjda med sin lärarutbildning och ställd 
i ljuset från andra utbildningar känns Högskolan i Gävles variant med 
integrerad ämnesdidaktik värdefull.
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Några slutord

De tio intervjuer med relativt nyutexaminerade lärare som utförts 
under loppet av ett år ht03 – ht04 visar den stora potential som fi nns 
i dessa lärarkrafter och som skolorna inte utnyttjar. Detsamma gäller 
säkert alla lärare. Lärarens arbete ger idag litet utrymme för nytänkan-
de och refl ektion runt den egna undervisningen. Kommunernas mål 
att till varje pris täcka in lärarens arbetstid med alla möjliga uppgifter 
utanför kärnverksamheten undervisning ger inget utrymme för nytän-
kande. Det nytänkande som krävs för att motivera och entusiasmera 
elever med mycket olika förutsättningar. Den låga prioritering för äm-
nesundervisning visas genom bristande resurser till ämnesansvar och 
nyinvestering i laborationsutrustning liksom avsaknaden av moderna 
böcker som eleven kan förfoga över. Detta drabbar inte minst den 
svagpresterande lågt motiverade eleven som idag oftast visar sig vara 
en pojke.

Noter
1 Nilsson, kapitlet ”Synen på undervisning efter tre år som fysiklärare I” i denna antologi.

2 Nilsson, kapitlet ”Fysikkanon i lärarutbildning och grundskola” i denna antologi.



131

Bengt Schüllerqvist

Kanon och historiemedvetande
– två centrala ämnesdidaktiska begrepp 

I Inledning 

Michael Uljens menar att den didaktiska forskningens huvuduppgift är 
att utveckla ett fungerande språkbruk. 

Det torde vara ganska oproblematiskt att hävda att den didaktiska 
teorins uppgift är att erbjuda ett språk med vars hjälp vi på ett syste-
matiskt sätt kan tala om undervisnings- och fostransverkligheten. Den 
didaktiska forskningens uppgift är därför primärt att skapa ett sådant 
språk, med vars hjälp både lärare, elever, föräldrar, skoladministratörer 
och forskare kan tala om undervisning på ett för den pedagogiska verk-
samheten rättvisande sätt. 1

Jag håller med Uljens om att detta är en angelägen uppgift. Inte så att 
vi kan avstå från empiriska studier medan vi diskuterar termer, begrepp 
och teoretiska ansatser. Men ett mer utvecklat språk och mer utvecklade 
ämnesdidaktiska begrepp är förutsättningar för att i högre grad nå de 
målen för den senaste lärarutbildningsreformen. I en tidigare text fram-
håller jag vikten av att se ämnesdidaktik som ett eget kunskapsområde, 
som ges i form av kurser eller moment innan de verksamhetsförlagda 
studierna i inriktningarna. 

De blivande lärarna skall få tillgång till en ämnesdidaktisk begrepps-
apparat, forskningsprocessen, forskningsresultat, litteratur etc. En 
ämnesdidaktisk begreppsapparat är ett redskap för den kommande 
yrkesutövningen. Den är i viss mån specifi k för olika ´ämnen´. Genom 
de verksamhetsförlagda studierna i ämnet får den lärarstuderande 
också tillgång till erfarenheter från lärare verksamma inom ämnet. De 
får börja pröva den ämnesdidaktiska begreppsapparaten. De teoretiska 
redskapen får möta praxiserfarenheter i ämnet. Ämnesdidaktiska be-
grepp är redskap som utvecklats för bearbetning av dessa erfarenheter.2
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Jag ser arbetet med att utveckla ämnesdidaktiska begrepp som ett sätt 
att bearbeta den brist på ”ämnesdidaktiskt djup” som Högskoleverkets 
bedömargrupp fann på många håll.3

 På kunskapsområden med fl era kompletterande och ibland konkur-
rerande synsätt är målet knappast att uppnå full konsensus kring be-
grepp och terminologier. Men genom att föra kritiska diskussioner om 
de termer och begrepp som föreslås och som redan används kan begrep-
pens räckvidd och relevans bli tydligare. Denna artikel skrivs inom ra-
men för en sådan strävan.
 Karsten Schnack argumenterar i en artikel för en sammenlignende 
ämnesdidaktik. Han menar att under ett inledande skede av ämnesdi-
daktisk verksamhet har termer och begrepp utvecklats som i alltför hög 
grad är präglade av en lokal miljö och dess ledande aktörer.4 Det bör 
vara möjligt att utveckla vissa begrepp som kan få en större räckvidd. 
 Jag delar Schnacks uppfattning om vikten av att utveckla en kompa-
rativ ämnesdidaktik – jämförelser mellan olika skolbildningar och mel-
lan olika delområden. 
 Jag skall utgå från Lars Brinks diskussion om kanonbegreppet och 
dess relevans och räckvidd. Artikeln i övrigt behandlar ett annat ämnes-
didaktiskt begrepp, som på förhållandevis kort tid fått en mycket stark 
ställning inom nordisk historiedidaktik – historiemedvetande. Har histo-
riemedvetande blivit ett kanoniskt begrepp inom historiedidaktiken? 

II Kanon som litteraturdidaktiskt begrepp

Lars Brink visar i sin artikel att under 1990-talet blev kanon ett centralt 
begrepp inom litteraturdidaktik.5 
 Han framhåller att kanonbegreppet inom litteraturdidaktik är en 
metafor, hämtad från religionsvetenskapen. Han citerar Bergsten som 
betonar att det handlar om en ”kollektiv åsikt/norm med giltighet under 
en längre tid” och ansluter sig till denna defi nition i när han i sin sam-
manfattning talar om konsensus och kontinuitet som kanondiskussio-
nens nyckelord, kanon måste omfattas av många och gälla över tid.
 Brinks huvudspår är att kanon handlar om den ämnesdidaktiska ur-
valsfrågan (vad?). Av alla litterära verk - vilka uppfattades under en viss 
tidsperiod som så excellenta att de ansågs ingå i en litterär kanon? Brink 
menar också att begreppet kan ges en retroaktiv användning – man kan 
se en klassikerkanon långt innan kanonbegreppet kom i bruk. Man kan 
tala om en nationell kanon och en västerländsk kanon. 
 Brink prövar även tankegången att kanon är knuten till vissa läsar-
ter eller litteraturteoretiska inriktningar. Han använder då uttryck som 
en modernistisk kanon och en kvinnolitteraturkanon, och menar att för 
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mer begränsade tolkningsgemenskaper vore det måhända bättre att 
avstå från själva kanonbegreppet och tala om alternativa repertoar-
förteckningar eller alternativa litterära urval. Han använder termen 
teorikanon, när grunden för att bli utvald är anslutning till en viss 
litteraturteoretiskt riktning. Brink kommer dock fram till att kanonbe-
greppet i första hand handlar om de litterära verken. Han lyfter fram 
universitetsinstitutionernas roll i kanonbildningen, för att legitimera 
och konsakrera verk – lyfta in dem i kursplaner, bli föremål för av-
handlingar, få plats i läromedel. Han skiljer mellan en snäv disciplin-
baserad kanon och en bredare som kan översättas i termen kulturarv. 
En av hans slutfrågor: Kan man tala om en kanon eller ett kulturarv i 
dagens splittrade och mångkulturella samhälle? 
 Brink diskuterar också relationen mellan kanonbegreppet och vissa 
andra besläktade begrepp. Han fi nner att kanonbegreppet står nära 
Kuhns term normalvetenskap. Kuhns paradigmbegrepp refererar då till 
den ”längre tid” inom vilken en viss kanon har sin giltighet. 
 Jag ser som Brink begreppets egentliga användningsområde i dis-
kussioner om urval av texter och författare (vad-frågan). Men när man 
diskuterar det mest centrala i urvalet av kunskaper hamnar man ound-
vikligen i varför-frågan. Föreställningen om att alla skolbarn, eller de 
som går på gymnasiet, måste känna till de skönlitterära klassikerna 
måste ha sin grund i en hög värdering av dessa kulturprodukter. Det är 
svårt att komma förbi att den grundläggande tanken hos Bloom – att 
den som placerar en klassikerkanon centralt i modermålsundervis-
ningen ser det som angeläget att inom skolan arrangera den enskildes 
möte med de stora verken. I en uttunnad variant gäller att skolan skall 
orientera om det kulturarv i vilket de stora verken ingick/ingår. 
 Föreställningen om en kanon för litteraturundervisningen, som 
betonar vikten av att läsa utvalda ”mästare” från litterära historiska 
epoker, har likheter med en mycket stark tradition inom historieun-
dervisningen. Läroböcker i historia organiseras som regel utifrån ett 
begränsat antal etablerade epokbegrepp. Likheten torde ha sin grund i 
litteraturvetenskapsämnets historiska tradition (”litteraturhistoria”). I 
båda fallen utmanas idag från fl era håll en ämnesuppfattning som lutar 
sig mot en kanon – i ena fallet skönlitterära klassiker, i andra fallet 
historiska översiktskurser med kronologiskt perspektiv.
 I Brinks kanonberättelse ser jag förespråkarna för ett Cultural 
Studies-perspektiv, som de som står för den verkliga utmaningen. De 
ifrågasätter hela tankefi guren med den ”höga” nationella skönlittera-
turens centrala roll i skolundervisningen och inom lärarutbildningen. 
Den feministiska och multikulturella kritiken mot en nationell, manlig, 
västerländsk kanon ser jag mer som krav på att urvalet skall breddas så 
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att andra verk ingår. Möjligen kan breddningen i en multikulturell miljö 
bli så stor att hela föreställningen om en kanon sprängs. Men själva 
grundtanken om att ungdomar i sin utbildning bör få ta del av ”god” 
skönlitteratur utmanas inte om man vill lyfta fram litteratur skriven av 
kvinnor eller inom andra kulturkretsar än den västerländska. Urvalskri-
terierna blir andra. 
 Sigmund Ongstad betonar att ett ämne bör uppfattas inte bara som 
en kulturell produkt, formulerad vid en viss tidpunkt i ett visst sam-
manhang, utan framför allt som något som förändras, ämnet ses som 
process. I tider av snabb samhällsförändring behöver ämnena, kunskaps-
områdena förändras, menar Ongstad. Ämnesdidaktikens uppgift är att 
bidra till denna förändringsprocess. Det nya som förändrar det gamla 
ämnet, som gör det mer brukbart i den nya tiden kallar Ongstad omstil-
lingselementer. 6

 Med Ongstads perspektiv ligger det nära till hands att uppfatta att 
litteraturundervisningen förändrats så mycket, tillförts så många omstil-
lingselementer, att kanon i den ursprungliga litteraturdidaktiska mening-
en förlorat sin ställning som det centrala ämnesdidaktiska begreppet, 
som ”organisatör” av undervisningen.  
 Sammanfattningsvis: Kanonbegreppet har en första betydelse inom 
religionshistorien, kanoniska skrifter. En andra betydelse har det fått 
som ämnesdidaktiskt begrepp inom litteraturdidaktiken – litterär kanon. 
En tredje användning fi nns också. När Brink talar om teorikanon är det i 
denna tredje betydelse – som det självklara, det för-givet-tagna i en äm-
nesdiskurs, vilken som helst. Har historiemedvetande  på kort tid blivit 
ett kanoniskt begrepp inom historiedidaktik? 

III Jensens lansering av historiemedvetandebegreppet som 

historiedidaktikens centrala begrepp

I en artikel publicerad på svenska 1997 hävdar Berhard Eric Jensen att 
historiemedvetandebegreppet blivit ”historiedidaktikens nya rotations-
punkt”. I detta begrepps efterföljd har historiedidaktikens syfte och 
arbetsfält delvis omformats, skriver Jensen.7

 Bernhard Eric Jensen var (är) lektor i historia och historiedidaktik 
vid dåvarande Danmarks Læarhøjskole, idag Danmarks Pædagogiska 
Universitet. Denna arbetsplats var (är) unik i Norden vad gäller före-
komsten av historiedidaktiska specialister på samma arbetsplats. Jensen 
hade redan 1990 förebådat historiedidaktikens nya inriktning med en 
annan infl ytelserik text, presenterad vid den fjärde nordiska historie-
didaktiska konferensen i Kalmar 1990. I brist på en inhemsk svensk his-
toriedidaktisk arena har de nordiska konferenserna sedan 1982 utgjort 
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en viktig inspirationskälla för den lilla gruppen professionella svenska 
historiedidaktiker. Under de första nordiska konferenserna var en annan 
dansk, Svein Sødring Jensen, det mest infl ytelserika namnet. I första 
hand har danskarna vid konferenserna haft rollen av introduktörer av 
den sedan länge välutvecklade tyska historiedidaktiken.
 Jensens text i Kalmar 1990 hade rubriken ”Historie i og uden for 
skolen. Fordrer temæt historiedidaktiskt paradigmskifte?”8 I artikeln 
är historiemedvetandebegreppet centralt, och Jensen betonar att skolan 
bara är en av en stor mängd sammanhang där historiemedvetande ”pro-
duceras”. 
 År 1994 publicerade Jensen uppsatssamlingen Historiedidaktiske 
sondringer där tesen om ett historiedidaktiskt paradigmskifte med his-
toriemedvetandebegreppet som paradigmets rotationspunkt också drivs. 
1995 beviljades statliga medel till ett stort danskt fl ervetenskapligt pro-
jekt ”Humanistisk historieformedling i komparativ belysning” i vilket 
Jensen var en av projektledarna. När projektets slutrapport At formidle 
historie kom 1999 var detta den tionde volymen publicerad inom pro-
jektet. Jensen deltog i det danska läroplansarbetet i mitten av 1990-talet 
och medverkade då till att historiemedvetandebegreppet givits en orga-
niserande roll inom historieämnet.9 
 Jensen visar i sin svenska artikel från 1997 att i tysk historiedidaktik, 
varifrån det nordiska bruket av termen hämtats, förekommer åtminstone 
fyra olika defi nitioner av begreppet.10 Han argumenterar för att ett mer 
genomtänkt språkbruk införs.
 Historiemedvetandande är enligt Jensen, ett medvetande om förhål-
landet mellan dåtid, nutid och framtid. Begreppet skall avgränsas till att 
omfatta medvetande om socio-kulturella processer, dvs processer som 
förverkligats genom människors handlingar, inte rena naturprocesser.11 
Han ser en användning i denna mening som ett uppbrott från en skolun-
dervisning i historia som enbart sysslar med det förfl utna.12 

Historiemedvetande skall ses som ett integrerat element i människors 
identitet, vetande och handlingar. Innebörden av detta resonemang blir 
att man inte kan förstå eller förklara människors handlingar utan att ta 
hänsyn till deras historiemedvetande.  Och detta förhållande gäller oav-
sett om det gäller handlingar i dåtid, nutid eller framtid. Historiemedve-
tandet kopplas därmed till ett samhällsteoretiskt grundförhållande: både 
som individer och kollektiv är människan skapade av historien 
och skapare av historia.13 

Här ger Jensen en begreppet en mycket tung roll. Jensen nöjer sig inte 
med att låta begreppet få en roll som ämnesdidaktiskt redskap utan gör 
det till ett närmast ontologiskt begrepp knutet till utsagor om männis-
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kans skapelse ( ”… människor kan inte leva utan ett historiemedve-
tande”… ”måste … utvidga elevernas insikt om på vilka olika sätt de 
är skapade av historien…”)14

 I övrigt kan kort nämnas att Jensen förankrar sin historiedidaktiska 
plädering med hjälp av Koselleck, Carr och Giddens. En konsekvens 
av resonemanget är, menar Jensen, att uppdelningen mellan ett histo-
rieämne och en samhällskunskapsundervisning upphör. 
 Jensens argumentering har i hög grad sin front mot det akademiska 
ämnet historia. Han menar att historieundervisningen i alltför hög 
grad sysslar med överförande, ”nedsippring” av historia producerad 
vid universiteten. Skolämnet historia behöver ett större bruksvärde, få 
livsvärdesrelevans för eleverna.15

IV Historiemedvetandebegreppets reception i den svenska 

historiedidaktiska miljön 

När Jensen 1997 menade att historiemedvetandebegreppet under de 
senaste decennierna blivit historiedidaktikens ”nya rotationspunkt” 
talar han inte explicit om vilken arena han refererar till. Utsagan är sä-
kert riktig vad gäller dansk historiedidaktik. Vad gäller läget i Sverige 
är det lite tveksammare, men även i vårt land var begreppet vid denna 
tidpunkt tydligt ”på frammarsch”. 
 Under 1991 och 1992 gav Christer Karlegärd ut två läroböcker för 
blivande historielärare.16 Karlegärd var den svenske representanten när 
de nordiska konferenserna arrangerades, och alltsedan början av 1980-
talet den ivrigaste förespråkaren för utvecklingen av svensk historie-
didaktik. Karlegärd var också påverkad av den tysk historiedidaktik, 
men hade inte samma teoretiska intresse som Jensen. Karlegärd pläde-
rade – inspirerad av tyskarna - för en emancipatorisk historiedidaktik. 
Han var också en tidig bidragsgivare till diskussionen om berättelsens 
roll i historieundervisningen. 
 I Karlegärds båda läroböcker saknas referenser till historiemed-
vetandebegreppet. I den första av dessa utgår Karlegärd från frågan 
Varför historia? Och lämnar svaren 1. Gemensamma referensramar 
2. Nutidsförståelse 3. Intellektuell träning  4.En meningsfull historisk 
fritid 5. Historia som yrkesförberedelse 6. Historiens fostrande funk-
tioner 7. Emancipatorisk historia 8. Historiskt identitetsbygge. Karle-
gärd lyfter alltså fram en rad olika mål för historieundervisningen, och 
knyter dem inte till något överordnat begrepp. 
 I 1992 års bok, som handlar om undervisning i nordisk och allmän 
historia framhåller Karlegärd än starkare att ”nutida fenomen … bör 
bilda utgångspunkt för de historiska studierna (och inte det historiskt 
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betydelsefulla)” och att ”historieundervisningen skall medverka till att 
känslan av gemenskap mellan oss och våra grannar utvecklas”.17 
Historiemedvetandebegreppet spelar ingen framträdande roll (om nå-
gon alls). Ofta använda begrepp är i stället är i stället ”emancipation, 
nutidsförståelse, intellektuell träning, den lilla…och det stora, empati, 
narrativ historia, beskriva och förklara, källkritik, identitet, temastu-
dier, tidslinje”. 18

 Begreppet var dock inte okänt i Sverige i början på 1990-talet. I 
texten om termen historiedidaktik i Nationalencyklopedin (1992) heter 
det (författare Birgitta Odén): ”Centralt i den moderna debatten om 
historiedidaktiken står begreppet historiemedvetande – dvs upplevel-
sen av sammanhang mellan tolkningen av det förfl utna, förståelse av 
det närvarande och perspektiv på framtiden.”19 
 1994 infördes termen ”historiemedvetande” i läroplanen för svens-
ka grundskolan. Under rubriken ämnets uppbyggnad och karaktär slås 
fast att ”historieämnet är uppbyggt utifrån tiden och historiemedve-
tandet som överordnade begrepp”. Men det fi nns i texten inget klar-
görande av vad detta ”överordnande” skulle innebära, ingen defi nition 
eller problematisering av begreppet. Termens införande följs i stället 
av en vid denna tid traditionell målbeskrivning:”genom att eleverna får 
kunskaper om huvuddragen i den historiska utvecklingen tillförs deras 
bild av omvärlden en tidsdimension. Kontinuitet, förändring och om-
vandling är viktiga i detta sammanhang.”
 Ett avsnitt lyder: ”Undervisningen måste göra eleverna medvetna 
om att varje tid ser på historien utifrån sina erfarenheter och värde-
ringar och att historiska källor måste studeras utifrån denna insikt.”
 Vikten av baskunskaper om årtal, epoker och omvälvande händel-
ser betonas och historiska kunskaper som del i en svensk och nordisk 
referensram lyfts fram. En rubrik i läroplanen lyder Dåtid-nutid-fram-
tid. Förhållandet mellan dessa tidsdimensioner anges kort: ”Historien 
får en belysning utifrån nutida förhållanden, liksom nutiden blir belyst 
av historien.”
 Framtidens plats i historieundervisningen får ingen förklaring. I de 
mål som eleverna efter i årskurs 5 skall ha uppnått fi nns ingen referens 
till annat än en undervisning som handlar om det förfl utna. Nionde-
klassarna skall dock 

kunna identifi era och refl ektera kring några olika händelser eller ske-
enden med betydelse för vår egen tid, vara medvetna om att historiska 
händelser och förhållanden kan betraktas på olika sätt samt kunna 
refl ektera över hur information och propaganda har använts förr och 
används idag som ett medel för påverkan.20 
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Sammanfattningsvis kan sägas att 1994 års läroplanstext inte bygger 
på en konsekvent användning av termen i Jensens mening. Historie-
medvetandebegreppet är snarare ett bland många inslag i en läroplan 
uppbyggd på kompromisser mellan olika synsätt vars relation inte 
närmare problematiseras i texten. 
 År 1996 hade rubriken Historiemedvetandet – teori och praxis 
valts för den nordiska historiedidaktikkonferensen. Jensen deltog inte. 
Av de svenska deltagarna skrev Bo Andersson, lärarutbildare från 
Göteborg en artikel om ”historiemedvetandet hos lärarkandidater före 
och efter en kurs: en fallstudie”. Men Andersson har en helt annan an-
vändning av termen historiemedvetande än Jensen: ”Lärarstuderandes 
associationer kring begreppet historia är undersökningens fundament. 
Frågan till kandidaterna löd: Vad är historia för mig?”21

 Andersson undersöker i vilken utsträckning de lärarstuderande 
tillägnat sig centrala begrepp i läroplanen och inom den vetenskapliga 
disciplinen samt hur studenterna uppfattat relationen mellan begrep-
pen.
 Sture Långström är den andra svenske deltagare som använder 
termen historiemedvetande i sin artikelrubrik. Hans användning ligger 
närmare Jensens och den tyska historiedidaktikens. Har historieunder-
visningen kunnat skapa ett historiemedvetande där förändringen över 
tid blivit det centrala, med den ”gamla tiden”, nutiden och framtiden 
som byggstenar, frågar sig Långström.22

 Långström undersöker om läroböckerna i historia haft sådant inne-
håll och utformning att de kunnat utgöra en bas för en stimulerande 
historieundervisning som lett till ett historiemedvetande.23 Långströms 
program kan därmed ses som långt försiktigare än Jensens – en an-
vändning av historiemedvetandet som ett redskap utveckling av under-
visning, snarare än skapare ett nytt paradigm. 
 Helene Edgren, aktiv inom den europeiska historielärarorganisatio-
nen EUROCLIO driver i en artikel tesen att den ”gode historieläraren 
alltid har haft historiemedvetandeaspekter med i sin undervisning” och 
att historiemedvetande är ett ”teoretiserande sätt att skapa en modell 
med ett strukturerat förhållningssätt till tidigare självklarheter i oorga-
niserad form”. 24 Hon menar att begreppet (med Jensens defi nition) är 
väl känt inom Historielärarnas förening och fått en viktig plats i den 
svenska läroplanen, men att hon vid en genomgång av svenska gymna-
sieskolors lokala kursplaner funnit få nedslag av historiemedvetande-
begreppet.
 I ytterligare en artikel vid konferensen används historiemedvetan-
debegreppet. Hans Albin Larsson utgår från Nationalencyklopedins 
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defi nition och för en kort diskussion där han bland annat argumenterar 
för att den form av historiemedvetande som varit utbredd i det forna 
Jugoslavien är en bidragande orsak till krigen på Balkan.25

 I 1997 års antologi säger redaktörerna Christer Karlegärd och Klas 
Göran Karlsson inledningsvis att ”refl ektioner kring historiemedvetan-
dets natur och funktion bildar något av en röd tråd genom hela denna 
bok” men de är också noga med att påpeka att bokens kapitel inte byg-
ger på varandra och inte utgår från någon gemensam grundsyn.26

 Termen historiemedvetande återfi nns inte i titeln i något annat 
bidrag än Jensens, men dock i underrubriker till två artiklar. Christer 
Karlegärd argumenterar för berättande som ett sätt att utveckla his-
toriemedvetandet, bland annat med referenser till den tyske historie-
didaktikern Jörn Rüsen. Finskan Arja Virta diskuterar hur evaluering 
kan ge stöd för utvecklingen av historiskt tänkande och historiemedve-
tande. 27

 Peter Aronsson innehar en professur vid Linköpings universitet 
med inriktning mot historiebruk och kulturarvsfrågor. Aronsson har 
i fl era publikationer och projekt knutit an till ett historiemedvetande-
begrepp av det slag som Jensen använder. Historiekultur, historiebruk 
och historiemedvetande är tre begrepp som kommer att förändra histo-
rievetenskapen, förutspår Aronsson.28 Han intresserar sig i första hand 
för historiekultur och historiebruk utanför skolan – museer, historiska 
romaner etc. Under senare år har fl era avhandlingar kommit inom om-
rådet samhälleligt historiebruk.29 
 Samtidigt är studierna av skolans historieundervisning fortsatt få. I 
en av dessa har Nanny Hartsmar historiemedvetandebegreppet som det 
centrala. Med Jensen som inspiratör har hon studerat i vad mån syftet 
att utveckla ett historiemedvetande som omfattar alla tre tidsformerna 
(då-nu-sedan) förekommer i svenska skolor. Hartsmar fi nner att både 
lärare och barn uppfattar historia som något som rör det förfl utna.30 
 År 2004 kom en ny historiedidaktisk antologi med Klas-Göran 
Karlsson som en av redaktörerna, och Ulf Zander som medredaktör. 
I Karlssons inledande kapitel om historiedidaktikens begrepp, teori 
och analys har nu historiemedvetandet givits ett eget avsnitt. Karlsson 
framhåller där att historiemedvetandebegreppet fått en central roll i 
tysk och numera även nordisk historiedidaktik. Han ansluter sig till 
synsättet att vi inte kan existera som individer och samhällsvarelser 
utan ett historiemedvetande.31 Karlsson uppfattar historiemedvetandet 
som en del av de trögrörliga mentala och kulturella strukturer som 
Annales-skolan talar om som ”la longue durée”. Under dramatiska 
och omvälvande förändringar som exempelvis Östeuropas omvandling 
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kring 1990, kan dock historiemedvetandet förvandlas, menar Karlsson. 
 I åtminstone två andra artiklar är historiemedvetandebegreppet 
centralt. Per Eliasson diskuterar arbetsformer i skolan som kan för-
djupa de studerandes historiemedvetande.32 Eliasson menar att dessa 
metoder inte är nya för framgångsrika historielärare, men att historie-
medvetandebegreppet och teoriutvecklingen kring detta begrepp ger 
lärarna en teoretisk ram att verka inom.33 Nils Amnert studerar histo-
riemedvetande i läroböcker.34

 Vid den senaste nordiska historiedidaktikkonferensen (Island 
2002) diskuterar Kenneth Nordgren 11 september och historiemedve-
tandet utifrån intervjuer med grupper av invandrarungdomar. Nord-
gren menar att historiemedvetande ”inom historiedidaktik och histo-
rievetenskap blivit ett allt mer accepterat begrepp för att diskutera hur 
det mänskliga psyket förhåller sig till det historiskt föränderliga”. 35

 För Nordgren bygger användningen av begreppet på tre antagan-
den. Ett handlar om att begreppet vill säga något om hur vi tolkar 
tillvaron, konstruerar vår världsbild. Han betonar vikten av att förstå 
emotionella aspekter, det icke-verbaliserade, tyst kunskap som inslag 
i historiemedvetandet. Vidare är historiemedvetandet uttryckt i indivi-
duella och kollektiva berättelser; vi förstår det som händer inte som en 
rad isolerade händelser utan som en berättelse där vi (om än lösligt) 
fogar olika delar till ett sammanhang. Det tredje antagandet innebär att 
mellan historiemedvetande som förståelse och som berättelse fi nns en 
brukande dimension. Bruket, användningen bör betraktas som ett sätt 
att skapa mening, skriver Nordgren.36 
 Nordgrens diskussion mynnar, efter en analys av ungdomarnas 
erfarenheter, ut i en kritisk diskussion om den svenska skolans his-
toriemedvetande. Tvärtom kan man ana en samtidsförståelse som 
grundar sig på ett mytologiserat förfl utet som gör att man inte förstår 
att bombningarna av Libanon likaväl som massakrerna på kristna i det 
osmanska riket nu är en del av Sveriges kollektiva minne. 
 Historiemedvetandebegreppet har också fått användning inom 
museipedagogiken. Ett exempel är en studie av ett samverkansprojekt 
mellan Jönköpings läns museum och länets gymnasieskolor.37 
 Sammanfattningsvis kan konstateras att historiemedvetandebe-
greppet fått ett mycket stort genomslag. Trots Jensens plädering om 
en mer bestämd användning av begreppet fi nns fl era användningssätt. 
Jensens egen starka användning kan förekomma även i svenska texter, 
som hos Klas Göran Karlsson (”Utan ett historiemedvetande skulle vi 
inte kunna existera som individer”38) medan andra använder begreppet 
i en vagare mening som ”medvetande om det förfl utna” (Bo Andersson 
ovan). Nationalencyklopedins defi nition delas av fl era författare. 



141

V Röster som problematiserar eller förkastar användningen av 

historiemedvetandebegreppet

Det fi nns några röster som problematiserar bruket av historiemedvetan-
debegreppet. I sin text från 2004 där han tycks ansluta sig till en stark 
användning av begreppet diskuterar och problematiserar Klas Göran 
Karlsson samtidigt frånvaron av empiriska undersökningar. Det som 
skrivits om historiemedvetandet har i allt väsentligt haft en begreppslig 
och teoretisk inriktning, framhåller Karlsson, och menar att ytterligare 
forskning och utvecklingsarbete krävs för att begreppet skall kunna 
användas som ett mer konkret redskap för ämnesutveckling och historie-
didaktisk analys.39

 Magnus Hermansson Adler, historiedidaktiker från Göteborg, pläde-
rar i sin lärobok för blivande historielärare från 2004 Historieundervis-
ningens byggstenar för att svensk skola skall ha ”fortsatt anknytning till 
Dewey och progressivismen” i stället för att införa detta ”tyska begrepp” 
(dvs. historiemedvetande). Hermansson Adler ifrågasätter historiemed-
vetandebegreppets användbarhet i svensk skolkontext och vill hellre se 
en diskussion om historiska samband som läroplanens nyckelbegrepp.40 
 Norrmannen Erik Lund vid lärarutbildningen i Halden står för den 
mest genomarbetade text som problematiserar historiemedvetandebe-
greppet.  I en artikel framlagd vid den nordiska historiedidaktikkon-
ferensen 2002 diskuterar han begreppets införande i dansk skolunder-
visning.41

 Begreppet utvecklades i Västtyskland som ett led i problemet med 
bearbetningen av den tyska nazihistorien. Forskarna ville ändra på det 
”folkliga historiemedvetande” och föra in mer av den vetenskapliga 
kritiska historieskrivningen.  När historiemedvetandebegreppet togs 
över av de danska historiedidaktikerna, fi ck det, menar Lund, en annan 
roll. Danskarna ville att skolundervisningen i högre grad skulle godta 
och bygga på det historiemedvetandet som utvecklas utanför skolan. 
En konsekvent användning av historiemedvetandebegreppet spränger 
det traditionella historieämnet i skolan med dess fokus på det förfl utna, 
framhåller Lund. 1995 och 1990 reviderades de danska läroplanerna för 
grundskola och gymnasium och förändringarna gick i ”historiemedve-
tandeundervisande” riktning.  Dessa förändringar gjordes utan att empi-
riska undersökningar fanns som kunde visa på olika former för elevers 
historiemedvetande. Historiemedvetandebegreppet var abstrakt och sak-
nade operationaliseringar.
 De uppföljningar som gjorts visar på stora svårigheter att nå må-
len, menar Lund. Få danska gymnasielärare nämner begreppet histo-
riemedvetande i berättelser om sin undervisning. Grundskoleelever 
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har fortsatt svårt att se sin egen roll i historien. Lunds slutsats är att 
”historiebevissthed som operativt begrepp, i læreplaner och dermed 
også i klasserommet, ennå icke er tilrettelagt slik at det kan utfolde sit 
potential og påvirke praxis i historiefaget.”42

 Lunds bedömning är att den ensidiga orienteringen mot det abstrak-
ta historiemedvetandebegreppet har begränsat den historiedidaktiska 
utvecklingen. Det fi nns viktiga erfarenheter i den engelska historiedi-
daktiska utvecklingen som skandinaverna i långt högre grad än hittills 
bör ta till sig. Engelsk historiedidaktik har en solidare bas i sin långa 
erfarenhet av källbruk, strukturerade inlärningsaktiviteter samt bedöm-
ningskritierier som gör resultaten synliga” skriver Lund.43  
 Till de texter som problematiserar användningen av historiemedve-
tande vill jag föra ett avsnitt från en artikel av fi nskan Arja Virta, publi-
cerad i den svenska historiedidaktiska antologin från 1997. Hon skriver: 

Det är omöjligt att uppskatta elevernas värderingar eller mäta deras 
historiemedvetande, men det är mycket belysande för lärarna att för-
söka förstå dem för att ge relevans och betydelse åt undervisningen. 
Individens historiemedvetande är först och främst ett privatområde; 
det kan inte göras till föremål för bedömning. Då skulle undervisning-
en kunna uppfattas som manipulation.44 

VI Avslutning

Det fi nns en argumentationslinje kring historiemedvetandebegreppet 
likaväl som kring kanonbegreppet inom litteraturdidaktiken, som önskar 
spränga ramarna för den etablerade ämnesförståelsen och driva fram ett 
nytt, annorlunda och oprövat ”ämne”. Det fi nns röster som mer talar om 
breddning än om ett paradigmskifte. Det fi nns de som problematiserar 
användningen och de som är direkt skeptiska till historiemedvetande-
begreppet. Debatterna inom svensk historiedidaktik har hittills varit få 
– en fortsatt diskussion om historiemedvetandebegreppet och dess an-
vändbarhet kan bidra till att utveckla fältet. 
 Kanonbegreppet kommer från religionshistorien, fi ck en bred an-
vändning som litteraturdidaktiskt begrepp, och används nu i en vidgad 
betydelse även inom andra ämnesdidaktiska fält (”fysikens kanon” etc.). 
Det är ett begrepp som torde kunna ingå i ett för många ämnesdidakti-
ker gemensamt språkbruk.
 Har då historiemedvetandet blivit ett kanoniskt begrepp? Möjligen 
bland landets teoretiskt orienterade historiedidaktiker, men de proble-
matiserande röster som ovan redovisats, visar att begreppet inte fått 
full acceptans. Och de studier som gjorts av historielärares arbete och 
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elevers historieförståelse tyder inte på att begreppet fått något större 
genomslag i undervisningen. Här är dock kunskapen osäker.
 Slutligen: Finns en möjlig vidgad användning av det medvetande-
begrepp som ingår i historiemedvetandet? Kan vi tala om ett religi-
onsmedvetande, ett samhällsmedvetande, ett litteraturmedvetande, ett 
matematikmedvetande? Kan historiedidaktiken ge ett bidrag till andra 
ämnesdidaktiska fält som tydliggör att kunskapsområdena har en livs-
världsroll, där de kognitiva inslagen inte står ensamma, där emotionella 
komponenter kan spela en stor och ibland dominerande roll? 
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Lars Brink

Konsensus om kanon? 

Kanonbild och ämnesuppfattning            
hos 75 litteraturlärare

Inledning

I min inledande uppsats i denna bok har jag försökt visa hur den tradi-
tionella litterära kanon på senare år ofta ifrågasatts även om den också 
haft starka försvarare. Kritikerna har gärna beskrivit kanon som hege-
monisk, elitistisk eller på andra sätt reducerande. Inte minst har kritiken 
ofta kopplats till genus-, klass- eller etnicitetsaspekter. Jag har där också 
sökt visa att sättet att använda kanon i undervisning inte är självklart 
och enhetligt. Såväl språkutveckling, bildning, estetisk skolning, karak-
tärsdaning som ideologireproduktion kan vid olika historiska tillfällen 
och i skilda samhälleliga kontexter vara ett dominerande syfte i under-
visningen, vilket leder till att olika delar av kanon tillmäts varierande 
betydelse.
  Vid en granskning av kursplanerna i Litteraturvetenskap vid landets 
högskolor och universitet framgår i huvudsak en betydande enhetlighet, 
även om genrer i stället för epoker ibland kan vara utgångspunkten och 
kronologin på några håll kan ha kastats om. Vad som ändå kan liknas 
vid en standardkurs rör sig i huvudsak om ett 40-poängsblock med 
tyngdpunkt i litteraturhistorien, innehållande en blandning av svenska 
och utländska verk och författarskap men alltid med stark tonvikt på 
västerländska klassiker, ett upplägg som t.ex. kritiserats i Tidskrift för 
litteraturvetenskap av Eva Hemmungs-Wirtén och Stefan Helgesson.1 
Detta block har genomgått små förändringar sedan ämnet ännu kallades 
Litteraturhistoria med poetik även om textmängden reducerats. Ett lik-
nande upplägg har i allmänhet också de litteraturvetenskapliga kurserna 
inom Svenska A-C/D inom landets lärarutbildningar, även om ambi-
tionsnivån vad gäller litteraturvetenskap där måste bli lägre, eftersom 
utrymmet delas med kurser i svenska språket.
 När det gäller det svenska gymnasiets läroplaner och kursplaner har 
det från myndighetshåll funnits en tradition att vara sparsam med att 
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ange obligatoriska verk, kanske tidigare beroende på att vissa verk eller 
åtminstone vissa författarskap togs för givna. När vi kommer fram till 
Lpf 1994 konstaterar bl.a. Jan Thavenius att kommentarerna i Lpf 1994 
visserligen är mycket fria i sin syn på litteraturvalet men att huvudtex-
ten ändå har ”traditionella formuleringar om centrala och betydelsefulla 
verk och författare som ska läsas av alla”.2 I en just nu pågående diskus-
sion om en ny kursplan för ämnet Svenska (GY-07) heter det i Skolver-
kets kursplanegrupps förslag att eleverna skall ”möta olika texter och 
kulturyttringar” i en utbildning som syftar till ”att stärka den personliga 
och kulturella identiteten” och där eleverna ges möjligheter ”att ta del 
av och förhålla sig till kulturarv och att få uppleva och diskutera texter 
som både väcker lust och utmanar åsikter”. Vidare skall det i litteratur-
läsningen anläggas ”förutom ett historiskt och internationellt perspektiv 
också ett genusperspektiv”. Ett mål anges vara att eleven ”tillägnar sig 
skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer och utvecklar 
en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk samt 
tillägnar sig kunskap om författarskap och idéströmningar i kulturer 
från olika tider och delar av världen”. Detta är formuleringar som tyd-
ligt anknyter till de traditionella skrivningarna om centrala verk men 
samtidigt öppnar för skilda tolkningar av olika lärare och i olika under-
visningsmiljöer.3

 Man kan inte hävda att mångkulturalitetsaspekten är särskilt starkt 
framskriven i kursplanegruppens förslag; å andra sidan skiljer sig 
svenskämnets kursplaner av tradition från kursplanerna i modersmålet i 
de fl esta andra länder genom att de svenska kursplanerna tydligt inklu-
derar litteratur från andra länder, vilken fram till vår tid alltid setts som 
synonym med västerländsk litteratur. Det allra tydligaste exemplet på 
språklig och kulturell nationalism är kanske Frankrike med dess ”ex-
plication de texte-tradition” med närstudium av klassiska franska texter 
inför den stundande ”baccen”, studentexamen. En klassrumsinteriör 
beskrivs t.ex. talande i en uppsats av Lars-Göran Malmgren, där en hel 
fransklektion ägnas närstudium av en sida i Voltaires Candide.4 
 Som berörts i den föregående uppsatsen redovisar Örjan Torell i 
boken Hur gör man en litteraturläsare? vad som är anbefalld läsning 
i den ryska skolans år 10. Programmet är synnerligen omfattande och 
detaljreglerat från centralt håll med tydligt angivande av obligatoriska 
verk och författarskap. Tonvikten på den ryska litteraturen är stark men 
där fi nns också många kopplingar till ”världslitteraturen”, dvs. till de 
västerländska klassikerna.5 I den ryska skolan tycks det dock inte vara 
fråga om ett snävt nationellt program. Det Torell framhåller är att rys-
sarna anser att ”litteratur är människokunskap”, vilket gör att litteratur-
ämnet rankas extremt högt:



151

Även blivande läkare, jurister, kemiker, gymnastiklärare och 
så vidare är ju i något avseende människor och måste därför 
avlägga inträdesexamen i litteratur för att få plats på den uni-
versitetsutbildning de söker sig till. Att vissa yrkesinriktningar 
kan tyckas ha mycket litet med litteratur att göra spelar absolut 
ingen roll.6

Det fi nns exempel på ett liknande tänkande inom svensk juristutbild-
ning, där Leif Alsheimer gjort sig känd för att inkludera en omfattande 
skönlitterär läskurs i juridikstudierna. Inte heller hos Alsheimer är det 
fråga om nationalistiska strävanden utan snarare om att rent allmänt 
vidga studenternas referensramar, en avsikt som har mycket gemen-
samt med amerikanen E.D. Hirsch som verkat för att sprida ”cultural 
literacy” både bland studenter och den amerikanska allmänheten. 
Såväl Alsheimer som Hirsch har dock fått kritik, Alsheimer för att 
ensidigt lyfta fram en manlig och västerländsk kanon, Hirsch för en 
”atomistisk” hållning.7

 Våra grannländer Danmark och Norge skiljer sig från Sverige ge-
nom att man där har en tydligare nationell inriktning. Danmark fi ck 
redan i början av 1900-talet en särskild professur i dansk litteratur med 
Vilhelm Andersen som förste innehavare, vars litteratursyn och intres-
se för äkta danskhet fi ck mycket stort genomslag i den danska skolan.8 
De senaste åren har frågan fått förnyad aktualitet i Danmark då Under-
visningsministeriet hösten 2004 kom ut med Dansk litteraturs kanon, 
innehållande 46 sidor diskussion och anvisningar, bestående dels av 
en gemensam lista för folkskolan och gymnasiet, ”den fælles kanon” 
(från folkvisor och Ludvig Holberg till Klaus Rifbjerg), dels av en 
folkskolelista (från danska folksagor till författare som Tove Ditlevsen 
och Ole Lund Kirkegaard) och till sist också en särskild gymnasielista 
(som börjar med isländska sagor och Thomas Kingo och går fram till 
Inger Christensen).9 Dansk litteraturs kanon har mött kritik från vissa 
håll, dels för att få kvinnor ingår i urvalet men framförallt för att fö-
reskrifterna om en obligatorisk nationell kanon setts som ingående i 
ett mönster av lagstiftning och åtgärdsprogram i främlingsfi entlig rikt-
ning. 
 Även i Norge fi nns en stark tradition att betona den egna nationella 
litteraturen, något som delvis kan förklaras av att Norge är en ung 
nation som kanske också haft ett särskilt behov att markera distans 
till grannländerna. ”Det nationella projektet” har varit starkt i Norge, 
där också reduceringen av de klassiska språken i gymnasiet 1869 och 
1896 skedde tidigare än i Sverige och Danmark. ”Norskfaget overtok 
som det viktigste dannelsesfaget”, säger Sylvi Penne i en uppsats, där 
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hon också visar att norskämnet blev i huvudsak norskt.10 Också i Sverige 
blev modersmålsämnet det viktigaste bildningsämnet men detta innebar 
samtidigt att t.ex. de antika klassikerna i översättning i Sverige fi ck stort 
utrymme. Fram till idag har den norska läroplanen innehållit rekommen-
dationer om lämplig litteratur i varje årskurs redan från grundskolesta-
diet, i tionde klassen till exempel läsning av Hamsun, Undset, Duun, 
Sandel och nyare norska författare liksom arbete med dramatiska texter 
av bl.a. Ibsen.11

 Ett delvis annorlunda synsätt präglar de anglosaxiska länderna, där 
universitetsämnet litteraturvetenskap motsvaras av två olika ämnen, 
English respektive Comparative Literature. Det första ämnet förekom-
mer dels som skolämne men också som grundutbildningsämne vid uni-
versitet och college. Det mer statusfyllda ämnet Comparative Literature 
återfi nns i första hand på avancerad nivå, t.ex. inom masterprogram 
och forskarutbildning. Åtskillnaden markerar att ämnet English är det 
grundläggande som alla elever måste läsa medan Comparative Literature 
snarare är ett ämne för specialister. Comparative Literature motsvarar 
närmast det som i Sverige kallas allmän litteratur men som bättre be-
skrivs med termen västerlandets litteratur. I kanondebatten är det kanske 
i första hand ämnet Comparative Literature som blivit kritiserat för sin 
förmenta inriktning på ”världslitteratur”. Litteraturforskaren Gayatri 
Spivak har anklagat ämnet Comparative Literature för eurocentrism: 
”a result of European intellectuals fl eeing ´totalitarian´ regimes”.12 Hon 
efterlyser ett närmande av Comparative Literature till Area Studies och 
till Cultural Studies samt en anpassning av alla dessa områden, inte 
minst i postkolonial riktning, för att begreppet ”världslitteratur” ska bli 
trovärdigt.13 
 Hittills har främst föreskrifter, styrdokument och den offentliga 
kanondiskussionen berörts. En naturlig fråga att också ställa sig är vad 
litteraturlärare på olika nivåer anser vara ett angeläget texturval och ett 
centralt ämnesinnehåll. Det saknas undersökningar på större grupper av 
lärare även om det fi nns forskning som berör det aktuella området, dock 
utförd före införandet av Lpf 1994. Gun Malmgren beskriver t.ex. fem 
gymnasielärares ämnesuppfattningar genom att dels placera in dem på 
en linje mellan polerna förmedlingspedagogisk respektive elevcentrerad 
hållning, dels visa hur lärarna kan positionsbestämmas i förhållande till 
en fyrfältsfi gur, konstruerad av Stephen Ball.14 I en uppsats från 1998 
redovisar Anna Nordlund en undersökning omfattande 121 elever och 
deras svensklärare i fem avgångsklasser vid ett förortsgymnasium i 
Stockholm våren 1993.15 Nordlund konstaterar först att lärare och elever 
i stort sett var eniga om ”litteraturundervisningens syften som litteratur-
pedagogiska och personlighetsutvecklande” men att eleverna uppfattade 
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lärarnas inställning som ”mer strikt litteraturvetenskaplig och litteratur-
historisk”.16 Nordlund konstaterar också att ”[i]ngen lärare gjorde några 
stora avsteg från den västerländska litteraturhistoriens traditionella ka-
non. Inte heller avvek de från vad som allmänt anses utgöra kanon i den 
svenska litteraturhistorien.”17 Sammanfattningsvis fi nner Nordlund att 
både lärare och elever ansåg att det viktigaste var ”att litteraturunder-
visningen utvecklar den språkliga förmågan och ger insikt i idéström-
ningar och existentiella frågor”. En stor majoritet elever ville också att 
litteraturen ska ge ”avkoppling och andrum i skolan” och nästan lika 
många ansåg ”den litteraturhistoriska allmänbildningen viktig”.18 Till en 
uppsats av Monica Ågren om 26 grundskollärares syn på svenskämnet 
återkommer jag längre fram under rubriken ”Vilket ämne undervisar 
man i ?”.19

 Den redogörelse som snart följer avser tre olika litteraturlärargrup-
per: litteraturvetare som främst undervisar inom fristående kurser inom 
ämnet litteraturvetenskap, litteraturvetare som främst undervisar inom 
lärarutbildningens svenskämne samt gymnasielärare i svenska. Med 
tanke på att det fi nns stora skillnader när det gäller kursplaner och andra 
styrdokument, framförallt mellan gymnasiet å ena sidan och högskolans 
två ”ämnen” å den andra, kanske vi kan förvänta oss stora skillnader 
mellan lärargrupperna i synen på litterärt urval, på kanon och på cen-
tralt ämnesinnehåll. Å andra sidan är samtliga lärargrupper i sin grund-
utbildning skolade i en likartad litteraturvetenskaplig tradition och har 
dessutom egna erfarenheter av att ha varit elever i gymnasiet. Det är 
därför också tänkbart att de gemensamma utbildningserfarenheterna 
skapat en konsensus mellan grupperna som är starkare än styrdokumen-
tens anvisningar. Det förtjänar dessutom att framhållas, vilket ju fram-
gått ovan, att särskilt gymnasiets styrdokument i hög grad är öppna för 
tolkning, vilket öppnar för olika litterära urval och ämneskonceptioner.
 Diskussioner om texturvalet innebär ibland, inte minst i skoldebat-
ten, ganska onyanserade och oprecisa positioneringar, t.ex. för eller 
emot kanon. Även bland dem som ställer sig positiva till kanon kan 
dock åsikterna om vad i kanon som bör prioriteras eller vad som är 
”själva kärnan” gå isär. På samma sätt fi nns det olika uppfattningar om 
vad som bör lyftas fram, när man diskuterar en breddning eller komplet-
tering av kanon. Syftet med denna undersökning är bland annat att prö-
va om det mellan lärargrupperna föreligger skillnader i inställning t.ex. 
till svensk litteratur i jämförelse med allmän litteratur, till västerlandets 
litteratur i jämförelse med världslitteratur i en vidare mening eller till 
samtida litteratur i förhållande till en litteraturhistorisk kanon. Att man 
håller sig till kanon kan därför innebära vitt skilda förhållningssätt. Det 
innebär kanske oftast att en litteraturhistorisk och kronologisk kurs blir 
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dominerande men det kan också leda till en undervisning inriktad på 
relativt moderna texter av författare, som visserligen är etablerade men 
vars texter ändå valts med utgångspunkt i ett elevperspektiv. Ett annat 
syfte är att undersöka hur lärarna ser på kvinnligt respektive manligt i 
urvalet, vidare hur lärarna är inställda till genrer som ungdomslitteratur 
och populärlitteratur samt hur viktigt det är för lärarna att också an-
lägga regionala synpunkter på texturvalet.
 Även om utgångspunkten för denna studie är själva texturvalet, går 
urvalsfrågorna inte att isolera vare sig från en mer generell litteraturve-
tenskaplig eller från en litteraturpedagogisk diskussion. Diskussionen  
kan gälla allt från möjliga läsarter till individers skilda ämnesuppfatt-
ningar. Därför tas lärarnas syn på centralt ämnesinnehåll upp som en 
särskild fråga.
 Till sist ställs också frågan om de tre undervisningskontexterna på-
verkar varandra eller om i stället en bild av tre isolerade öar framträder. 
Om påverkan förekommer, går den i så fall mest uppifrån och ned, som 
”nedsippring” eller sker en motsvarande rörelse åt andra hållet, i form 
av krav på ändrad undervisning på de högre nivåerna? 

Enkätens genomförande

Enkäten genomfördes i huvudsak hösten 2003 och slutfördes våren 
2004.20 Enkäten riktade sig till 75 lärare som den aktuella terminen 
undervisade antingen inom ämnet litteraturvetenskap och företrädesvis 
utanför lärarutbildningen eller inom ämnet litteraturvetenskap och i 
första hand inom lärarutbildningen eller undervisade i ämnet svenska 
på gymnasiet. 
 Grupperna om vardera cirka 25 lärare är för små för att vara ”repre-
sentativa”, vilket i särskilt hög grad gäller gymnasielärargruppen. En 
viss variation har ändå eftersträvats: regional samt köns- ålders-  och 
utbildningsmässig. Samtliga 75 lärare har en akademisk utbildning i 
litteraturvetenskap och skulle alltså kunna beskrivas som litteraturve-
tare. För tydlighetens skull kommer dock grupperna i fortsättningen att 
benämnas litteraturvetare, lärarutbildare respektive gymnasielärare.
 Gränsdragningen mellan de första två kategorierna har ibland varit 
svår eftersom det är vanligt att samma lärare undervisar både utanför 
och inom lärarutbildningen; utgångspunkten har då varit att placera 
läraren i den kategori som den aktuella terminen representerat mer än 
50 % av lärarens insatser. Av de 75 lärarna är 46 kvinnor. Kvantitativt 
dominerar kvinnorna inom lärarutbildargruppen och i ännu högre grad 
inom gymnasielärargruppen, medan männen är något fl er i gruppen 
litteraturvetare. Medianålder respektive åldersspridning är för littera-
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turvetarna 51,5 år/28-64 år, för lärarutbildarna 49 år/34-62 år och för 
gymnasielärarna 46 år/26-64 år. 
 Totalt hade 23 lärare läst ”Litteraturhistoria med poetik”, 39 ”Littera-
turvetenskap” och 13 ämnet ”Svenska A-C/D”. Dessa varianter var 
tämligen likartat fördelade inom respektive lärarkategori. 
 Av gymnasielärarna hade 23, av lärarutbildarna 15 och av litteratur-
vetarna 12 genomgått lärarutbildning (motsvarande PPU om minst 40 
poäng). Gymnasielärarna kom från sex olika orter i Götaland, Svealand 
respektive Norrland. Dessa orter kan beskrivas som storstad, större 
tätort eller mindre tätort. De övriga lärarna kom från tretton svenska 
lärosäten, varav sju universitet.

Vilket innehåll är mest angeläget?

Först presenterades åtta innehållskategorier och lärarna fi ck i uppgift 
att dels utse de fem viktigaste av dessa, dels rangordna sina val.21 Alter-
nativen tilldelades 5, 4, 3, 2 respektive 1 poäng. Frågan var formulerad 
”Vad ser du som det angelägnaste textinnehållet i den litteraturunder-
visning som du bedriver?” En tabell över svaren återfi nns i tabell 1.
 Allra högst värderas ”Västerlandets litteratur”, i enkäten exempli-
fi erad med Sapfo, Shakespeare och Kafka, med totalt 281 poäng. Hela 
70 av de 75 lärarna har tagit med detta alternativ, alla litteraturvetarna, 
alla utom fyra av lärarutbildarna och alla utom en av gymnasielärarna. 
Enigheten om betydelsen av västerlandets kanon är mycket stor, även 
om stödet är allra starkast bland litteraturvetarna, vilket särskilt framgår 
av hur de rangordnat sina val.
 Som nummer två kommer alternativet ”Brett nationellt kulturarv”, 
exemplifi erat med Moa Martinson, Moberg, Fogelström och Jersild, 
med totalt 205 poäng. 65 av de 75 lärarna har valt detta alternativ; det 
väljs bort av två litteraturvetare, sex lärarutbildare och två gymnasielä-
rare. Poängmässigt får gymnasielärarnas val extra betydelse genom att 
de rangordnat detta alternativ högre än de andra; vidare har litteraturve-
tarna rangordnat detta alternativ något lägre än lärarutbildarna.
 På tredje plats kommer alternativet ”Vår nationella kanon”, i enkät-
frågan exemplifi erad med Stiernhielm, Lenngren och Strindberg, vilket 
sammanlagt får 162 poäng, klart färre än de båda föregående. Alterna-
tivet väljs av 51 av de 75 lärarna. Starkast förankring har alternativet 
bland litteraturvetarna. Gruppen litteraturvetare placerar nämligen ”Vår 
nationella kanon” (68 poäng) något högre än ”Brett nationellt kultur-
arv” (65 poäng). Däremot värderas ”Vår nationella kanon” betydligt 
lägre av lärarutbildarna och gymnasielärarna, av vilka tolv respektive 
nio helt valt bort detta alternativ. Konsensus som får sägas vara mycket 
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hög vad gäller ”Västerlandets kanon” och ”Brett nationellt kulturarv” 
är alltså betydligt svagare i fråga om ”Vår nationella kanon”. Avsikten 
med exemplen ”Stiernhielm, Lenngren, Strindberg” var att markera att 
det rör sig om en litteraturhistorisk kanon som sträcker sig över lång 
tid. Man kan dock fråga sig om resultatet kunde ha blivit ett annat om 
exemplifi eringen i stället varit ”Bellman, Lenngren, Strindberg”. Att så 
många lärarutbildare och gymnasielärare helt väljer bort detta alternativ 
får dock betecknas som anmärkningsvärt.
 Alternativet ”Ett urval som särskilt eftersträvar rimliga proportio-
ner mellan kvinnor och män” kommer på fjärde plats med totalt 128 
poäng. Det framstår därför som ett viktigt alternativ men ändå klart 
mindre viktigt än de tre föregående. 47 av de 75 lärarna har med detta 

Tabe l l  1

Mest angelägna textinnehåll i undervisningen. Val och rangordning av kategorier.

Innehållskategori Litteratur- Litteratur- Gymnasielärare Total
  vetare ej i vetare i i svenska poäng
  lärarutb. lärarutb.  Antal
  (24) (26) (25) val (75)

1. ”Västerlandets kanon” 104p. (24) 90p. (22) 87p. (24) 281 p. (70)
(Sapfo, Shakespeare, Kafka)

2. ”Brett nationellt kulturarv”  65p. (22) 61p. (20) 79p. (23) 205 p. (65)
(Moa Martinson, Moberg,
Fogelström, Jersild)

3. ”Vår nationella kanon” 68p. (21) 47p. (14) 47p. (16) 162p. (51)
(Stiernhielm, Lenngren,
Strindberg)

4. ”Urval med rättvisa 48p. (19) 53p. (17) 27p. (11) 128p. (47)
proportioner kv/m”

5. Världslitteratur som 30p. (13) 38p. (16) 30p. (14)  98p. (43)
överskrider 
”Västerlandets kanon”

6. Ungdomslitteratur 9p. (6) 35p. (15) 29p. (11) 73p. (32)
(Peter Pohl, Annika Thor,
Mats Wahl)

7. Populärlitteratur 10p. (5) 12p. (7) 28p. (11) 50p. (23)
(N. Evans, S. King, Liza
Marklund, Harlekin- och
Wahlströmsböcker)

8. Regional litteratur 3p. (2) 10p. (4) 5 p. (3) 18p. (9)

9. Egen kategori 16p. (5) 23p. (8) 35p. (9) 74p. (22)

Varje informant skulle välja fem av de nio alternativen och rangordna valen, vilka fi ck 5, 4, 3, 2 
respektive 1 poäng.
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alternativ. Av litteraturvetarna har bara fem valt bort det medan nio 
lärarutbildare och hela 14 gymnasielärare gjort så. Å andra sidan har 
alternativet rangordnats något högre bland lärarutbildarna än bland litte-
raturvetarna, varför utfallet blir likvärdigt i dessa båda grupper. I stället 
är det gymnasielärargruppen som avviker genom att i många fall an-
tingen välja bort alternativet eller rangordna det lågt. Andelen kvinnor 
är störst i gymnasielärargruppen; resultatet sammanhänger alltså inte på 
något enkelt sätt med informantens könstillhörighet. Resultatet skulle 
kunna vara ett uttryck för att det är tacksammare att tillsammans med 
högskolestudenter än med gymnasieelever uppmärksamma fördelningen 
mellan kvinnor och män i kurslitteraturen. Vi kan t.ex. utgå från att de 
studenter som litteraturvetarna och lärarutbildarna möter till övervägan-
de delen är kvinnor medan fördelningen är jämnare i gymnasiet.22 Skill-
naden mellan lärarkategorierna är i alla händelser intressant, eftersom 
de ojämlika urvalen t.ex. i antologier uppmärksammats relativt mycket 
inte bara i högskolemiljö utan också i skolans värld och genusfrågorna 
är tydligt markerade inte minst i skolans läroplan.
 Alternativet ”´Världslitteratur´, dvs. ett urval som särskilt efter-
strävar att överskrida ´Västerlandets kanon´ och att bättre tillgodose 
etnisk litteratur” kommer på femte plats; det väljs av drygt hälften av 
alla lärare och får 98 poäng totalt. Detta väljs i lika stor utsträckning av 
de tre lärargrupperna och rangordnas ungefär lika av dem. Man verkar 
vara enig om att detta är en viktig kategori, dock inte en av de allra vik-
tigaste.
 På sjätte plats kommer alternativet ”Ungdomslitteratur” med 73 po-
äng totalt.23 Visserligen tar sex av litteraturvetarna med denna kategori 
bland sina val men den rangordnas lågt och därför blir poängen från 
litteraturvetarna låg. Inte heller lärarutbildarna eller gymnasie lärarna 
har ungdomslitteratur som ett av sina främsta alternativ men båda grup-
perna värderar den lika högt som föregående kategori (Världslitteratur 
som överskrider västerlandets kanon). Gymnasielärarna ger till och 
med ”Ungdomslitteratur” fl er poäng än alternativet rimliga proportioner 
mellan kvinnor och män. Svaret förvånar inte med tanke på att en del 
gymnasielärare säkert fi nner ungdomslitteraturen användbar i sin under-
visning, något som väl också kan gälla lärarutbildarna, medan litteratur-
vetare främst behandlar ungdomslitteratur i vissa specialkurser.
 På sjunde plats hamnar ”Populärlitteratur” med 50 poäng totalt.24 
En knapp tredjedel av de 75 lärarna tar med detta alternativ och de 
fl esta av dem rangordnar alternativet lågt. Medan litteraturvetarna och 
gymnasielärarna värderar populärlitteraturen nästan lika högt som 
ungdomslitteraturen, värderar lärarutbildarna ungdomslitteraturen klart 
högre. Skillnaden skulle kunna bero på att gymnasielärarna ibland har 
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god hjälp av populärlitteraturen i mindre läsmotiverade klasser, medan 
populärlitteraturen är intressant också för vissa litteraturvetare, inte 
minst som föremål för kulturanalys och receptionsstudier.
 Alternativet ”Ett urval som särskilt beaktar den regionala littera-
turen” får lägst poäng både sammanlagt och i vardera av de tre grup-
perna. Få väljer detta alternativ och de som ändå väljer det rangordnar 
det lågt.
 Försöket att dela in ett möjligt textinnehåll på tre olika undervis-
ningsnivåer i åtta fasta kategorier är på sätt och vis dömt att misslyck-
as, eftersom mycket inte kan täckas in, gränsdragningarna i många fall 
blir tveksamma och själva utgångspunkten för lärare ofta inte är just 
textinnehållet. Detta är viktiga invändningar även om informanterna 
hade möjlighet att föreslå egna alternativ. Resultaten torde ändå fung-
era som en grov beskrivning av ”verkligheten”, t.ex. av informanternas 
praktik och värderingar, där tendenser och nyansskillnader går att av-
läsa, vilka kan fungera som underlag för fortsatt diskussion.
 Lärarnas kommentarer bestod oftast antingen av invändningar mot 
kategoriindelningen eller av synpunkter på det problematiska att rang-
ordna. Totalt lämnade tio litteraturvetare och tolv lärarutbildare någon 
form av kommentar till frågan. Däremot gjorde ingen av gymnasielä-
rarna det. Kanske väcker kanonfrågorna större intresse vid högskolor-
na, vilket i så fall avspeglas i en starkare vilja att också problematisera 
enkätutformningen.
 Däremot har hela nio av gymnasielärarna valt att sätta in ett eget 
alternativ bland sina fem val. Sex av dem menar att texter väljs enbart 
utifrån elevers behov eller utifrån vad som är möjligt att läsa med nå-
gon behållning för eleverna. Två säger sig välja texter antingen utifrån 
undervisningens tema eller utifrån det program elevgruppen tillhör. En 
gymnasielärare framhåller till sist att fi lm är och bör vara en priorite-
rad ”textkategori” och rangordnar fi lm som nummer tre. Sammantagna 
är dessa svar en markering att de fasta alternativen i undersökningen 
inte helt tycks räcka för att beskriva gymnasielärarnas textval.
 Också fem litteraturvetare inför egna kategorier. En säger sig välja 
litteratur utifrån de epoker/ strömningar som är aktuella. En annan 
för fram identitetsfrågor (kön, klass, etnicitet) som utgångspunkt för 
urvalet. En tredje litteraturvetare menar att det viktigaste är att välja 
litteratur som gagnar förmågan att tolka och analysera litteratur och 
att sätta in den i historiska och kulturella sammanhang. Till sist menar 
två litteraturvetare att de väljer litteratur utifrån ett kanonresonemang; 
avsikten är att problematisera just sådana kategorier som enkätens för 
att därmed få ett aktivt förhållande till kanon och andra urval.
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   Nästan en tredjedel av lärarutbildarna har föreslagit egna kategorier. 
Fyra för fram alternativa texttyper eller urval: ”modern lyrik”, ”dags-
aktuella författare”, ”berättarkonst” och ”musiktexter, fi losofi , ´spoken 
word´”. En lärarutbildare baserar hellre sitt textval på ”form, struktur 
och berättargrepp”. De övriga tre säger sig välja litteratur utifrån anting-
en idémässiga, etiska, existentiella, kulturpolitiska eller kulturhistoriska 
aspekter. Det är svårt att här se någon gemensam linje, även om det 
framgår tydligt att de bundna alternativen upplevts som något för snäva 
av dessa lärarutbildare.

Vilket ämne undervisar man i?

Det är svårt att diskutera ett litterärt urval utan att samtidigt sätta in 
denna urvalsdiskussion i ett större ämnessammanhang. Vilket text urval 
en lärare gör hänger samman med lärarens ämnesföreställningar. Inom 
områdena litteratur- och svenskdidaktik har diskussionen om  olika äm-
neskonceptioner tidvis varit livlig under de senaste 15-20 åren. 
 Den som försöker precisera ett ämnes kärna tvingas självklart till 
förenklingar; sådana kan ändå underlätta en kvalifi cerad diskussion, 
under förutsättning att man är medveten om att man rör sig med förenk-
lingar. Givetvis står lärare sällan bara för en ämnesinriktning utan rör 
sig med blandformer, även om inslagen har olika tyngd hos olika lärare. 
Oftast har de didaktiska diskussionerna dock rört vilket svenskämne 
man omfattar, inte i första hand vilket litteraturämne man undervisar 
i. Litteraturen har visserligen alltid funnits med men har ”använts” på 
olika sätt i de olika svenskämnena. Enkätfrågan om det mest angelägna 
textinnehållet kändes därför förmodligen minst främmande för littera-
turvetarna medan samma fråga t.ex. av gymnasielärarna i högre grad 
kanske upplevdes som begränsad, eftersom man anser sig undervisa i ett 
svenskämne.
 Lars-Göran Malmgren lanserade redan 1988 i Svenskundervisning 
i grundskolan (ny upplaga 1996) begreppen färdighetsämne, litteratur-
historiskt bildningsämne respektive erfarenhetspedagogiskt ämne. Det 
första kan dels sägas vara en utveckling av ett gammalt folkskoleämne, 
främst inriktat på språkliga delfärdigheter och praktisk språkanvändning 
samt anpassat till samhällets och yrkeslivets krav på elementär språkbe-
härskning. Det andra är snarare en uppföljare av läroverksämnet svenska 
med tonvikt på bildning och personlighetsutveckling genom studiet 
av kulturarvet. Det tredje ämnet bygger framförallt på elevernas egna 
 erfarenheter och på igenkännande. Det betonar i högre grad helheter och 
sammanhang än färdighetsämnet och liknar däri bildningsämnet men 
utmärks samtidigt av ett bredare texturval än bildningsämnet.25
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 I uppsatsen ”Ett gångbart svenskämne – som 26 grundskollärare ser 
det” slår Monica Ågren inledningsvis fast att modersmålet är skolans  
viktigaste ämne, inte minst för att ”[m]odersmålet och de litterära tex-
terna är bärare av en stor del av vår nationella identitet”.26 Samtidigt 
framhåller hon att det är ovanligt med undersökningar som frågar lärare 
hur de själva uppfattar ämnet. Hennes egen studie bygger på intervjuer 
utförda 1994 med lärare på grundskolans alla stadier och hon menar att 
inte någon ens av högstadielärarna som intervjuats skulle ”våga kalla 
sitt svenskämne ett litteraturhistoriskt bildningsämne”. Några få lärare 
tycks ha en ämnessyn ”som liknar den som Lars-Göran Malmgren kal-
lar för ´erfarenhetspedagogisk´” men Ågren konstaterar framförallt att 
när  ”undervisningen är starkt individualiserad på låg- och mellansta-
diet liknar det väl mest ett färdighetsämne”.27 Påfallande är dock att 
en medveten språk-, litteratur- och skrivsyn genomgående saknas. Det 
”gångbara” svenskämne som tonar fram tycks enbart formas utifrån 
klassammansättningen, samhällsutvecklingen och de ekonomiska och 
organisatoriska ramarna. Ibland är det fråga om att tillsammans med 
eleverna förhandla fram ett innehåll, ibland har enligt Ågren ett ”ut-
vecklingsparadigm” slagit igenom. Man utgår då helt från var eleven 
befi nner sig och tar avstånd från varje förutbestämd norm, vilket Ågren 
ser som problematiskt när ”utvecklingsparadigmet” konfronteras med 
läroplanens och samhällets målrationella tänkande.28 
 Lars-Göran Malmgrens bok handlar om undervisning i grundsko-
lan men på liknande sätt resonerar också Gun Malmgren i Gymnasie-
kulturer (1992), där hon i likhet med honom bygger på begrepp från 
Wolfgang Herrlitz men också utnyttjar modeller från Stephen Ball.29 
Dels placerar hon som tidigare nämnts in de fem lärare hon studerar på 
en horisontell linje mellan polerna ”förmedlingspedagogisk hållning” 
respektive ”elevcentrerad hållning”, dels utvecklar hon Malmgrens tre-
ämneskonstruktion med hjälp av Ball och Herrlitz. 
 Av särskilt intresse här är kanske den uppdelning av modersmåls-
ämnet på fyra ämneskonceptioner som hon hämtat från Ball och som 
hon återger i sin bok. Den första kallas ”English as ´great´ literature” 
och motsvarar i stort Lars-Göran Malmgrens litteraturhistoriska bild-
ningsämne medan den andra kallas ”English as skills”, något som sva-
rar mot färdighetsämnet. Det erfarenhetspedagogiska ämnet motsvaras 
hos Ball av två inriktningar, ”Progressive English” respektive ”Radical 
English” (ibland också benämnd ”English as Critical Literacy”). Den 
första inriktningen betonar kreativitet, individuell utveckling och per-
sonliga uttrycksformer. Det andra utgår också från elevens erfarenheter 
men betonar framförallt det kritiska tänkandet.30 En variant på de två 
sistnämnda är också norskan Olga Dysthes beskrivning av modersmåls-
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ämnet i vad hon kallar ett fl erstämmigt eller dialogiskt klassrum, ett 
ämne som särskilt har likheter med ”Progressive English”. Hon betonar 
därvid skrivande, läsande och talande i samspel och framhåller att dessa 
kommunikationsaktiviteter måste ske i meningsfulla sammanhang och 
inte som isolerade övningar, vilket skiljer Dysthes modersmålsämne 
från det som ovan kallats färdighetsämne.31

 Den mest aktuella genomgången av svenskämnets olika ”ämnen” 
görs i en avhandling av Kerstin Bergöö (2005).32 Bergöös diskussion 
om olika svenskämneskonceptioner är av intresse också för denna 
undersökning även om hennes avhandling i första hand är inriktad på 
grundskolan. Bergöö utgår framförallt från  Lars-Göran Malmgrens och 
Pedagogiska gruppens beskrivningar men väver dessutom in inte bara 
Dysthes fl erstämmiga klassrum utan även resonemang av norskdidak-
tikern Jon Smidt och av nordisten Ulf Teleman. Den senare är skeptisk 
till det erfarenhetspedagogiska ämnet, åtminstone om det blir ett renod-
lat ”livskunskapsämne” och vill i stället lansera svenska som ”språk och 
litteratur”, dvs. ett ämne med eget specifi kt innehåll och med systema-
tisk kunskap om språk och litteratur”.33

 Vid konstruktionen av alternativen i enkäten till de 75 litteratur-
lärarna har jag i mycket utgått från de begrepp och beskrivningar 
som funnits med i de senaste decenniernas debatt och forskning om 
svenskämnet. Jag har dock inte utgått från att begrepp hämtade från den 
ämnesdidaktiska forskningen alltid är välkända och jag har därför und-
vikit att använda specialuttryck. Det skall också senare visa sig att ett 
förhållandevis vanligt begrepp som ”erfarenhetspedagogik” ändå väckte 
undran hos en relativt stor grupp lärare.
 Enkätfrågan löd: ”Vad anser du vara det mest utmärkande för ämnet 
du undervisar i?” Det är viktigt att observera att frågan gällde vad som 
var utmärkande för just det ämne man själv undervisade i. Det handlade 
alltså inte om att ta ställning till svenskämnet i ett F-12-perspektiv, i ett 
livsperspektiv eller dylikt. Därefter gavs sex bundna alternativ: ett ämne 
som utvecklar läslust, ett bildningsämne, ett demokrati- och värde-
grundsämne, ett ämne som utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt/
kritiskt tänkande, ett färdighetsämne respektive ett erfarenhetspedago-
giskt ämne. Det fanns också möjlighet att införa ett eget sjunde alterna-
tiv. Uppgiften var att välja tre av alternativen och att därefter rangordna 
dessa val. Svaren poängsattes med 3, 2 respektive 1 poäng. Svaren åter-
ges i tabell 2.
 Lärarna anser att de i första hand undervisar i ”Ett bildningsämne”; 
konsensus är dock inte fullt lika stor som när det tidigare gällde ”Väs-
terlandets kanon”. Av de 75 lärarna har 55 tagit med alternativet ”Ett 
bildningsämne”; starkast förankrad är denna uppfattning hos litteratur-
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vetarna, nästan lika starkt hos gymnasielärarna och svagast hos lärarut-
bildarna. Totalt får ”Ett bildningsämne” 126 poäng. 
 Som nummer två kommer ”Ett ämne som utvecklar ett vetenskap-
ligt förhållningssätt / kritiskt tänkande” med totalt 107 poäng från 51 
lärare. Här kan noteras att detta alternativ ligger som etta både hos 
lärarutbildarna (totalt 43 poäng av 21 lärare) och hos litteraturvetarna 
(totalt 48 poäng av 21 lärare), medan gymnasielärarna inte alls rankar 
detta alternativ lika högt (totalt 16 poäng av 9 lärare). För gymnasie-
lärarna kommer alternativet först på femte plats. Här syns en mycket 
tydlig skiljelinje mellan gymnasium och högskola. Det är också gymna-
sielärarnas val och rangordning som gör att inte alternativet ”Ett ämne 
som utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt/kritiskt tänkande” utan 
”Ett bildningsämne” får fl est totalpoäng.
 På tredje plats kommer alternativet ”Ett demokrati- och värde-
grundsämne” som får totalt 75 poäng av 44 lärare. Högst värderas de-
mokrati- och värdegrundsämnet av lärarutbildarna, lägst av litteraturve-
tarna vilket gäller både i fråga om antal val och rangordning. Resultatet 
är egentligen inte förvånande, eftersom demokrati- och värdegrunds-
fostran är tydligt framskriven i gymnasiets läroplan och dessutom be-
tonas i lärarutbildningen och därför varit föremål för stort intresse både 
hos allmändidaktiker och litteraturdidaktiker.

Tabe l l  2

Ämnets mest utmärkande drag

  Litteratur- Litteratur- Gymnasie- Totalpoäng,
  vetare, ej i vetare inom lärare i totalt antal
  lärarutb. lärarutb. svenska val
  (24) (26) (25) (75)

1. ”Ett bildningsämne” 47p. (21) 35p. (16) 44p. (18) 126p. (55)

2. ”Det centrala är veten-
skapligt förhållningsätt/ 
kritiskt tänkande” 48p. (21) 43p. (21) 16p. (9) 107p. (51)

3. ”Ett demokrati- och 
värdegrundsämne” 17p. (12) 34p. (17) 24p. (15)  75p. (44)

4. ”Ett ämne som utvecklar 
läslust” 16p. (9) 20p. (10) 27p. (14)  63p. (33)

5. ”Ett färdighetsämne” 10p. (6) 4p. (3) 28p. (14)  42p. (23)

6. ”Ett erfarenhetspedago-
giskt ämne”   2p. (1) 11p. (6) 6p. (2)  19p.(9)

7. Eget alternativ 6p. (2) 7p. (4) 4p. (2)  17p. (8)

Varje informant skulle välja tre av de sju alternativen och rangordna valen, vilka fi ck 3, 2 respektive 
1 poäng.
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 Alternativet ”Ett ämne som utvecklar läslust” kommer på fjärde plats 
med totalt 63 poäng från 33 lärare. Den starkaste förankringen har denna 
uppfattning hos gymnasielärarna som värderar utvecklingen av läslust 
något högre än demokrati- och värdegrundsinriktningen. Av gymnasielä-
rarna har fjorton med detta alternativ liksom nio av litteraturvetarna och 
tio av lärarutbildarna.
 Lika starkt förankrad hos gymnasielärarna är åsikten att de undervi-
sar i ”Ett färdighetsämne”. Av gymnasielärarna anger fjorton detta som 
ett av sina tre val. Sex av litteraturvetarna och bara tre av lärarutbildarna 
anser att det ämne de undervisar i är ett färdighetsämne. Att särskilt 
gymnasielärarna anser sig bedriva färdighetsträning är begripligt med 
tanke på de mål som anges i läroplanen. Att bara tre av 26 lärarutbildare 
anser att de undervisar i ett färdighetsämne skulle kunna bero på en van-
lig uppfattning bland litteraturpedagoger att färdighetsträning, åtmins-
tone om den bedrivs isolerad från innehållsliga sammanhang, är något 
mindre önskvärt. Mer förvånande är kanske att litteraturvetarna ansluter 
sig till alternativet ”Ett färdighetsämne” i högre grad än lärarutbildarna. 
Av en kommentar att döma kan dock litteraturvetarna här avse något 
annat än till exempel elementär skrivträning: ”Med ´färdighet´ förstår jag 
förmåga att självständigt och medvetet analysera och tolka litterära texter, 
vilket i hög grad är en färdighet som kan uppövas”.  
 Alternativet ”Ett erfarenhetspedagogiskt ämne” kommer sammanlagt 
sist bland de sex bundna alternativen, näst sist hos lärarutbildarna (före 
”Ett färdighetsämne”) men klart sist i de andra två grupperna. Totalt är 
det bara nio (varav sex lärarutbildare) av de 75 lärarna som tar upp detta 
alternativ; någon modepedagogik verkar det minst av allt att vara. Att så 
få gymnasielärare väljer alternativet ”Ett erfarenhets pedagogiskt ämne” 
är i viss mån förvånande, eftersom det går att hävda att ”en försiktig 
erfarenhetspedagogisk inriktning rekommenderas” i  gymnasieskolans 
kursplaner.34 
 Hela fem av gymnasielärarna uppger också att de inte förstår vad 
termen ”erfarenhetspedagogiskt ämne” betyder. En gymnasielärare fram-
håller däremot att erfarenhetspedagogik hör hemma på en lägre nivå än 
gymnasiet, medan ytterligare en anser att ”erfarenhetspedagogik ryms 
bättre i Sv A än i Sv B”. 
 Av litteraturvetarna säger två att de inte förstår vad termen betyder, 
medan sex ställer sig avvisande till ett erfarenhetspedagogiskt förhåll-
ningssätt på den nivå där de undervisar. Däremot betonar fem litteratur-
vetare att erfarenhetspedagogik hör hemma i litteraturundervisning men 
på andra nivåer än där de själva befi nner sig, något nästan lika många lit-
teraturvetare anser gälla också för ”läslustämnet” och ”färdighets ämnet”. 
 Ingen av lärarutbildarna är oförstående inför begreppet erfarenhets-
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pedagogik men två av dem menar att det inte hör hemma på den nivå 
där de själva undervisar. En lärarutbildare uttrycker saken: ”Litteratur 
som erfarenhetspedagogiskt ämne gäller för skolan, ej som ämne i 
svenskdidaktik även om man undervisar om ´att det fi nns´.”
 Två gymnasielärare har formulerat egna alternativ: ”Ett ämne som 
utvecklar social kompetens” respektive ”Ett ämne som utvecklar skriv-
förmåga och tanke”. De fl esta gymnasielärarna svarar inte på frågan 
om något passar bättre på en annan nivå. En av dem vill dock föra ”Ett 
bildningsämne” till en högre nivå, medan en annan i stället vill föra 
”Ett ämne som utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt/ kritiskt 
 tänkande” till en högre nivå. 
 Fyra lärarutbildare föreslår alternativa ämnen som sysslar med 
 texter ”som meningsskapande kommunikation”, som ”utvecklar krea-
tivitet och emotionell intelligens”, som är ”personlighetsutvecklande” 
eller kort och gott handlar om ”litteraturdidaktik”. Av lärarutbildarna 
anser sig fem inte syssla med ”läslustämnet” eller ”färdighetsämnet” 
medan två avvisar ”bildningsämnet” och en avvisar ”demokratiäm-
net”. Dessa ”ämnen” hänvisas i stället till andra nivåer i systemet.
 Två litteraturvetare kommer med egna alternativ, prioriterar t.ex. 
ett ämne som ”bättre än något annat tillgodoser och tillvaratar män-
niskans grundläggande natur som fantasivarelse och fi ktionsskapare” 
respektive ett ämne som ”kombinerar estetiska och sociala perspek-
tiv”. Vad gäller den egna undervisningsnivån avvisar åtta litteraturve-
tare läslustämnet, fem färdighetsämnet, tre demokratiämnet och sex 
det erfarenhets pedagogiska ämnet. I de fl esta fall tycks man dock anse 
att dessa  ”ämnen” passar på en lägre nivå.
 Sammanfattningsvis kan man säga att det fi nns en stor enighet i de 
tre lärargrupperna om att man undervisar i ett bildningsämne. Enstaka 
tveksamma röster fi nns, framförallt i lärarutbildargruppen medan 
gymnasielärarna är nästan lika positiva till bildningsämnet som littera-
turvetarna. 
 I övrigt blir huvudintrycket att lärarna är beredda att inkludera alla 
de givna ämneskarakteristikerna i en litteraturundervisning som ses 
i ett längre perspektiv men de markerar ofta att de själva inte sysslar 
med ett visst ”ämne”, eftersom detta ”ämne” hör hemma på andra 
nivåer.   Vetenskaplighet och kritiskt tänkande är t.ex. högt prioriterade 
av litteratur vetarna och lärarutbildarna medan gymnasielärarna inte 
ser denna kategori som lika viktig på den egna nivån.
 Å andra sidan anser särskilt lärarutbildarna men även gymnasie-
lärarna att de i hög grad undervisar i ett demokrati- och värdegrunds-
ämne, vilket kanske inte är så överraskande med tanke på styrdoku-
mentens formuleringar. Här går en skiljelinje gentemot fl era av 
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litteraturvetarna som inte tycks anse att de på samma sätt har ett demo-
kratiuppdrag. 
 Att utveckla läslust är inte högt prioriterat av någon grupp men 
som vi kunde vänta oss är det framförallt gymnasielärare som känner 
att detta är en relativt angelägen uppgift, medan ”läslustämnet” ham-
nar på en fallande skala när vi jämför med lärarutbildarnas och littera-
turvetarnas svar. 
 Tanken att man undervisar i ett färdighetsämne avvisas framförallt 
av ett stort antal lärarutbildare. Högst värderas ”färdighetsämnet” av 
gymnasielärarna av vilka drygt hälften vill prioritera det. Som nämnts 
anser fl er litteraturvetare än lärarutbildare att de undervisar i ett ”fär-
dighetsämne”. En förklaring kan vara att man läser in olika saker i 
begreppet ”färdighetsämne”. För litteraturvetarna handlar färdigheten 
förmodligen om det litteraturvetenskapliga hantverket, om analys-
förmåga och forskningsmetodik. Det är tänkbart att lärarutbildarna i 
högre grad har ett skolperspektiv på ”färdighetsämnet” och påverkats 
i negativ riktning av den kritik mot isolerad färdighetsträning och bris-
tande helhetssyn som präglat skoldebatten under senare år. 
  Till sist är det slående hur avvisande alla tre grupperna är till tan-
ken att man undervisar i ett erfarenhetspedagogiskt ämne med tanke 
på den roll erfarenhetspedagogiskt tänkande haft både i skoldebatten 
och i styrdokumentens formuleringar. Högst värderas det ”erfarenhets-
pedagogiska ämnet” av lärarutbildarna men det är ändå bara en knapp 
fjärdedel av dessa som tar med detta alternativ. Flera lärare uppger 
sig inte känna till termen erfarenhetspedagogik men framförallt me-
nar många att det hör till andra nivåer. Kanske även gymnasielärarna 
(i den mån de känner till begreppet) anser att erfarenhetspedagogik 
främst hör till ”grundskoleämnet”.
 Ett fåtal lärare i respektive grupp har kommit med egna förslag till 
ämneskategorier. Det är svårt att se någon gemensam linje här, även 
om några talar om ”personlighetsutveckling” och ”social kompetens”. 
Utan att ämnet formuleras av någon i undersökningen är det tänkbart 
att fl era har ett ”identitetsämne” i tankarna. Ett ”identitetsämne” ligger 
å andra sidan inte långt från ett ”erfarenhetspedagogiskt ämne”. Man 
kan till sist fråga sig vilket resultatet blivit om kategorin ”erfarenhets-
pedagogiskt ämne” ersatts av den kanske mindre belastade kategorin 
”identitetsämne”.

Har lärarna med tiden ändrat inställning till ämnesinnehållet?

En fråga i enkäten gällde om lärarna ändrat sin inställning till äm-
nesinnehållet dels sedan den egna gymnasietiden, dels sedan tiden 
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för den egna grundutbildningen eller forskarutbildningen. Av de 75 
lärarna anser sig 59 ha ändrat syn på textinnehåll och centrala ämnes-
delar sedan de själva gick i gymnasiet. När utgångspunkten i stället är 
den egna högskoleutbildningstiden säger sig 43 ha ändrat inställning. 
Skillnaderna mellan grupperna är obetydliga; möjligen kan man säga 
att gymnasielärarna i något större utsträckning svarar ja på frågan om 
de ändrat inställning än de andra grupperna.
 Därefter ställdes frågan hur inställningen i så fall ändrats. Gymna-
sielärarnas svar handlar i huvudsak om en förändrad syn antingen på 
elevens och undervisningskontextens betydelse eller på själva arbets-
sättet men i några fall också om en annan syn på genrer och urval.
   Den första kategorin handlar om att anpassningen till elevgruppen 
har blivit viktigare, att den litterära kanon inte är gångbar i alla klas-
ser och att textinnehållet oftare väljs i samråd med eleverna i dag. Det 
fi nns en glidning från det som är litteraturvetenskapligt intressant till 
sådant som bygger på elevens erfarenheter och lust eller som passar 
ihop med elevernas karaktärsämnen, program och ålder. Svaren vittnar 
om att en försiktig erfarenhetspedagogisk hållning ofta förekommer, 
trots de avvisande svar som redovisats i föregående avsnitt. 
   När det gäller arbetssättet betonar fl era lärare framförallt sin kamp 
mot fragmentarisering. Man ”läser grundligare än förr men tar upp 
färre saker” och betonar i stället betydelsen av att ”sätta in i samman-
hang”. 
 Några få av gymnasielärarnas svar rör kategorierna genrer och 
urval. Två säger sig ha ersatt äldre litteratur med modernare, med mer 
1900-talsfokus, en har fått större förståelse för populärlitteratur medan 
en nu förhåller sig ”friare till traditionen utan att ha gett upp den”.
 Av de 24 litteraturvetarna har 20 besvarat denna fråga. Inget av 
litteraturvetarnas svar kan egentligen hänföras till de två kategorier 
som var de dominerande hos gymnasielärarna: eleven (studenten) och 
undervisningskontexten eller arbetssätt och undervisningsmetod. Alla 
litteraturvetarnas svar faller inom kategorin genrer och urval, den kate-
gori som rönte minst intresse hos gymnasielärarna. Svaren pekar dock 
i fl era olika riktningar.
 Fyra litteraturvetare framhåller ett ökat intresse för genusperspek-
tiv, fyra ger på olika sätt uttryck för ett ökat intresse för litteratur-
historieskrivning, för kanonprocessen samt för representativitetens 
betydelse. Samtidigt menar två att deras inriktning på litteraturhistoria 
och bildning minskat. Uppfattningarna står inte i motsättning till var-
andra. Snarare tycks intresset för att teoretisera kring litteraturhisto-
rieskrivning och kanonprocess ha ökat medan intresset för att lära ut 
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litteraturhistoriska kunskaper minskat. Tre litteraturvetare säger sig ha 
fått en bredare syn på ämnet, t.ex. ett vidgat litteraturbegrepp och en 
bredare kultursyn som inte är lika tydligt inriktad på det rent estetiska 
som förut. En annan framhåller ”vidgade kontextperspektiv”, bort från 
traditionell litteraturhistoria och komparatism mot nya teorier. Sam-
tidigt uttrycker fyra en bestämdare inriktning på form, tolkning och 
textkompetens än tidigare. Tre litteraturvetare säger sig nu på ett annat 
sätt än tidigare ha tagit in populärlitteraturen. Två betonar att demo-
krati- och värdegrundsfrågor nu är viktigare och en anlägger mycket 
bestämt demokratiaspekter på kanon och kanonbildning; det handlar 
om att sprida det kulturella kapitalet till fl era snarare än att strida om 
kvalitetsfrågor. En litteraturvetare anser att svensk litteratur blivit vik-
tigare än förr, medan en annan säger sig ha fått mindre exklusiva in-
tressen och rört sig från modernistisk poesi i riktning mot genrer som 
barn - och ungdomslitteratur.
 Det föreligger 19 svar från lärarutbildarna på den aktuella frågan. 
Lärarutbildarna har i likhet med gymnasielärarna relativt mycket att 
säga om eleven/studenten och undervisningskontexten liksom om 
arbetssättet. En lärarutbildare menar att receptionsaspekter knappast 
fanns hos lärarutbildaren själv som gymnasist men säger sig nu vara 
tydligt läsarorienterad. En annan lärarutbildare säger sig alltid ha varit 
”i frontlinjen för en elevcentrerad pedagogik” medan åtminstone två 
andra anser att de nu har tillägnat sig en erfarenhetspedagogisk håll-
ning. En säger sig ha ”svenskundervisning i skolan i centrum” för sitt 
ämnesintresse. 
 Å andra sidan har en del lärarutbildare också synpunkter på ur-
valsfrågor; en lärarutbildare säger sig vara ”mindre kanoninriktad ” än 
förr medan två andra framhåller att de fått en mer ”relativiserad” syn 
på kanon, karakteriserad av ett bredare urval och avståndstagande från 
en hierarkisk kanonuppfattning. En menar sig nu vara mer medveten 
om den västerländska liksom om den manliga dominansen inom det 
traditionella urvalet. En lärarutbildare har blivit mer intresserad av 
historiska sammanhang och mindre av ”den estetiskt mest högtstående 
litteraturen”. En lärarutbildare låter demokrati- och värdegrundsfrågor 
prägla urvalet, medan en annan framhåller att etiska och existentiella 
aspekter betyder mer nu. En ser en skillnad hos sig själv i medveten-
het; som gymnasist fi ck personen aldrig tillfälle att som nu refl ektera 
över ett ”angeläget textinnehåll” och gjorde det heller aldrig av sig 
själv.
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Påverkansfaktorer

Vad har då fått lärarna att ändra inställning? De fl esta gymnasielärarna 
nämner sådant som elevgruppernas utseende och elevers medbestäm-
mande. Många tar upp andra kontextuella eller institutionella aspekter. 
Det kan gälla betygen och godkändkraven eller det tolkningsutrymme 
som läroplan och kursplan ändå ger men i något fall också krav och 
impulser från arbetslag och ämneslag. En fjärdedel av gymnasielä-
rarna trycker framförallt på den egna utbildningen, vare sig det rör 
sig om magistrandutbildning, vanlig lärarutbildning eller ”pedagogisk 
utbildning”. Enstaka lärare nämner egen läsning eller minnen av frag-
mentarisering i skolan, vilket skapat behov av att nu skapa samman-
hang.
 Som svar på samma fråga lyfter nästan hälften av litteraturvetarna 
fram den egna forskningsmiljön och seminariekulturen. Enstaka lit-
teraturvetare nämner egen läsning eller ämnets utvidgning i riktning 
också mot genusfrågor, populärlitteratur och barn- och ungdomslit-
teratur. Några säger sig ha påverkats av världsläget och den historiska 
utvecklingen eller av en ökad medvetenhet om litteraturens roll i 
samhället. Tre nämner påverkan av studenter, varav dock två syftar på 
studenters oförmåga eller okunskap. Så många som fem litteraturve-
tare lyfter fram ”personlig mognad” eller det egna livsförloppet. En 
markerar särskilt att förändringen sedan gymnasietiden skiljer sig från 
förändringen sedan grundutbildningen. Först var det fråga om en ”ål-
derspsykologiskt betingad förskjutning från luststyrd subjektivism mot 
en allmänt objektiverande attityd” men senare har det handlat om ”allt 
större känslighet för kulturimperialistiskt ´tryck´ och allt större oro för 
den svenska traditionen (´kulturarvet´) som försjunker i glömska”.
   Om samarbetet med kolleger, t.ex. i arbetslag, nämndes förhållande-
vis sällan av gymnasielärarna, vilka i stället ofta kom in på relationer-
na med eleverna, är förhållandet nästan det motsatta i litteraturvetar-
gruppen där just kollegernas infl ytande verkar ha haft störst betydelse, 
medan påverkan av studenterna bara nämns i några få fall. 
 Cirka en tredjedel av lärarutbildarna nämner särskilt den egna kun-
skapsutvecklingen efter gymnasiet, vilken ibland påverkats av ”egen 
läsning” och av seminarier, forskarutbildning eller forskning. Två 
nämner särskilt infl uenser från receptionsforskning medan två andra 
säger sig ha påverkats av ”konstruktivistiskt tänkande”. Tre tar upp att 
ämnessynen påverkats antingen av kolleger eller studenter. 

Relationer mellan utbildningsnivåer

Inledningsvis berördes frågan om hur litteraturvetarens, lärarutbilda-
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rens och gymnasielärarens utbildningskontexter påverkar och påverkas 
av varandra. Ett vanligt antagande går ut på att delar av ett ämnesin-
nehåll sipprar ned från en högre nivå till en lägre, t.ex. från det akade-
miska ämnet litteraturvetenskap till gymnasieämnet svenska, och i sin 
transponerade eller fi ltrerade form styr undervisningen också på den 
lägre nivån. Ett motsatt synsätt innebär att de krav som ställs på lärare 
som undervisar på gymnasienivå styr den undervisning som på den 
högre nivån erbjuds eller efterfrågas av lärarstudenten. Ett rimligt an-
tagande är till sist också att nivåerna interagerar och att påverkan kan 
tänkas gå i båda riktningarna. 
 Förutom att anlägga den typen av vertikalt perspektiv går det också 
att anlägga ett ämnesdidaktiskt, snarast horisontellt perspektiv, varvid 
ämnet litteraturvetenskap i stället ställs i relation till allmändidaktik 
eller pedagogik. I slutet av uppsatsen ska jag återkomma till det hori-
sontella perspektivet och diskutera i vad mån de olika litteraturlärarna 
kan betraktas och betraktar sig som ämnesdidaktiker. 
 En fråga i enkätundersökningen gällde just påverkan mellan un-
dervisningsnivåer. Frågan löd: ”Hur tycker du att man bäst beskriver 
relationerna mellan undervisningsnivåerna?”. Lärarna fi ck tre svarsal-
ternativ att välja mellan: nedsippring uppifrån, krav nedifrån eller en 
kombination av dessa rörelser. Innan resultaten från enkätundervis-
ningen redovisas ska dock en bakgrund ges, eftersom påverkan och 
beroendeförhållanden mellan olika nivåer inom svensk litteraturunder-
visning har en lång historia.
 I två nyutkomna böcker har Bengt Landgren skildrat den svenska 
akademiska litteraturundervisningen under perioden 1920-1956. Han 
slår fast att blivande lärare hela denna period var den klart största 
gruppen bland de studerande som läste litteraturhistoria. Skolan, i 
synnerhet gymnasiet men även realskolan och folkskoleseminarierna, 
var den helt dominerande avnämaren. Under perioden 1920-1946 blev 
också drygt 50 % av dem som disputerade i ämnet litteraturhistoria 
läroverkslärare; andelen lärare bland dem som nöjde sig med grund-
examen var naturligtvis betydligt större.35 Landgren frågar sig inled-
ningsvis hur relationerna mellan den akademiska undervisningen och 
skolan såg ut – vad fi nns det för påverkan, krav och anpassningar?36

 Den infl ytelserike uppsalaprofessorn Henrik Schück hävdade 
mycket bestämt att forskningen och vetenskapen, inte undervisningen 
eller studenternas framtida yrkesverksamhet, skulle vara universitetets 
huvuduppgift.37 Schück verkar dock ha varit ganska ensam om denna 
uppfattning. Landgren menar att det tidigt fanns krav på yrkesför-
beredande inslag i undervisningen och att det fanns en lyhördhet för 
dessa krav bland de akademiska lärarna, inte bara hos akademiker 
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med mångårig skolerfarenhet som Josua Mjöberg, Victor Svanberg, 
Gunnar Tideström, Gunnar Axberger och Berhard Tarschys utan även 
hos akademiker utan samma skolbakgrund, t.ex. Anton Blanck, Olle 
Holmberg och Elsa Norberg. Blanck talade t.ex. för förbättrad analys-
förmåga på bekostnad av faktainlärande med hänvisning till skolans 
behov men också för införande av mer allmän litteratur i undervis-
ningen med hänvisning till de nya kraven på modersmålsämnet, när 
undervisningen i klassiska språk reducerats i skolan.38 Skolintresset 
yttrade sig också hos fl era genom att de medverkade till skolinriktade 
föreläsningsserier, t.ex. Sven Cederblad om ”Svensk litteraturläsning 
på gymnasiet”39, Örjan Lindberger om ”Valda texter för litteraturun-
dervisningen på gymnasiet”40 eller Berhard Tarschys om ”Litteraturun-
dervisningen på gymnasiet (metodik och problem)” samt ”Undervis-
ningsmetodiska frågor i modersmålet”.41

 Landgren menar att undervisningen i litteraturhistoria med poetik 
ofta harmonierade väl med läroverkens undervisning och litterära 
kanon men frågar sig om ”det här är fråga om en påverkan från den 
akademiska litteraturundervisningen på läroverkens modersmålun-
dervisning, eller tvärtom om en anpassning från universitetens sida 
till skolans krav”, en fråga som han menar inte går att besvara.42 Här 
kan dock nämnas att Bengt-Göran Martinsson i avhandlingen Tradi-
tion och betydelse visar hur gymnasielärarna var starkt präglade av sin 
generations professorer och sedan under hela sitt yrkesverksamma liv 
troget höll fast vid ett visst förhållningssätt till litteratur.43 En annan 
faktor som säkert var ganska avgörande i relationen mellan universitet 
och skola var censorsinstitutionen, vilken innebar att professorer och 
andra universitetslärare ofta hade ett avgörande infl ytande på utform-
ningen och bedömningen av de muntliga förhören i studentexamen. 
Landgren reserverar sig mot tanken att universitetens representanter 
härvid i huvudsak fungerade traditionsbevarande, men själva den makt 
som censorn utövade måste rimligen ha haft ett betydande infl ytande 
på relationen mellan universitet och skola.44

 Det fi nns dock exempel på anpassning från universiteten till krav 
som skolverkligheten ställde. Ovan har nämnts införandet av mer 
undervisning i allmän litteratur för att kompensera reduktionen av de 
klassiska språken i gymnasiet.45 Senare blir det också aktuellt med 
en accentförskjutning mot nyare litteratur i undervisningen, varvid 
universitetens förskjutning stämmer väl överens i tiden med nya kurs-
planer i gymnasiet. Det sker också en allmän rörelse från ett historise-
rande perspektiv till ett mer textualiserande, tydligare märkbar inom 
den akademiska undervisningen än inom forskningen, en rörelse som 
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mycket väl kan stämma med skolans behov men som också kan vara ett 
uttryck för ett allmänt genomslag för nykritiken i den akademiska värl-
den. Ett tydligt exempel på påverkan nedifrån är av mer organisatorisk 
art; på 1950-talet inrättades på fl era lärosäten en s.k. folkskollärarkurs 
omfattande ett betyg (motsvarar 20 poäng). Den ökade nativiteten och 
realskolans expansion hade skapat stor lärarbrist och genom denna 
snabbutbildning i litteraturhistoria kunde en del av skolans personal-
behov tillgodoses. Landgren framhåller dock att det är tveksamt om 
ettbetygskursen i alla avseenden var särskilt genomtänkt med tanke på 
realskolans behov.46

 I en studie som tillkommit inom samma projekt som Bengt Land-
grens ovannämnda texter, behandlar Stefan Helgesson striderna kring 
den nya litteraturundervisningen för svensklärare åren 1965-1975, 
den s.k. blockämnesdebatten.47 Debatten föranleddes av tillkomsten 
av det nya ”lärarutbildningsämnet” svenska och framförallt av det 
ursprungliga förslagets reduktion av de litteraturhistoriska momenten 
i lärarutbildningen. Den traditionella kursen försvarades inte bara av 
universitetsprofessorerna utan i minst lika hög grad av aktörer utanför 
universiteten, t.ex. av journalister, samhällsdebattörer och litteraturkriti-
ker, bl.a. Jan Stolpe och Jan Myrdal. En slags allians mellan kulturkon-
servativa och vänsterradikala krafter uppstod i kampen mot skolpoliti-
kerna och tjänstemännen. Helgesson menar att det ligger något ironiskt 
i ”att den offentliga striden kring svensklärarutbildningen i så hög grad 
bortsåg från svenskämnets pedagogiska och organisatoriska aspekter.”48 
Debattörer som Stolpe och universitetsläraren Hans Lindström såg 
enligt Helgesson litteraturhistorien som en i grunden oproblematisk 
enhet som skulle överföras i så oskadat skick som möjligt till nya ge-
nerationer och de undvek att problematisera ”motsättningen mellan ett 
bildningsarv som tidigare förbehållits en elit och ett nytt skolsystem 
(och svenskämne) som är tänkt att omfatta samtliga samhällsklasser.”49 
Motståndarna till blockämnet talade föraktfullt om ”avnämarintressen” 
medan försvararna, som hela tiden var i minoritet, försökte förankra 
diskussionen i en undervisningssituation.50 
 Efter en tid tillsattes av UKÄ en ”Svenskgrupp” som kallades Sveg, 
bl.a. som svar på de litteraturvetenskapliga institutionernas missnöje 
med blocksvenskan. Gruppens uppgift var att följa upp genom förandet 
av blocksvenskan samt att föreslå en reviderad kursplan. Bl.a. medver-
kade Gunnar Hallingberg, Gunnar Hansson, Sven-Gustaf Edqvist och 
Kurt Johannesson i Sveg. Edqvist hade redan tidigare deklarerat att 
”skolans krav och förutsättningar måste sättas i första rummet, den en-
sidiga betoningen på litteraturläsningen måste upphöra”51 medan Johan-
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nesson talat för en förutsättningslös samplanering: ”Först när man kan 
uppställa en preciserad målsättning för skolans svenskundervisning, 
med klara avvägningar mellan olika delmål och moment, blir det möj-
ligt att anpassa även blockämnets och lärarhögskolornas läroplaner 
och undervisning efter dessa mål.”52 Även Svegs förslag utsattes emel-
lertid för kritik. Helgesson formulerar vad han ser som den grundläg-
gande konfl ikten kring svenskämnets inriktning på följande sätt:

Institutionerna pekade på att arbetsgruppen lät sig styras av de 
gällande  läroplanerna, undvek att ifrågasätta dem och förutsatte att 
universitetsutbildningen måste anpassa sig; omvänt kan sägas att 
institutionerna aldrig, åtminstone inte i de källor jag har tillgång till, 
frågade sig varför läroplanerna såg ut som de gjorde – det vill säga om 
det fanns pedagogiska motiv som låg bakom, och inte bara bristande 
respekt för litteraturhistoriens centrala plats i samhällsgemenskapen.53

Helgesson fi nner sammanfattningsvis att det aldrig egentligen var frå-
ga om kritik mot blockämnets nya inslag. Missnöjet handlade enbart 
om ”kanons bortträngande och den splittrade helheten”.54 Men kom-
munikationen var dålig 

från LUS första förslag över blockämnesdebatten och fram till det 
negativa mottagandet av Sveg:s betänkande. Hela tiden ansatser, 
åsikter, upprördhet, spridda idéer, kompromisser. Mer sällan någon 
grundlig, principiell, historiskt förankrad refl ektion över svenskämnet 
och dess möjligheter i sjuttiotalets Sverige.55 

Helgesson menar att en sådan mer övergripande analys av svenskäm-
net börjar först 1975, med ”den marxistiskt präglade, ideologikritiska 
skriften Svenskämnets kris”.56

    Till sist kan man här nämna att det som något oprecist brukar refe-
reras till som ”ämneslärarutbildningen” intar en mellanställning, vare 
sig det är fråga om det gamla provåret, ett läsår vid lärarhögskola efter 
avlagd ämbetsexamen, PPU om 40 poäng eller, som på senare tid, en 
mer integrerad typ av lärarutbildning. En central uppgift för alla lä-
rarutbildare är ändå att vara brobyggare mellan högskolans kurser och 
skolundervisningen. Oavsett vilken modell som gäller för lärarutbild-
ningen är det naturligt om lärarutbildaren upplever sig som ingående 
i en omställningsprocess, där ett visst innehåll anpassas till en annan 
nivå utifrån de krav som denna nivå ställer. 
    I den nu aktuella enkätundersökningen ställdes alltså frågan ”Hur 
tycker du att man bäst beskriver relationerna mellan undervisnings-
nivåerna?” I svaren skiljer sig gymnasielärarna en del från de andra 



173

grupperna genom att så många som en tredjedel av dem inte alls tar 
ställning till enkätens alternativ (nedsippring, krav nedifrån eller en 
kombination av rörelserna). Två svarar ”Jag förstår inte frågan”, en 
”Svårt att svara på frågan – ärligt talat så vet jag inte” och en fjärde 
”Jag vet inte men anser att det borde vara en kombination av rörel-
serna”. Frågan har förmodligen känts främmande för många gymna-
sielärare, som kanske också provocerats av att anses höra hemma på en 
”lägre” nivå. Bara två gymnasielärare ansluter sig till alternativet med 
nedsippringsmodellen som det mest typiska; å andra sidan tror bara en 
gymnasielärare att det främst handlar om en anpassning av högskoleut-
bildningen till krav som kommer från gymnasierna. Det stora fl ertalet 
av dem som svarat anser att det handlar om rörelser i båda riktningarna.
 Alla de 26 lärarutbildarna svarar däremot på frågan. Bara två av 
dem ansluter sig till principen om nedsippring, ingen anser att det 
främst handlar om högre nivåers anpassning till krav från lägre nivåer. 
Så gott som alla ansluter sig till tanken att det snarast är fråga om en 
rörelse i båda riktningarna. Här kan man kanske hävda att svaren präg-
las av lärarutbildarnas position och uppdrag. Lärarutbildaren skall vara 
en agent i en omställningsprocess och upplever kanske starkare än de 
andra grupperna att rörelsen går i båda riktningarna eller är åtminstone 
övertygad om att den borde göra det.
 Men även litteraturvetarna tar i allmänhet ställning till alternativen; 
bara två av dem har låtit bli att svara på denna delfråga. Litteraturve-
tarnas svar är dock på ett markant sätt mer skiftande än de andra två 
gruppernas. Hela sju anser att principen om en nedsippring av kunska-
per och innehåll är det mest typiska, medan fyra anser att det i stället 
främst handlar om en anpassning på de högre nivåerna till förändrade 
krav från de lägre nivåerna. Hälften av litteraturvetarna ansluter sig till 
föreställningen om en rörelse i två riktningar, vilket dock är markant 
färre än i de andra två grupperna. I några av litteraturvetarnas individu-
ella svar kommenteras principen om anpassning till lägre nivåer. 
En beklagar en tilltagande ”gymnasifi ering” på högre nivåer på grund 
av studenternas bristande förkunskaper, en annan talar om ”[e]n allmän 
bildningskollaps”, en tredje om litteraturkunskaper i gymnasiet som 
”reducerats till något som närmast kan beskrivas som ett noll-läge.” En 
menar att det är den senare tidens lärarutbildningsreformer som för-
skjutit perspektivet mot en anpassning till de andra nivåernas krav, även 
om samma person menar att sådana tendenser funnits sedan början av 
1900-talet. En litteraturvetare menar till sist att frågan om ämnets iden-
titet och utformning i olika kontexter ägnats för litet intresse: ”[H]ela 
problemet är alltför ickegenomtänkt från alla de tre nivåernas sidor sett. 
Kaos och ignorans tycks råda.”
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 Hela tio lärarutbildare har lämnat individuella kommentarer till den-
na fråga men det är svårt att dra ut någon entydig ståndpunkt ur dem. 
Flera av dem betonar att frågan är svår att besvara, därför att proces-
sen alltid är komplex och inrymmer en mängd faktorer. Ett svar liknar 
litteraturvetarnas däri att lärarutbildaren säger sig bejaka tanken om 
nedsippring men tvingas göra en nivåanpassning på grund av ”den låga 
nivån på gymnasiet”, medan en annan lärarutbildare anser att den do-
minerande principen är nedsippring men tillägger att ”[s]venskdidaktik 
och litteraturdidaktik skall dock försöka ändra på detta”.

Litteraturlärarna, ämnet och ämnesdidaktiken

Det har på senare år uppkommit en diskussion om vem som ”äger” 
ämnesdidaktiken eller var den kan sägas befi nna sig. Pedagogikämnets 
representanter ser gärna ämnesdidaktiken som en underavdelning till 
pedagogiken. Tomas Englund fi nner det t.ex. ”rimligt att stå fast vid att 
betrakta pedagogiken som överordnad disciplin” eftersom han menar 
att en ämnesdidaktik ”utan pedagogik eller allmändidaktik” riskerar att 
förfalla till ”en bekräftande innehållssyn”.57 Ännu bestämdare uttrycks 
åsikten av K.G. Ahlström som anser att ämnesdidaktiska studier endast 
i undantagsfall kan bedrivas av forskare inom andra vetenskaper än pe-
dagogik. Enligt Ahlström kräver ämnesdidaktiska undersökningar ”en 
koppling till allmändidaktisk teori, som endast pedagogiken mäktar att 
utveckla”.58 Också Michael Uljens tycks se ämnesdidaktiken som under-
ordnad pedagogiken, då han beskriver den som inordnad i det han kallar 
”skoldidaktik” och allmändidaktik.59

 Den norske pedagogikprofessorn och ämnesdidaktikern Svein 
Sjøberg ser däremot relationen som betydligt mer jämställd. Han har 
blivit känd för sin ”brometafor”. Han ser ämnesdidaktiken som en bro 
mellan ämnet och pedagogiken och menar att varje ämnesdidaktiker 
måste bege sig ut på denna bro, från något av de två brofästena. Men 
ämnesdidaktikern kan välja hur långt ut på bron han/hon vill gå, dvs. 
om han/hon vill ligga närmare ämnet eller pedagogiken.60 På ett liknan-
de sätt har historiedidaktikern Bengt Schüllerqvist talat om ämnesdidak-
tik som ”lärarutbildningens mittfält”.61

 Sjøberg framhåller att det faktum att ett skolämne är fast förankrat 
vid ett forskningsämne har både för- och nackdelar. En av fördelarna är 
att forskningsämnet bidrar med en klar ämnesstruktur och ämnestradi-
tion. Men Sjøberg menar att det samtidigt kan vara alltför lätt att över-
föra en universitetstradition till skolan: ”Ofte blir skolefagene bare mi-
niversjoner av universitetsfagene – en krympet versjon av den etablerte 
(og derved ´auktoritære´) delen av faget”. Han menar också att det fi nns 
risk att det blir svårt att ändra skolämnet, eftersom det fi nns ”altfor klare 
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forventninger om hva som skal med og ikke skal med.” Det kan även 
innebära att ”tunge og infl ytelserike fagmiljøer vokter nøye over ´sitt 
fag´ i skolen”.62 Det Sjøberg här varnar för liknar det som Englund 
benämner som skolans ”essentialistiska” tradition.63

 Ett tredje sätt att se på ämnesdidaktikens innehåll och position re-
presenteras av norskdidaktikern Sigmund Ongstad. Han ser inte ämnes-
didaktiken som underordnad pedagogiken och inte heller ämnesdi-
daktik som ämne plus allmändidaktik, utan som något helt nytt med 
begreppet ”omstilling” som central utgångspunkt. Ongstad menar att i 
ett samhälle som högt värderar ”det nøyaktige, det korrekte, den dype 
innsikt”, så har ämnet en konkurrensfördel gentemot allmändidakti-
ken. Men de specialiserade ämneskunskaperna riskerar å andra sidan 
att förlora i relevans och därmed att devalueras i ett samhälle som 
befi nner sig i snabb förändring. Pedagogiken är i högre grad anpassbar 
till samhällsförändringar men är å andra sidan inte specifi k nog: ”All-
mendidaktikk kan ikke levere selve fagligheten.”64 Enligt Ongstad bör 
ämnesdidaktiken utvecklas som en ämnesintern men samtidigt sam-
hällsrelaterad reaktion på att själva ämnet måste anpassa sig, när det 
hamnar i en konkret brukssituation, till exempel gentemot skolan eller 
det övriga utbildningssystemet. Det är nödvändigt att i allt högre grad 
i ämnet självt lägga in det Ongstad kallar ”omstillingselementer”. Med 
detta avser han:

kunnskap om hvor faget har kommet fra (som en posisjonering før 
det bestemmer hvor det vil gå videre), innsikt i hvordan faget læres, 
forstås, omsettes, videreføres, vilje og evne til å gjøre endringer for å 
være konkurransdyktig når fagene er blitt varer på et marked.65

Det handlar enligt Ongstad helt enkelt om att ”lära sig att lära sig äm-
net”. Eftersom ämnesdidaktiken (till skillnad från pedagogiken) har ett 
primärt förhållande till själva ämnet är den konkurrenskraftig så länge 
man efterfrågar kombinationen ämneskunskap och omställningsför-
måga. Det går också att fi nna visst stöd för Ongstads resonemang i 
LUK:s betänkande från 1999 där kommittén hävdar 

att ämneskunskap och didaktik inte skall skiljas åt. När studenterna 
tillägnar sig ämneskunskaper inom sitt ämne / ämnesområde skall de 
samtidigt studera hur de skall omsätta och tillämpa dessa kunskaper.66

Omställningsprocessen sker alltså enligt Ongstad inom ämnet och 
ämnet är inte en oföränderlig enhet utan det förändras över tid. Det är 
värt att märka att diskussionen här inte bara rör skoldidaktiken utan 
också universitetsdidaktiken. Den akademiska diskussionens postko-
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loniala, multikulturella och genusinriktade inslag på senare tid har till 
exempel ökat medvetenheten i den miljön om att kanon har klart väs-
terländska och patriarkala drag.
 Av Monica Ågrens tidigare nämnda undersökning av en grupp 
grundskollärares ämnesuppfattning har framgått att dessa lärare sällan 
utgår från eller relaterar till ett givet ämnesinnehåll utan i stället byg-
ger sin undervisning på ett starkt individ- eller gruppinriktat ”utveck-
lingsparadigm”. De lärarna tycks onekligen ligga närmare pedagogi-
ken än ämnet.
 I den här undersökningen har vi sett att konsensus mellan de tre 
grupperna vad gäller den västerländska kanon är stark, även om tyngd-
punkten ibland kan skifta något mellan grupperna. När det gäller det 
centrala ämnesinnehållet är konsensus inte lika stark men alla lärarna 
i den här undersökningen relaterar sig själva och sin undervisning till 
ett ämnesinnehåll på ett helt annat sätt än lärarna i Ågrens undersök-
ning. Ett elevperspektiv förs dock fram av fl era gymnasielärare, av 
vilka några kanske kan sägas i sitt förhållningssätt ligga närmare peda-
gogiken än ämnet. Ett motsvarande studentperspektiv saknas i hög 
grad hos litteraturvetarna där ”studentperspektivet” hos några framför-
allt handlar om studenternas dåliga förkunskaper.
 Det fi nns litteraturvetare som enbart ser sig som förvaltare av ett 
ämnesinnehåll, som ifrågasätter allt tal om ett ”lärarutbildningsämne” 
och som drar en tydlig gräns mellan litteraturvetenskap och lärarut-
bildning:

Hos oss är större delen av lärarprogrammets littvet-kurser identiska 
med fristående kurs. Blott 10 p. är specialkonstruerade för blivande 
lärare, och litteraturdidaktik o. dyl. behandlas och drillas av lärarhög-
skolan. Vi ser inte som vår uppgift att göra lärare, utan att förkovra 
blivande lärare.

En lärarutbildare anser visserligen att ”nedsippringsprincipen” ännu 
karakteriserar relationen mellan undervisningsnivåerna men fram-
håller att ”[s]venskdidaktik och litteraturdidaktik skall dock försöka 
ändra på detta”. Det mest slående i denna enkätundersökning är ändå 
att så många lärare, också många litteraturvetare, i Ongstads anda 
tycks efterlysa mer diskussion om ämnets identitet och utformning i 
olika kontexter. Ämnesdidaktiken verkar vara på väg in i ämnet. Spår 
av detta har funnits tidigare. Det har bl.a. framgått av Landgrens och 
Helgessons studier men också av debatten i Tidskrift för litteratur-
vetenskap som berördes inledningsvis. Denna enkätundersökning 
tyder bland annat på att ämnesdidaktiken nu håller på att bli en inte-
grerad del av själva ämnet litteraturvetenskap.
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Ingrid Mossberg Schüllerqvist

Kanon, tematik och populärkultur 
i gymnasiet 

– en berättelse om två svensklärares 
omstillingsprocess

I projektansökan för ”Kanon och ämnestradition. En komparativ äm-
nesdidaktisk studie” ingick frågor om en kanon i vid bemärkelse kan 
identifi eras i olika ämnen.1 Brinks antologiartikel diskuterar olika defi -
nitioner av begreppet kanon inom litteraturvetenskap, bl.a. i betydelsen 
sammanställningar av verk och författarskap som är allmänt vedertagna 
eller som exempel på kulturarv som är värt att förmedla.2 En sådan an-
vändning av begreppet fokuserar på stoff, verk och författarskap. Brink 
menar dock att det implicit i defi nitionerna kan fi nnas värderingar om 
vilka syften läsningen av kanon ska uppfylla. I förlängningen av sitt 
resonemang skriver Brink att man också kan tala om en teorikanon, 
dvs. att sätt att arbeta med litteratur också kan få en kanonisk status. En 
teorikanon har ett annat fokus än en verkkanon, nämligen metoder för 
läsning utifrån olika teoretiska perspektiv. Sammanfattningsvis kan man 
identifi era två utgångspunkter för undervisning i relation till begreppet 
kanon, en stofforienterad och en tolkningsmetodisk. De kan också kom-
bineras.
 Nedsippring och eftersläpning är två sätt att beskriva förhållandet 
mellan det akademiska ämnet och ämneskonstruktioner med andra 
syften och mottagare, som också diskuteras hos Brink. En förutsättning 
är här att det akademiska ämnet är startpunkten för ämneskonstruktio-
nerna. John Guillory menar att utformning av litteraturundervisning 
i ungdomsskolan inte alltid tar sin utgångspunkt i akademins ämnes-
uppfattningar, utan enskilda skolor och lärare utformar undervisning 
utifrån sina egna ämnesuppfattningar och de elever som de undervisar.3 
Monika Ågrens intervjuundersökning av svensklärare stödjer en så-
dan tanke.4 Hos Guillory framförs också att kulturellt kapital kan ha 
 differentierade innehåll i olika situationer. Han menar att kännedom 
om verk och författarskap i en kanon inte nödvändigtvis ses som något 
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eftersträvansvärt. Anthony Giddens resonemang om kulturell socialisa-
tion i komplexa samhällen stödjer Guillorys teorier om möjligheter till 
alternativa ämneskonstruktioner.5 En grundläggande fråga i artikeln 
gäller valet för lärarna mellan konstruktionsprinciper, i detta fall mellan 
att utgå från akademin eller från brukarna. En annan viktig fråga gäller 
vad ämneskonstruktionen har som huvudsyfte i undervisningssituatio-
nerna. Vi kan med hjälp av Brinks resonemang diskutera om verken är 
huvudsyftet eller den vetenskapliga teorin och metodologin. Vad sipprar 
ned, eftersläpas eller konstrueras utifrån andra principer och var tar man 
som lärare sin utgångspunkt? 
 Ämneskonstruktioner för skolämnen förhåller sig även till läropla-
ner, kursplaner och betygskriterier. Goodlad har diskuterat hur sådana 
texter kan förstås och tolkas på olika nivåer i implementeringsprocessen 
inom skolan.6 Hans resonemang innebär att varje nivå tolkar texten och 
utformar innehåll i ämneskonstruktioner. Målstyrningen i Lpo och Lpf 
ger inte anvisningar om stoff eller metoder och den konkreta utform-
ningen sker lokalt, på skolor och hos enskilda lärare.7 Ämneskonstruk-
tioner inom skolämnet svenska kan med stöd av ovanstående resone-
mang, på olika sätt förhålla sig till relationer mellan ämneskunskaper, 
elever och styrtexter. 
 Följande artikel diskuterar på vilka sätt och med vilka argument två 
svensklärare på gymnasiet konstruerar och förändrar ämnesinnehåll, 
arbetsformer och mål för litteraturundervisningen. Stens och Håkans 
tidigare ämneskonstruktion utmärktes av en deskriptiv kronologiskt 
baserad litteraturundervisning, men idag har deras ämneskonstruktion 
en huvudvikt på tematisk läsning och modern litteratur, som inkluderar 
läsning av äldre litteratur.8 Film ingår också i undervisningen. De arbe-
tar på en gymnasieskola utanför Stockholm och de har lång erfarenhet 
av läraryrket. På skolan fi nns IB och många elever med utländsk skol-
bakgrund.9 Gymnasiets lärare i svenska har idag ett tätt samarbete med 
grundskolans svensklärare. 
 Mitt avhandlingsarbete har delvis bedrivits inom kanonprojektets 
ram och intervjuer med Sten och Håkan ingick i pilotstudien för av-
handlingen.10 Kanonprojektet har för mitt vidkommande inneburit att 
jag intervjuat lärare hur de relaterar till begreppet kanon och vilken 
plats litteratur i kanon har i litteraturundervisningen. En hypotes för 
utformandet av intervjustudien var att man inom skolans litteraturun-
dervisning utgick från olika syften och värden med litteraturundervis-
ningen och att det inte nödvändigtvis innebar att den s.k. höga littera-
turen eller kanon värdesattes framför annat. John Guillorys tankar har 
haft stor betydelse för avhandlingsarbetet och följande artikel.
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Ämnesdidaktik som en omstillingsprocess

Sigmund Ongstads tänkande om ämnesdidaktik inkluderar mottagarna 
av ämneskonstruktioner och förändring.11 Förståelse av ämnesinnehåll 
i olika tidsperioder, måste förhålla sig till parametrarna ämne som 
produkt och ämne som process. I diskussioner om ämnesförändring 
bygger man ofta, enligt Ongstad, på en utgångsprodukt som av olika 
skäl kritiseras, men diskussionen har ett också ett slutsyfte, en ny 
produkt – en ny ämneskonstruktion. Sven- Eric Liedman tar upp en 
liknande diskussion med hjälp av begreppet frikurs och nytt pensum.12 
Normativ ämneskritik riktar sig ofta mot en etablerad ämneskonstruk-
tion men kritiken innebär att en ny ämneskonstruktion istället ska ingå 
i pensum. Ongstads ämnesdidaktiska tänkande utgår från att ämnes-
konstruktioner både kan betraktas som produkter och som processer, 
beroende på utsiktspunkten. Ongstad bygger in ett element i processen 
mellan utformningen av två produkter – ämneskonstruktioner - som 
han kallar omstillingselementer, en kategoribeteckning för faktorer 
som påverkar och utmanar en ämnesprodukt. 
 Ämnet ses alltså inte som något enhetligt eller varaktigt.13 Om-
stillingselementer kan t. ex. vara nya mottagare av ämnet, att ämnet 
används i ett sammanhang där det inte tidigare brukats och att forsk-
ningsperspektiv påverkar uppfattningen om ämnets gränser, innehåll 
och metoder. Ongstads modell kan användas för att beskriva ämnes-
konstruktioner på de olika ämnesnivåer som diskuterats i kanonpro-
jektet eftersom en bärande betingelse utgår från att ämnesförändring 
sker med tanke på brukarna eller mottagarna. Sten och Håkan pekar 
på fl era faktorer, omstillingselementer som påverkat deras väg mot den 
ämneskonstruktion som de bygger sin undervisning på idag. 
 Artikelns syfte är att pröva Ongstads begrepp i praxis för att se om 
detta är fruktbart för att undersöka olika variabler i de ställningstagan-
den som lärare gör i sin yrkesutövning. Med praxis menar jag, med 
stöd av Uljens, lärares planering, genomförande och utvärdering av 
undervisning.14 Diskussioner om ämneskonstruktioner kan hänföras 
både till planeringsfasen som utvärderingsfasen. Med tanke på Arf-
wedssons metafor om tankenystan för att beskriva undervisning kan 
man även påstå att delar av ämneskonstruktionen fortlöpande prövas i 
klassrummet.15

Den tidigare produkten 

– kronologiskt baserad litteraturundervisning  

Sten och Håkan har tidigare utgått från kronologiska principer för den 
litteraturhistoriska delen av svenskämnet. De har arbetat med hand-
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böcker, läsning av hela verk och utdrag ur antologier. Man har utgått 
från en deskriptiv idé i textläsningen, dvs. man har koncentrerat sig på 
att eleverna kunde belysa idéströmningar under en viss tid via textexem-
pel. Läsning av 1900-talslitteratur har skett jämsides det kronologiska 
studiet för läsupplevelser och litteraturanalyser. I den tidigare ämneskon-
struktionen har Sten och Håkan använt sig av fi lm t. ex. Korpen fl yger 
för att eleverna ska få uppleva känslor kring bilder av det isländska sam-
hällets fejder och rättskipning. De har haft skrivuppgifter där eleverna 
ska pröva att skriva ordknappt, ibland i jämförelse med Hemingvays 
hårdkokta prosa. Dramat om Kung Oidipus har studerats med hjälp av 
både dramat och en radioteaterföreställning. Skrivande av brev och dag-
böcker från Oidipus och Iokaste har använts för att belysa människornas 
dilemman i dramat. Eleverna har använt både dramatexten och sina upp-
levelser för att beskriva de känslor som dramat väckt. Man kan med stöd 
av Torell säga att de arbetat både med performanskunskaper, kunskaper 
om litterära texter och literary transfer, anknytningar till det egna livet.16 
Sten och Håkan har tänkt att elever både ska förstå texten, öva inlevelse 
och få möjligheter att uttrycka sina upplevelser av dramat. Textförståelse 
och elevers upplevelser har varit två viktiga element i litteraturundervis-
ningen, som de behållit och utvecklat.
 Den tidigare ämneskonstruktionen utmärks av både Guillorys synsätt 
om aktiv konstruktion med tanke på elever och ett nära förhållande till 
handbokskunskaper och en deskriptiv litteraturhistorieundervisning med 
drag av nedsippring och adaptation. Samtidigt fi nns det fl era inslag, fi lm, 
skrivande och jämförelser mellan texter som vetter mot den nya ämnes-
konstruktion som utformats. 

Omstillingelementer hos Sten

Sigmund Ongstad menar att ämnesdidaktiska diskussioner  kring äm-
neskonstruktioner kan ske när omstillingselementer påverkar faget eller 
ämnet. Sten för diskussioner i intervjun om att genusforskning påverkat 
hans uppfattningar när det gäller urval av litteratur. Den här diskussio-
nen gäller vilka verk som ska väljas. Han funderar mycket kring vikten 
av att läsa kvinnliga författare som skriver om kvinnliga erfarenheter. I 
läsningen i åk 1 hade de tidigare tagit upp Jonas Gardells En komikers 
uppväxt och Flugornas herre av William Golding.  Musselstranden 
av Marie Hermansson har inkluderats p.g.a. genusdiskussioner inom 
lärargruppen. Sten berättar att pojkarna blev sura över det feministiska 
budskapet i Musselstranden men att de inte refl ekterar över det motsatta 
förhållandet. ”Och jag har tänkt på att fl ickorna sitter och diskuterar 
manliga skildringar men om det handlar om fl ickor eller kvinnor rea-
gerar pojkarna. Och fl ickorna accepterar ofta villkoren för läsningen av 
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manliga författare.” När Sten frågar om personskildringen är rimlig i 
texter där en manlig författare skriver om en kvinna, kommer inga långa 
svar från eleverna. I intervjun diskuterar han hur undervisningen kan 
ta fasta på detta och utveckla genusmedvetenhet och en genusöverskri-
dande läsning hos alla elever. Brink har beskrivit fenomenet om pojkars 
preferenser av manliga författare i sin läsning och avvisandet av läsning 
av skönlitteratur.17 Att detta inte endast är ett svenskt mönster visar 
Elaine Millards diskussion om pojkars och fl ickors skilda läsvanor.18 
 Omstillingen får inte alltid effekter i praxis. Även om medveten-
heten om genus fi nns hos Sten om att ha fl er kvinnliga författare styrs 
läsningen också av det som fi nns inköpt på skolan och medel till nya 
böcker. Eftersom det fi nns begränsade ekonomiska ramar har de löst 
det genom att köpa in 10 exemplar av en bok, ett verk men också hela 
klassuppsättningar. Man gör även tematiska inköp, t.ex. kring barn-
domsskildringar. Pragmatiska perspektiv inverkar på ämneskonstruktio-
nen.19

 Populärkulturen i form av fi lm är ett annat omstillingselement för 
Sten. Magnus Persson menar att kategoriseringen i hög och låg littera-
tur inte gagnar litteraturförståelse hos ungdomar och att det är viktigt att 
arbeta med populärkulturella verk och fi lmer på samma sätt som de som 
brukar betecknas som hög litteratur. 20 I ungdomars referensramar ingår 
populärkultur och förståelse av teman i skönlitteratur kan underlättas 
om man också knyter an till populärkulturella kontexter. Svensklärarna 
har mer konsekvent än tidigare börjat arbeta så.21 Diskussioner om 
användning av fi lm i litteraturundervisningen kan även betraktas som 
omstillingselementer och kan, som vi ska se, ge upphov till förståelse 
av intertextuell användning av litterära personer och teman. Skrivning-
arna om fi lm och teater i kursplanerna för svenskämnet stöder Stens 
ämneskonstruktion, men lärarna har även tidigare använt fi lm så äm-
neskonstruktionen innebär inte att man i första hand följer kursplanens 
förändringar.
 Jämförelser mellan texter från olika tider används allt oftare i 
svensklärarnas undervisning och de bygger på tidigare diskussioner av 
skönlitterära verk. Sten har arbetat med Divina Commedia under ett 
fl ertal år som gymnasielärare – även i den tidigare ämnesprodukten.22 
Han diskuterar i min intervju med honom att det har varit svårt att 
väcka intresset för en äldre text och ta upp Dantes diskussion om män-
niskan och hennes tillkortakommanden. ”Vi har läst Dantes text  och 
man kan se att fl era elever inte bryr sig om texterna.” Något som Johan 
Elmfeldt också upplever i sitt tematiska arbete om kärlek och äkten-
skap på gymnasiet när han diskuterar att eleverna inte når fram till en 
framställningsmedveten reception.23 Under de senare åren har lärarna 



186

arbetat med att visa fi lmen Seven efter läsningen av Divina Comedia 
och Sten säger att något magiskt händer i samband med diskussionerna. 
I fi lmanalysen som de gör uppmärksammas namnen på den äldre kom-
missarien Vergilius och den yngre som kallas Dante. Vergilius skolar in 
Dante i polisarbete i New Yorks slum och i en jakt på en seriemördare 
som utför sina dåd i enlighet med de sju dödssynderna. Precis som i 
Divina Comedia ledsagar Vergilius den yngre mannen in i de allt mer 
helvetiska dimensionerna av tillvaron. Eleverna får en ny dimension på 
den äldre texten och begreppet allusion kan föras in i diskussionerna 
efteråt. Ett intertextuellt perspektiv blir också synligt. Ämneskonstruk-
tionen hos Sten lägger tyngdpunkten på berättande gestaltningar om 
teman, men med en medvetenhet om ett mottagarperspektiv i undervis-
ningen.  I Stens omstillingselementer ingår erfarenheter av lärararbete 
i Östtyskland med andra ämneskonstruktioner. Där var litteraturstudiet 
ofta tematiskt inriktat mot klasskamp, utanförskap, arbetarromaner från 
Ryssland och barndomsskildringar. Undervisningen på denna gymna-
sieskola har blivit mer tematisk. Den tematiska inriktningen har även 
stöd i nyare läroböcker, berättar Sten.
 Ongstad betonar att mottagarna av ämneskonstruktionen utgör ett 
viktigt element i processen av omstilling tillsammans med lärarnas äm-
nesförståelse och ämneskunskaper. Här är det Stens upplevelse av att 
elevernas intresse inte fi nns i diskussionerna om den äldre litteraturen 
som påverkar ämnesutformningen tillsammans med hans kunskaper om 
verket. Det kulturella kapitalet omstruktureras och får delvis ett nytt 
innehåll – och förståelsen av innehållet i ett litterärt fördjupas utifrån 
andra referensramar än de litterära.
 De nya kursplanerna i Lpf utgör ett omstillingselement för Sten 
tillsammans med ämnesdebatter bl.a. i Svenskläraren. Sten refererar i 
intervjun till en debatt i Svenskläraren. När de nya kurserna i gymna-
siet kom debatterades om man kunde läsa litteratur i A- kursen.24  På 
den här skolan har man valt att läsa isländsk litteratur och antiken i 
A-kursen. Sten säger att han inte studerar epokerna utan vi pratar om 
hjältar i krig, om deras sårbarhet och deras förhållande till kriget, mest 
utifrån Hector. ”Som jämförelse diskuterar vi hur hjältarna i de isländ-
ska texterna är skildrade.” Enligt Sten är de reviderade kursplanerna än 
mer inriktade mot motivstudier än tidigare. Sten tog upp i intervjun att 
eleverna ofta vill ha kronologiska kunskaper, närmast encyklopediska, 
eftersom de tror på fakta. Här fi nns en konfl ikt mellan lärares syften 
och elevers förväntningar och ämnesuppfattningar som är motsatt den 
som Johan Elmfeldt visade.25 I Elmfeldts fall motsatte sig eleverna kun-
skaper om litteraturhistoria, om epoker i samband med diskussioner om 
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tematisk erfarenhetsbaserad undervisning. De var mer intresserade av 
att diskutera egna livserfarenheter utifrån litteraturstudiet än en fram-
ställningsmedveten reception av texterna.

Litteraturundervisningens syften 

I en av våra intervjuer tar Sten upp sin egen komplexa väg mot för-
ståelse av litteratur. Han utgår ofta från den när han lägger upp sin lit-
teraturundervisning. Guillorys och Ågrens elevperspektiv kan spåras 
här, likaså Stens värdering av att litteraturundervisningens främsta syfte 
är läsförståelse. Sten poängterar att det tar tid att förstå alla möjliga 
nivåer av en text och litteraturstudiet innebär att man arbetar med läs-
utveckling. Den goda litteraturundervisningen måste vara den som inte 
kommer med de färdiga svaren. Sten säger att om man koncentrerar sig 
på läsförståelsen låter man, i litteraturhistoriska moment, eleverna läsa 
texterna först och eventuellt sedan göra dem uppmärksamma på epo-
kens kännetecken. Stens undervisning kan också förstås utifrån Judith 
A. Langers tankar om att litteraturundervisningens syften är att kunna 
förstå och diskutera de litterära fi ktionsvärldarna.26 De litterära begrep-
pen läggs på i efterhand för att vidga förståelsen av fi ktionen.
 Alla intervjufrågor ställdes i ett dubbelt perspektiv: i konkret under-
visning och i en tänkt idealsituation. När Sten beskriver sitt ideal säger 
han att han skulle läsa romaner som kunde kopplas ihop med andra 
aktiviteter inom skrivande och då särskilt hur äldre texter kan belysa 
senare verk. För att kunna genomföra en sådan förändring måste man 
hinna leta efter texter, läsa dem och fundera på hur de kan kopplas ihop 
med skrivandet. Men han såg inga hinder i förhållande till kollegor, 
elever eller i sina ämneskunskaper. Även om omstillingselementerna 
fungerar som startpunkter för diskussioner om ämnesförändring kan de 
inte alltid genomföras av pragmatiska skäl.27

Omstillingselementer hos Håkan 

– etik, Lpf, personliga preferenser och IB

För Håkan har omstillingselementen främst kommit från hans arbete 
som lärare på IB-programmets svenskkurser och den aktiva diskussion 
som förts om ämnesinnehåll vid programmets ämnesträffar. Dessutom 
har hans och kollegornas frustration över att inte hinna med nedslag 
i sen 1900-talslitteratur i ett kronologiskt baserat arbetssätt inom den 
svenska gymnasieutbildningen också påverkat förändringen.  Håkan 
pekar på att kursplanerna i Lpf ger möjligheter att diskutera och genom-
föra förändringar av litteraturundervisning på ett annat sätt än tidigare. 
I intervjun diskuterar vi urvalsprinciper utöver de pragmatiska, dvs. 
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tillgång på skönlitteratur Håkan vill använda verk ur kanon och som 
han säger ”sådant som jag tycker är värdefullt”.  Här fi nns en dubbel 
urvalsprincip, det akademiska ämnets syn på kanon men det förs ihop 
med personliga preferenser. Håkan har särskilda kriterier för att välja ut 
sådana böcker. De ska ha ett värdefullt budskap med något slags allvar. 
De stora livsfrågorna måste vara med, och verket får gärna handla om 
godhet, ondska och passioner, något som kommer igen i diskussionen 
om romanprojektet som avslutar artikeln.  Sådana frågeställningar kan 
gälla om man förvärvar ondska eller om man har den med sig från bör-
jan. Man kan jämföra Håkans syn på värdefull litteratur med den som 
Harold Bloom framför i Hur du ska läsa och varför? 28 Blooms grund-
idé är där att det viktigaste syftet med litteraturläsning är att få erfara 
hur stora författare gestaltat existentiella frågor. Men Håkans tankar 
gäller mer etisk gestaltning än läsning av särskilda utpekade författare.
 Håkans undervisning i etik där existentiella frågor är i centrum är 
ett viktigt omstillingselement för hans litteraturundervisning. Ämnes-
konstruktioner påverkas här av annan undervisning på IB, etikkurser 
och av erfarenheter från andra arbetsplatser. Arfwedsson skriver att lo-
kal kultur på olika skolor har betydelse för utformning av undervisning 
på olika skolor.29 Med utgångspunkt i det resonemanget intervjuade jag 
minst två lärare på varje skola för att se om Arfwedssons hypotes kunde 
få stöd. Man kan säga att Sten och Håkan gör vissa saker på liknande 
sätt. De läser skönlitteratur men har olika syften; genus och etik. De 
inkluderar romanprojektet i sin undervisning men lägger tyngdpunkten 
på olika aspekter i litteraturläsningen. 
 En annan viktig dimension i det skönlitterära urvalet hos Håkan 
är att det ska vara modern litteratur. Håkan säger att man kan glömma 
fl er av de äldre författarna, det är inte livsavgörande. Det akademiska 
ämnets betoning av kanon sipprar inte ned utan han väljer utifrån an-
dra premisser. Litteraturen ska spegla livet som man lever och det kan 
både äldre och samtida författarskap göra. Håkan anser att den äldre 
litteraturen ska läsas med inriktning mot att de fi ktiva personerna liknar 
oss och att man i undervisningen diskuterar skillnader mellan olika 
tiders fi ktiva gestaltningar. Syftet med detta är bl. a. att förstå mänskliga 
konfl ikter. Tidigare berättade Sten om dilemmaskrivande i samband 
med läsningen av Kung Oidipus och Håkan har utformat fl er liknande 
uppgifter. Tristan och Isolde läses med en inriktning om vad som är 
lika och olika i kärleksgestaltningen, med inriktning mot då och nu, och 
villkoren för kärleken. Omnämnandet av dessa titlar kan tolkas som om 
man läser utifrån en stofforienterad kanonuppfattning men det fi nns fl er 
sätt att förstå användningen av Kung Oidipus och Tristan och Isolde. 
Ett är att titlarna fi nns i klassuppsättning, vilket är en pragmatisk för-



189

klaring. Ett annat är hur man läser verken och vilka frågor som ställs i 
samband med läsningen. De litteraturhistoriska aspekterna har ställts 
i bakgrunden till förmån för anknytningar till elevernas läsupplevelser 
och reaktioner på verken.
 Håkan vill att uttryck för elevers upplevelser ska införlivas i littera-
turdiskussionen och samtidigt ska upplevelserna relateras tillbaka till 
texten. För att använda Torells begrepp ska både performanskunskap 
och literary transfer ingå i syftet med undervisningen. Man kan karak-
terisera undervisningen som ett försök med erfarenhetsinriktad läsning 
som också ska ge litterär kompetens. Torell oroas över att så många 
svenska lärarstudenter bara kunde diskutera livet i anslutning till texter 
– och inte kommentera textliga kvaliteter.30 IB-undervisningens fokus 
på skrivande av litterära kommentarer och essäer i samband med lit-
teraturstudiet och läsandet av kritikers kommentarer av litteratur har för 
Håkan fungerat som omstillingselementer av de svenska kurserna. I den 
litterära läsningen övas eleverna i att samtala om texter, om narrationer 
och om struktur, även när det gäller sakprosa.  Håkan har även tagit upp 
vetenskapliga texter för att eleverna ska få se vad s.k. expertläsare skri-
ver om olika verk och författarskap. Det senaste exemplet som Håkan 
använde var teser om gestaltning av medberoende i Selma Lagerlöfs 
verk. Han använder tidningarnas kultursidor för att hitta kommentarer 
som kan tas upp i undervisningen. Aktörer i den litterära värderingspro-
cessen får betydelse för ämnesutformningen. För att hantera frågor från 
eleverna när de vill ha svar om litterära strömningar i samtiden och för 
att följa med kritik och forskning använder sig Håkan av dagstidningar-
nas kultursidor.  
 Håkan sammanfattar inriktningen med sin litteraturundervisning 
med att det tematiska och det samtida är principerna som härskar över 
urvalet idag till skillnad mot när de läser mer kronologiskt. En verk-
kanon har därmed avvisats. Jag uppfattar det som att Håkan säger att 
han har förfl yttat sig till en läsarorientering i undervisningen från ett 
fokus på författare och verk. 
 När vi pratar om urval i förhållande till kulturarv och kanon säger 
Håkan att det ska ingå en historisk förståelse av Sveriges utveckling 
från fattigt till rikt, i litteraturundervisningen. Det är ett av skälen till 
att man läser arbetarförfattare, P. O. Enkvist och Torgny Lindgren. I 
samband med läsningen kan man diskutera samtidens förhållande till 
det historiska skeendet. Ofta kommer det elevkommentarer om att ”Var 
det inte längre sen?” De läser mycket svensk litteratur och man kan 
jämföra med diskussioner i Brinks artikel av Gates jr: s teser om littera-
turläsning som en del av identitetsskapandet. Sylvi Penne har framfört 
att norsk litteratur har betydelse för identitetsformering och igenkän-
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ning i kulturella koder för alla medborgare.31 Den svenska läroplanen 
hävdar även den att trygghet i det egna kulturarvet borgar för att man 
kan möta andra kulturer. I Håkans ämneskonstruktion verkar existen-
tiella frågor och samtidens gestaltningar som omstillingselementer på 
urvalsdiskussionen. Men Håkan arbetar också med att lära eleverna  
performanskunskaper, litteraturvetenskaplig metodologi.

Elevernas läsförståelse som utgångspunkt

Håkan för en lång diskussion om urval av texter i förhållande till 
elever och utvecklandet av deras läsförståelse och litterära kompetens. 
Han säger att svensklärarna därför närmar sig populärlitteraturen och 
det är viktigt att tillmötesgå elevernas läsintressen. Texter av sämre 
kvalitet kan vara spännande och roligt att läsa och urvalet beror också 
på i vilket sammanhang man läser och i vilket syfte. För Håkan är 
textförståelsen starkt kopplad till genren och hur texterna är skrivna. I 
åk 1 väljs texter med korta kapitel, ”det är mycket luft”, eftersom Hå-
kan anser att det är viktigt att eleverna kan få en överblick över texten 
när de är ovana vid läsning och samtal om litteratur. Jonas Gardells 
En komikers uppväxt nämns som ett verk som både ställer allvarliga 
frågor, har ett språk som liknar dagens och tillgodoser kravet på över-
blickbarhet. Skolan har undervisning om lärstilar där man arbetar med 
att eleverna ska förstå sitt eget lärande och få ett metaperspektiv på 
det. Håkan anknyter även till detta i diskussioner om läsförståelse med 
eleverna. Här är återigen ett exempel på hur andra ämnen utgör ett 
omstillingselement hos Håkan.

Romanprojektet – den nya ämnesprodukten

Efter omstillingselementens inverkan är det tydligaste kännetecknet 
på den nya ämneskonstruktionen, den nya produkten, det som kallas 
Romanprojektet i åk 2.32 
 Tiden som är avsatt till projektet är 6-8 veckor. Vid starten får 
eleverna listor med verk ordnade under fyra tematiska rubriker, Ond-
ska, Passion, Utanförskap och Skildringar av barn eller ungdomar. 
Sedan väljer de tre verk under en av rubrikerna att läsa under den av-
satta tiden. Urvalet baseras på att ett verk ska vara från sent 1900-tal, 
ett alldeles färskt och ett från den tidigare delen av 1900-talet. Listorna 
görs av lärarna tillsammans och de får även hjälp från biblioteket. Sten 
säger att valfriheten upplevs som mycket positiv och att det är lättare 
att läsa Terese Raquin om man väljer det själv, om det rubriceras som 
passion istället för att läsas som ett litteraturhistoriskt epokexempel. 
Det är bra om det fi nns böcker med olika textkvaliteter så att eleverna 
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själva kan uppleva skillnaderna mellan bra och dåliga böcker. Sten ci-
terar en elev som vid redovisningen sa ”Det fanns ingen miljöskildring 
alls i den här boken så jag fi ck ingen känsla för det.”
 Under projektveckorna läser eleverna på svensktimmarna och för 
läsdagbok. De läser också hemma. I läsdagboken för de anteckningar 
kring det som väckt intresse, citat som man vill använda och som väcker 
tankar, något man blir förargad över osv. I Dysthe, Hertzberg och Hoel 
fi nns ett liknande loggboksskrivande beskrivet.33 Håkan och Sten säger 
att processorienterat skrivande och Aidan Chambers modell över bok-
samtal tillsammans med hur litteraturvetenskapliga metoder utformats 
på IB, har påverkat deras ämneskonstruktion. Man kan rubricera detta 
som omstillingselementer för projektets utformning.34 Loggboken och 
läsjournalen ska användas till de avslutande diskussionerna och till den 
text eleverna skriver i litteraturen. 
 Projektet redovisas i två delar, en skriftlig och en muntlig. Den 
skriftliga redovisningen har utformats så att de liknar IB:s textkommen-
tarer. Texten ska innehålla en refererande del så att läsaren kan följa med 
i vilka texter som lästs och en kommenterande. Håkan och Sten säger att 
”den som vill nå högre i sin framställning ska ju försöka att väva sam-
man temat och sen väva samman sin redogörelse för vad man har läst i 
en egen framställning som alltså är kommenterande, resonerande” och 
inte är i delar. Det är viktigt att läsarkommentarerna framträder tydligt 
med tydliga nedslag i de lästa texterna. 
 I projektet ingår inslag av litteraturanalys enligt modeller från Rom-
bergs Att läsa epik, litteraturteori och litteraturhistoria och moment om 
språkliga fi gurer.35 Det har varit svårt att hitta texter som eleverna kan 
hantera och Rombergs schema har fungerat för dessa noviser i litterär 
analys. Eleverna ska skriva om hur de uppfattar att författaren skrivit bo-
ken för att visa temat, alltså från narratologiska aspekter, och sedan gör 
de jämförelser emellan de olika verken och hur de upplever läsningen. 
Sten och Håkan säger att vanliga frågor är Hur skildras ondskan? Vad 
fi nns det för jämförelsepunkter och vilka resonemang förs i texten om 
temat. En viktig utgångspunkt är hur eleverna uppfattat att författarna 
arbetat, vilket innebär både ett läsarorienterat perspektiv och ett fokus på 
berättarteknik och gestaltning. Eftersom svensklärarna i åk 1 har disku-
terat litteratur utifrån både upplevelser och textanalytiska resonemang 
är projektet förberett och eleverna har en förförståelse av arbetet. Den 
muntliga redovisningen består av en paneldebatt, där eleverna samlas i 
fyra grupper och diskuterar sin läsning utifrån sitt valda tema. Lärarna 
är åhörare. 
 Håkan påpekar att sedan samarbetet med grundskolan utvecklats har 



192

de tidigt börjat att arbeta med att kommentera narrationer i läsningen. 
Han säger att eleverna är mycket bättre på att göra kvalifi cerade kom-
mentarer av litteraturen sedan grundskolans litteraturläsning blivit mer 
avancerad.  Elever med lässvårigheter tar via talböcker del av skönlit-
teraturen för att kunna delta i diskussionerna. 
 Håkan och Sten poängterar att alla titlar på listorna har inte alla 
lärare läst, men man behöver inte ha läst för att föra diskussioner utifrån 
elevernas läsningar. Strategin är en belysning av tankar inom recep-
tionsteoretiskt baserade undervisningsdiskussioner bl. a. hos Molloy, 
om att läraren är en läsare bland andra och att man som lärare inte alltid 
sitter inne med ett rätt svar.36 
 Håkan tar också upp att romanprojektets utformning stöder kun-
skapsutvecklingen inför genomförandet av nationella provet. Man ska 
skriva kommentarer och använda dem i de muntliga proven och belägga 
sin argumentering med nedslag i texterna. Uppgifterna handlar om att 
fundera och associera men ständigt gå tillbaka till texten dvs. ett arbete 
med ett dubbelt läsande, med läsarnas egna funderingar och medve-
tenhet om den litterära textens meningserbjudande. Sten och Håkans 
modell för litteraturstudiet kan belysas av Elmfeldts strävan efter fram-
ställningsmedvetna reception och av Torells tankar om en ideal under-
visning där en blandning av literary transfer och performanskompetens 
med utgångspunkt i människans inneboende föreställningsförmåga ges 
utrymme. Sammanfattningsvis kan man säga att både Elmfeldt och 
Torell vill se en undervisning där läsförståelse av litterära texter blandas 
med elevernas diskussioner av erfarenheter och upplevelser av textläs-
ningen.
 I arbetet med utformningen av projektet har svensklärarna också 
bestämt sig för att diskutera med eleverna vad som menas med instruk-
tioner och uppgifter och att det fi nns olika sätt att läsa. Arbetet med 
lärstilar har påverkat medvetenheten hos lärarna om att uppgifter kan 
tolkas på olika sätt. Ola Halldén har undersökt elevers förståelse av 
lärares frågeställningar och uppgifter och poängterar vikten av en ökad 
medvetenhet om att elever behöver diskutera vad uppgifter går ut på.37 
Catharina Nyström visade i sin avhandling på elevers oförmåga att tolka 
uppgifter och hitta angreppssätt för att lösa dem.38

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att i detta exempel från två lärares 
praxis har ämneskonstruktioner utformats som eftersträvar både litterär 
kompetens och ett fokus på elevers upplevelser och deras eget arbete. 
Lärarrollen har förändrats. Svensklärarna styr urval via listor men de 
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är inte längre suveränt kunniga på all litteratur som läses. Litteratur-
läsningen kombineras i allt större omfattning med skrivande. Där har 
IB-undervisningens litterära kommentarer och essäer och de nationella 
provens uppläggning verkat som omstillingselementer på en tidigare 
deskriptiv kronologisk litteraturundervisning. Samtidsinriktningen har 
stärkts, men kraven på att den litteratur som är värd att läsas ska be-
handla existentiella frågor kvarstår – men inte i en kanontappning. Att 
överföra kanon när det gäller verk ingår bara som en liten del i Sten 
och Håkans ämneskonstruktioner och värderingar om vad som ska tas 
upp i skolans litteraturundervisning. Men att undervisa om litteraturve-
tenskapens metoder i ett nybörjarperspektiv anser de är viktigt. I detta 
avseende kan man säga att de adapterar metodologi från det akademiska 
ämnet. De har en kanonföreställning uppblandad med andra perspektiv 
på läsande. Guillorys tes om att elevers behov är det viktigaste instru-
mentet i en aktiv ämneskonstruktion håller inte helt för dessa två lärare 
i svenska. Kunskaper om och i litteratur, elevers framtida läsförståelse 
och litteraturläsningens möjligheter att ge perspektiv på de egna livs-
villkoren är de viktigaste elementen i den ämnesprodukt som utgjorde 
litteraturstudiet 2000. 



194

Referens l i s ta

Arfwedsson, Gerhard Nyare forskning om lärare: presentation och kritisk analys av

 huvudlinjer i de senaste decenniernas engelskspråkiga lärarforskning. Stockholm: HLS 

 1994.

Bergsten, Staffan (red) Litteraturvetenskap – en inledning. Lund: Studentlitteratur andra 

 upplagan 2002. 

Bloom, Harold Hur du ska läsa och varför? Stockholm: Wahlström och Widstrand pocket  

 2002.

Brink, Lars Försvunna bokslukare? Om läslust och läsvanor hos elever i grundskolan i fyra 

 Gävleborgskommuner. Working Paper no 8. Gävle: Högskolan i Gävle 2000.

Brink, Lars, kapitlet ”Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens 

 textkärna” i Lars Brink & Roy Nilsson Kanon och tradition. Ämnesdidaktiska studier om fysik-,   

 historie- och litteraturundervisning. Lärarutbildningens skriftserie nr 2, Högskolan i Gävle 2006.

Chambers, Aidan Böcker inom oss: om boksamtal. Stockholm: Norstedts 1994.

Dysthe, Olga, Frøjdis Hertzberg & Torlaug Løkensgard Hoel Skriva för att lära: skrivande i 

 högre utbildning. Lund: Studentlitteratur 2002.

Elmfeldt, Johan Läsningens röster. Om litteratur, genus och lärarskap. Symposion 1997.

Giddens, Anthony Sociologi. Lund: Studentlitteratur tredje upplagan 1999.

Goodlad, John Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practise. 

 New York McGraw-Hill 1979.

Guillory, John Cultural Capital. The Problem of Literary Canon Formation. Chicago and 

 London: The University of Chicago Press 1993. 

Halldén, Ola ”The concept of task as pupils´ perceptions of teachers´ assignments”. Research 

 bulletins from the Institute of Education. Stockholm: Stockholms universitet 1986.

Kåreland, Lena (red) Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och 

 förskola. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr. 87. Stockholm: Natur och 

 Kultur 2005. 

Lagercrantz, Olof Från helvetet till paradiset. En bok om Dante och hans komedi. Stockholm: 

 Wahlström & Widstrand 1985.

Langer, Judith A. Envisioning Literature. Literary Understanding and Literature Instruction. 

 New York and London: Teachers College Press, Columbia University 1995.

Liedman, Sven-Eric I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria. Stockholm: Bonnier 

 1999. 

Millard, Elaine Differently Literate. Boys, Girls and the Scooling of Literacy. London and 

 Philadelphia: Routledge and Falmer 1997.

Molloy, Gunilla Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av skönlitteratur på 

 högstadiet. Stockholm: Lärarhögskolan 2002.

Nyström, Catharina Gymnasisters skrivande: en studie av genre, textstruktur och 

 sammanhang. Uppsala: Uppsala universitet 2000.

Ongstad, Sigmund ”Fagdidaktikk som forskningsfelt” i Kunnskapsstatus for 

 forskningsprogrammet KUPP. Kunskapsutvikling i profesjonsutdanning og 

 profesjonsutøving. Oslo: Norges forskningsråd 2004. 

Ongstad Sigmund Språk, kommunikasjon og didaktikk. Norsk som fl erfaglig og fagdidaktisk 

 ressurs. LNUs skriftserie no 154. Bergen: Fagbokforlaget 2004.

Penne, Sylvi ”Norsk” i Svein Sjøberg (red) Fagdebatikk: fagdidaktisk innføring i sentrale 

 skolefag. Oslo: Gyldendal akademisk 2001.

Persson, Magnus ”Populärkultur i skolan: traditioner och perspektiv” i Persson, Magnus (red) 

 Populärkulturen och skolan Lund: Studentlitteratur 2000.

Romberg, Bertil Att läsa epik. Lund: Studentlitteratur 3 upplagan, 1987.



195

Skolverket, Kursplaner för svenskämnet i Lpo och Lpf www.skolverket.se 2006.

Torell, Örjan ”Resultat – en översikt” i Torell, Örjan (red) Hur gör man en litteraturläsare? 

 Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. Rapport från projektet 

 Literary Competence as a Product of School Culture. Institutionen för humaniora. 

 Härnösand: Mitthögskolan rapport nr 2 2002. 

Uljens, Michael ”Grunddrag till en refl ektiv skoldidaktisk teori” i Uljens, Michael (red) 

 Didaktik: teori, refl ektion och praktik. Lund: Studentlitteratur 1997. 

Ågren, Monika ”Ett gångbart svenskämne” i Utbildning och demokrati 1993: 3.

Noter
1 Bilaga A i ansökan till VR 2001, se bilaga sist i Kanon och tradition. Lärarutbildningens skriftserie 

nr 2, Högskolan i Gävle 2006.
2 Lars Brink, kapitlet ”Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna” i 

Lars Brink & Roy Nilsson Kanon och tradition. Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och 

litteraturundervisning. Lärarutbildningens skriftserie nr 2, Högskolan i Gävle 2006.
3 John Guillory Cultural capital. The Problem of Literary Canon Formation. The University of Chicago 

Press 1993.
4 Monika Ågren ”Ett gångbart svenskämne” i Utbildning och demokrati nr 3 1993.
5 Anthony Giddens Sociologi. Studentlitteratur 3 uppl. 2003. 
6 John Goodlad m fl  Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practise.  McGraw- Hill 1979.
7 www.skolverket Lpo  och Lpf  2006. Texterna i kursplanerna ändras på Skolverket och publiceras på 

hemsidan. I versionen från 2000 har man för svenskämnets litteraturdel infogat begreppet ett vidgat 

textbegrepp och också låtit upplevelser och läsning av skönlitteratur jämställas med upplevelser från 

fi lm och teater.
8 Sten och Håkan är fi ngerade namn.
9 IB är en skolform som fi nns på ett fl ertal skolor i Sverige och världen. Utbildningen är tvåårig och 

avslutas med en omfattande skriftlig examen. Litteraturexaminationen innefattar essäskrivande och lit-

teraturkommentarer. Analyserna bygger på litteraturvetenskaplig teori och metodologi. 
10 Ingrid Mossberg Schüllerqvist Svensklärare som kritiker och ämnesdidaktiska aktörer i den litterära 

värderingsprocessen. Opublicerat avhandlingsmanus.
11 Sigmund Ongstad ”Fagdidaktikk som forskningsfelt” i Kunnskapsstatus for forskningsprogrammet 

Kupp. Kunskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving. Norges Forskningsråd 2004. 

Sigmund Ongstad utvecklar diskussionen om ämne som produkt och ämne som process i Språk, kom-

munikasjon og didaktikk. Norsk som fl erfaglig og fagdidaktisk ressurs. Fagbokforlaget 2004, särskilt 

i kapitel 4. Ongstad diskuterar omstilling i förhållande till vetenskapsämnet, men jag ser det som att 

principerna för ämnesomstillingen också kan appliceras på andra ämnesnivåer. Med stöd av Giddens och 

Guillory behöver inte ämneskonstruktionen utgå från vetenskapsämnet. Begreppet fag innefattar också 

yrkesverksamhetens ämneskunnande.
12 Sven- Eric Liedman I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria. Bonnier 1999, s. 199- 261.  
13 Staffan Bergsten (red) Litteraturvetenskap – en inledning. Studentlitteratur 2002 visar på 13 aspekter 

av  utvecklingen inom ämnet litteraturvetenskap under 1900-talet. Bergsten poängterar i förordet att 

förändring sker fortlöpande. Bengt Landgren (red) Universitetsämne i brytningstider. Studier i svensk 

akademisk litteraturundervisning 1947-1995. Uppsala 2005 visar också på litteraturämnets förändring.
14 Mikael Uljens ” Grunddrag i en refl ektiv skoldidaktisk teori” i Uljens (red) Didaktik: teori, refl ektion 

och praktik. Studentlitteratur 1997.
15 Gerhard Arfwedsson Nyare forskning om lärare: presentation och kritisk analys av huvudlinjer i de 

senaste decenniernas engelskspråkiga lärarforskning. HLS 1994.



196

16 Örjan Torell ”Resultat – en översikt” i Örjan Torell (red) Hur gör man en litteraturläsare? Om 

skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. Mitthögskolan Rapport nr 2, 2002.
17 Lars Brink Försvunna bokslukare? Om läslust och läsvanor hos elever i grundskolan i fyra Gävle-

borgskommuner. Working Paper no 8. Högskolan i Gävle 2000 samt Lars Brink, kapitel 5-7 i Del II 

Litteraturen i de tidiga skolåren i Lena Kåreland (red) Modig och stark – eller ligga lågt. Natur och 

Kultur 2005.
18 Elaine Millard Differently Literate. Boys, Girls and the Schooling of Literacy Routledge and 

Falmer 1997.
19 Med pragmatisk avses att man får rätta sig efter ekonomiska och praktiska villkor på skolan.
20 Magnus Persson ”Populärkultur i skolan: traditioner och perspektiv i Magnus Persson (red) 

Populärkulturen och skolan. Studentlitteratur 2000.
21 I mina intervjuer på skolan framkom att en av lärarna hade gått fortbildningskurser i fi lmanalys 

och skulle gå på ytterligare sådana. Den fortbildning som olika lärare går på rapporteras till de andra 

svensklärarna.
22 Divina Commedia har studerats med hjälp av utdrag ur antologier. Det man läst har varit avsnittet 

om Paulo och Fransceskas läsning och mötet med djävulen längst ner i helvetestratten. Ibland har 

även utdrag från Paradiset förekommit. Olof Lagercrantz Från helvetet till paradiset. En bok om 

Dante och hans komedi. Wahlström och Widstrand 1985 har använts av svensklärarna i diskussioner 

om Dantes verk.
23 Johan Elmfeldt Läsningens röster. Om litteratur, genus och lärarskap. Symposion 1997.
24 Se kursplanen för Svenska A www.skolverket.se. 2006-01-29. Två av tio mål har ett litterärt 

innehåll och inledningstexten till kursplanen ger indikationer om att detta är en kommunikativ kurs 

avsedd att ”öka elevernas tilltro till den egna språkliga förmågan”.
25 Elmfeldt 1997.
26 Judith A. Langer Envisioning Literature. Literary Understanding and Literature Instruction. 

Teachers College Press, Columbia University 1995.
27 Svårigheter med att hinna med att diskutera innehåll betonas av Håkan eftersom mycket tid går åt 

till att administrera elever och undervisning. Frågor som ska behandlas kan gälla: vem kan ta den här 

gruppen nu när den är borta, har betyget blivit inskrivet, hur många skrivningar ska vi ha och var, 

hur fördelar vi rummen, har den eleven gjort det momentet i kursen, ska han tenta detta o.s.v. Tiden 

till ämnesutveckling och samarbete kring ämnesfrågor hinns inte med. Sten menar också att runtom-

kringfrågorna prioriteras och att skolledarna inte förstår detta.
28 Harold Bloom Hur du ska läsa och varför? Wahlström och Widstrand pocket 2002.
29 Arfwedsson 1994.
30 Torell 2002.
31 Sylvi Penne ”Norsk” i Svein Sjøberg (red) Fagdebatikk. Gyldendal 2001, s. 49- 89. 
32 Svensklärarna har förberett projektet genom att litteraturläsningen blivit mer strukturerad i grund-

skolan och att de arbetat både med upplevelser av litteraturläsning och litterär kompetens i åk 1.
33 Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg, Torlaug Løkensgard Hoel Skriva för att lära. Studentlitteratur 

2002.
34 Aidan Chambers Böcker inom oss: om boksamtal. Norstedts 1994. Sten och Håkan har planerat att 

införa en läsjournal som täcker hela svenskstudiet i åk 2.
35 Bertil Romberg Att läsa epik. Studentlitteratur 1997. Den fi nns i klassuppsättning på skolan.
36 Gunilla Molloy Läraren, litteraturen, eleven. Lärarhögskolan i Stockholm 2002.
37 Ola Halldén ”The concept of task as pupils´ perceptions of teachers´ assignments”. Stockholm: 

Institute of Education Stockholms universitet, 1986.
38 Catharina Nyström Gymnasisters skrivande. Uppsala universitet 2000.



197

Sigmund Ongstad

Didaktisering av fag. 

Om det kommunikative som uunngåelig

Term, begrep og fenomen

Semantikk innprenter oss en banal, men viktig grunnregel for hvordan 
ord og fenomener forholder seg til hverandre  – ethvert fenomen kan 
ha fl ere betegnelser og bak én betegnelse kan det skjule seg fl ere feno-
mener. Så ved hjelp av språkets metaspråklige redskaper kan en få frem 
dette ved å differensiere mellom term, begrep og fenomen. For vårt 
problemområde, fagdidaktikk, betyr det at vi bør tenke i tre omganger, 
først på alt som ytre sett har blitt, blir og kan bli betegnet som fagdi-
daktikk, dernest på den rent mentale forestillingen som noen eller alle 
eller spesielt kompetente måtte ha av termen. Sist, men ikke minst, bør 
en forestille seg fagdidaktikk som et fenomen, som en praksis. Som for 
nesten alle andre ord må en vente å fi nne mulige motsetninger mellom 
disse tilgangene. Da stilles en overfor minst tre andre, nødvendige all-
menne avveininger – mellom normative og deskriptive tilnærminger, 
mellom snevre og vide oppfatninger og mellom forestillingen om et 
begrep som et produkt eller en prosess.
 Jeg har det rent praktiske syn at før en eventuelt måtte ønske å ende 
opp med avgrensede og mer normative presiseringer av begrepet fag-
didaktikk, så bør en både inspisere bruken av termen fagdidaktikk og 
fremskaffe forestillinger, beskrivelser og defi nisjoner ('begreper'). I till-
egg må en basert på disse sonderingene spørre seg om praksis som tid-
ligere ikke har gått under betegnelsen fagdidaktikk likevel kan fortjene 
betegnelsen. Fra semiotikken bør en dessuten ta med seg den innsikten 
at alle begreper, både på det individuelle og det kollektive plan endrer 
seg, er mentale og gjennomgår en kontinuerlig betydningsendring, en 
såkalt uendelig semiose. Graden av endring over tid kan være alt fra 
ubetydelig (f.eks. konjunksjonen og) til fundamental (Quisling var i 
1940 et personnavn; kort tid etter betydde quisling landsforræder.) 
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 Fagdidaktikk er et begrep som nok delvis er beskrivbart, men samti-
dig tydelig underveis og derfor vanskelig og kanskje heller ikke ønske-
lig å fastholde. Jeg har i andre sammenhenger mer inngående beskrevet 
slike endringer og vil derfor ikke gå i detalj her.1 Fack, fach, fag, ämne, 
subject, discipline, som alle er betegnelser på den ene delen av det ak-
tuelle ordet, brukes med mange ulike, delvis beslektede betydninger, 
som felt, fagområde, profesjon, akademisk fag, skolefag, disiplin, kunn-
skapsfelt, studiefag, yrke, etc. Nå er selvsagt ikke fag og fach (ty.) eller 
fack på svensk semantisk eller kulturelt sett identiske, men de synes til-
strekkelig like til å synliggjøre de mange komplekse utfordringene som 
er knyttet til fagbegrepet. Bruken av førstestavelsen ämne eller fack 
kan bli møtt med normative reaksjoner. I svensk debatt har f.eks. fl ere 
reagert negativt på, ja nærmest harselert over Ference Martons forsøk å 
bruke fack-didaktik som et begrep for noe allmenndidaktikerne vil skal 
hete fagdidaktikk.2

 Et betimelig spørsmål er videre hva som utgjør grensene for begre-
pet fag, det vil si hva som er 'ikke-fag'. I et tysk semantisk referanse-
system står det f.eks. om oppslagsordet fach: ”Da es kein selbständiges 
Fach für die Geschichte der Biologie gibt (...)”.3 I land som Tyskland, 
Danmark og Norge er 'fag' i utdanningssektoren nærmest en lovlegiti-
mert størrelse. Om fag da f.eks. forstås mer spesifi kt som et lov- eller 
laugsbeskyttet kunnskaps- eller ferdighetsområde, blir det viktig og 
interessant å se fenomenet (enkelt-)fag som et kulturelt betinget uttrykk 
for en tid, en epoke, en periode hvor akkurat denne bestemte kunnska-
pen økonomisk, strategisk og ideologisk har fått beskyttelse, makt og 
innfl ytelse. På den annen side blir fags oppkomst, vekst, splittelser, fall, 
gjenreising, konsolidering, sammenslåing og allianser særlig interessan-
te, fordi en ved endringsprosesser lettere kommer på sporet av uuttalte 
ideologier som fagene selv har en tendens til å undertrykke.4 
 I sterkt differensiert kultur er faginndeling en av forutsetningene for 
selve samfunnsformen. Men i kapitaldrevne samfunn er fag samtidig en 
tvetydig størrelse. På den ene side vil fag forsøke å utvikle selvstendig-
het i forhold til kapital. Så lenge formell fagkompetanse bidrar til av-
kastning, vil denne bli kjøpt til et markedsprissystem. Men når avkast-
ningen på den annen side ønskes øket eller når kapitalen er truet, søkes 
fagkompetansen unngått og omgått.5 Faglighet kommer under press. 
Markedsliberale krefter vil da forsøke å omdefi nere fagkompetanse til 
såkalt realkompetanse. Dette gjelder både i stat og næringsliv. I Stor-
tingsmelding 16 la f.eks. det norske undervisnings- og forskningsde-
partement frem forslag om den økte fag-kompetansen lærere skulle ha, 
men samtidig ble opplæringsloven endret slik at rektorer fi kk frihet til å 
bestemme 'realkompetanse' på tvers av fagkompetanse for undervisere i 
skolen.6 
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Fag i endring

Omstillingsevne og fl eksibilitet med stadig evne til tilstrekkelig kvali-
tet er aksentuerte nye forventninger i samfunnsutviklingen. 'Stivbente', 
'gammelmodige', 'motstrebende', 'kritiske', 'hemmende' fag kan derfor 
komme i klemme. Tempoet i omskiftingene er nå så stort at det truer 
selve begrepet og fenomenet fag. Nå er selvsagt fag ikke bare et mid-
del, men også selv en kapitalisert vare.7 Når hver femte innbygger i en 
moderne stat er knyttet til utdanning, er fag blitt et produkt på et stort 
marked. For at varen skal være lett omsettelig, må den være fl eksibel. 
Dersom formalkompetansen ikke er den uformelle realkompetansen 
overlegen, kommer faglighet under sterkt press. Dette kan en sympto-
malt iaktta på en rekke felter. For det første kommer dette til uttrykk i 
selve terminologien. En bruker oftere termer som moduler, forsknings-
messig, emner, fagelementer, emnegrupper osv. Det er selvsagt andre 
grunner også til bruk av slike begreper, men de letter tilgangen til 'for-
mell' fag-kompetanse. 
 Alle fag er i endring i større eller mindre grad. Fag som virker mer 
bestandige eller som ønsker å bevare sin 'egenart' vil gjerne forsøke 
å holde fast ved visse rammer og særlig en 'kjerne'.8 Det ville også 
norskdidaktikeren Geirr Wiggen idet han etterlyste hva som skulle 
være norskfagets kjerne og det samme blir forsøkt defi nert i utredning-
en Fremtidens dansk.9 Nye fagområder som er blitt fag ved 'knoppsky-
ting' fra et moderfag, slik som det ofte er tilfelle med fagdidaktikk, vil 
gjerne begrunne og legitimere sin eksistens ved å fokusere på brudd. 
Men også 'gamle' eller etablerte fag som føler de nye fagområder som 
konkurrerende vil også kunne være opptatt av demarkasjonslinjer 
(Løvlie, 1998):

Med dette innrømmer jeg fagdidaktikken plass innenfor det peda-
gogiske forskningsfelt, men insisterer samtidig på at fagdidaktikken 
hverken er eller bør være pedagogikkens hovedbeskjeftigelse.10

Elbow provoserer tradisjonalister i engelskfaget med sitt ønske om å 
tvinge fagdebatten om faget inn i faget.11 Hans bok What is English? 
konkluderer med at spørsmålet er svaret. Dermed gir han indirekte en 
oppskrift på fagdidaktikk. Hans konklusjon er radikal: fag må i langt 
større grad enn tidligere også forstå seg selv som en stadig skiftende 
prosess, og ikke bare som et ferdig defi nert produkt. Jeg tolker Elbow 
dit hen at uansett hvor en institusjonelt måtte legge 'faget', kan en ikke 
lenger skille mellom kunnskapen og kunnskapen om kunnskapen, eller 
med våre termer, et fag og dets didaktikk. Her kan det være grunn til 
å stanse et øyeblikk ved begrepet ibsendidaktikk. Så lenge Ibsens og 
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kanons plass nærmest var udiskutabel, ville begrepet være utenkelig. 
Nå uttrykker uttrykket kanskje at overføring av Ibsen til kommende 
generasjoner ikke lenger skjer av seg selv, men må legitimeres i eller av 
en egen disiplin eller satsing. Tilsvarende utfordringer ser en engelskta-
lende land når det gjelder Shakespeare og andre klassikere.
 En har og har hatt lignende diskusjoner i norskfaget. Tove Bull har 
egentlig aldri vært motsagt da hun i 1991 slo fast at 'norsk' nok aldri 
hadde vært en enhet.12 Selv om hennes analyse primært var rettet mot 
'gjenstandsfaget' norsk, kan det neppe være tvil om at også motsetningen 
som har utviklet seg mellom fagkunnskapen ('norsk') og kunnskapen om 
fagkunnskapen ('norskdidaktikken') bare har forsterket inntrykket av et 
felt som ikke preges av noen fast kjerne og klare grenser. Men det spørs 
om det ikke er en rem av modernistisk hud at fragmentarisk identitet 
virker truende. Det er f.eks. Paul Ernests poeng at en bør forstå et fagfelt 
(i hans tilfelle matematikkdidaktikk) ut fra en postmoderne forståelse  
– det at ting er komplekse, fragmenterte og lokale er ikke nødvendigvis 
noen trussel, men snarere tilstandenes 'egenart'.13 Zygmunt Baumann 
argumenterer ut fra et sosiologisk utgangspunkt at det diskursivt kom-
plekse er normaltilstanden.14 En slik erkjennelse fører ikke nødvendigvis 
til kaos, men at mer intellektuell energi og ressurser må brukes på me-
tanivået. Satt på spissen kan en si at i det øyeblikk et fag spør seg hva 
det egentlig er eller ønsker å være, så fødes, ikke bare dets fagdidaktikk, 
men også det selv som egentlig kunnskapsfelt. Det starter totalforvalt-
ningen av seg selv.
 Når en altså betrakter den semantiske størrelsen som inngår som 
førsteledd i konstruksjonen fag-didaktikk, bør en følgelig ha in mente at 
fag både er en ganske presis, lovbeskyttet størrelse og en fellesbetegnel-
se på innhold. Dette skaper en spenning som gjør det ganske vanskelig 
å 'fastholde' noe egentlig presist innhold i begrepet. En må kunne tenke 
seg at det aller meste som oppfattes som fag eller fag- og kunnskapsom-
råder, i prinsippet vil kunne inngå i kombinasjoner med morfemet -di-
daktikk, som f.eks. tekstdidaktikk, grammatikkdidaktikk, sjangerdidak-
tikk, instrumentaldidaktikk, ensambledidaktikk, fortellingsdidaktikk. Fag 
er altså i endring og i vår sammenheng kan økningen av nye begreper 
som ender på -didaktikk både ses som et symptom, en konsekvens og 
kanskje også en pådriver. Det samme gjelder langt på vei betegnelsene 
didaktik, didaktikk, didactics, didactique og education. 

Hva er didaktikk?

Enkelte fagdidaktikere gjør seg kanskje opp like stereotypiske oppfat-
ninger av didaktikk som enkelte allmenndidaktikere gjør seg av fagdi-
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daktikk. I følgende kortkorte 'svar' på hva didaktikk kan være skal jeg 
imidlertid følge spor som snarere leder til en mer differensiert og åpen 
oppfatning. Senere vil jeg mer grunnleggende spørre hva som i mer 
vitenskapsteoretisk forstand kan være fagdidaktikkens primære utgang-
spunkt eller forutsetning. 
 Etymologisk stammer begrepet fra det greske didaskein som hadde 
dobbeltbetydningen 'å være lærer' og å 'oppdra'. På gammelgresk fantes 
det en lang rekke avledninger som kan forklare noe av de semantiske 
og defi nisjonsmessige variasjonene som jeg pekte på innledningsvis: 
didaktikos = instruerende, didaskalos = lærer, didaskaleion = skole, 
klasserom, klasse, didaskalion = kunnskap, vitenskap, skolepenger (!).15 
Selv om de ulike betydningene egentlig ikke kan ses som 'årsaker' til 
dagens variasjoner, kan de likevel illustrere det potensielt komplekse 
ved didaktikk som fenomen. Den opprinnelige stammen, didask- kan 
videreutvikles til å omfatte evne (til læring/undervisning), de involverte 
personene, innholdet, hjelpemidlene, stedet for hvor læring/undervis-
ning foregår og læringen som aktivitet.16

 Den nærskyldte formen deik (gr. deiksis, påpekende) ville i dag 
kunne oversettes med didaktisk i betydningen å vise eller demonstrere 
noe, dvs. noe som ikke vil bli sett uten å bli demonstrert/vist/pekt mot. 
Slik sett kan didaktikk i en mer avgrenset betydning forstås som en 
vitenskap om instruksjon eller som en kroppsliggjøring av innsikt i 
instruksjon. Men samtidig kan ordet også assosieres med de rent prak-
tiske grep som kjennetegner god instruksjon. Dermed ligger det, selv 
i et rent etymologisk utgangspunkt, en glidende overgang mellom in-
struksjon som vitenskap og kunst. Delvis knyttet til denne sondringen 
kan det derfor oppstå et skille mellom didaktikk som mer deskriptiv 
teori og som foreskrivende metodikk.17

 Wolfgang Ratke og Johann Amos Comenius var blant de første i 
nyere tid som brukte didaktikkbegrepet som grunnlag for mer utbygde 
lærer eller teorier. Den opprinnelige didaktikkdefi nisjonen i Comenius' 
Didactica Magna er interessant idet den faktisk er den videst tenkelige: 
omnis omnia docere, å lære (bort) alt til alle.18 Selv kom han til å ta 
avstand fra denne fullstendig åpne, nærmest universelle defi nisjonen. 
Han utviklet senere en fi losofi , den såkalte pansofi  som ga den åpne 
oppfatningen retning og innholds-forankring.19 Men under innfl ytelse 
av Johan F. Herbarts etterfølgere ble det utviklet en egen didaktisk 
teori, hvor didaktikk blir en mer avgrenset 'disiplin', samt en tenkning 
rundt undervisning som bidro til utvikling av modeller for planlegging. 
Dessuten ble didaktisk tenkning formalisert.20

 Denne didaktikken ble egentlig ikke vesentlig utfordret før oppkom-
sten av Dilthey-inspirert reformpedagogikk i begynnelsen av det 20. 
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århundre. Disse og andre impulser førte til at tysk didaktikk rundt 1950 
pekte i ulike retninger. Det var ulike syn på de vitenskapelige og de 
ideologiske aspekter, ulike samfunns- og menneskesyn, på dannings-, 
kunnskaps- og læringssyn og ulike oppfatninger av innhold og mål for 
skolen.21 Det har derfor gått med didaktikk som med en rekke andre 
ismer og åndsretninger,  didaktikken eksisterer ikke som ett fenomen, 
'den' er blitt fl ere. Dermed deler didaktikk skjebne med utviklingen av 
marxisme, sosialisme, kristendom, feminisme og engelsk. Disse feno-
menene bør helst omtales i fl ertall. 
 Gundem gjør en rekke oppsummeringer basert på ulike defi ni sjons-
tradisjoner innen tysk og skandinavisk didaktikk. Basert på Kron og 
rangert etter hvor vid defi nisjonene er, peker hun på følgende fem opp-
fatninger (den mest generelle først): Didaktikk som 1. vitenskap(en) 
om læring og undervisning. 2. vitenskap eller teori om undervisning. 3. 
teori om dannelsesinnholdet. 4. teori om styring av læringsprosessen. 
5. anvendelse av psykologiske undervisnings- og læringsteorier.22 Fo-
renklet mener hun didaktikken er opptatt av hva som skal undervises og 
læres (innholdsaspektet), hvordan undervise og lære (overføringsaspek-
tet), hensikt eller intensjon (målaspektet).
 Men en slik forenkling kan gå for langt, advarer hun, for i tysktalen-
de områder og i Skandinavia så forekommer didaktikk også som teori 
og forskrift, dvs. som refl eksjon og handling, som ulike abstraksjonsni-
våer (f.eks. generell didaktikk, spesialdidaktikk og skolefagsdidaktikk) 
og altså som vitenskapsdisiplin (og fag) (institusjonaliseringsaspek-
tet).23 Språkliggjøringen gjør disse aspektene til analytiske kategorier, 
men som reelle fenomener overlapper de hverandre, mener hun. Slut-
telig mener hun en kan identifi sere tre kjerneområder for didaktikk:

– et teoretisk nivå (forskningsnivå) hvor uttrykket refererer til et 
   undersøkelsesområde 
– et praktisk nivå, hvor didaktikk er praktisert
– et diskursivt nivå, hvor didaktikk impliserer en referanseramme for  
   faglig dialog mellom lærere og forskere (og andre).24 

Om en forenkler sterkt og snur litt på det, kan en si at en har å gjøre 
med tre aspekter eller felt som didaktikk og fagdidaktikk mer praktisk 
kan forstås i forhold til: FoU, undervisning og lærerutdanning. Denne 
tredelingen kommer jeg tilbake til helt til slutt.
 Hensikten så langt har vært å påvise noen historiske utgangspunkter 
og peke på tendenser til differensiering underveis gjennom den pedago-
giske historien som vanskeliggjør forenklinger også av didaktikkaspek-
tet. Variasjonene er selvsagt på ingen måte uttømte, idet jeg knapt går 
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inn på vår egen tid.25 Poenget har vært å peke på noen sentrale aspekter 
ved term, begrep og fenomen langs samme spor som for 'fag', og som 
samlet bør få konsekvenser for hvilken oppfatning en gjør seg av 'fagdi-
daktikk'.
 Det synes altså å herske en viss enighet om at en i beskrivelser 
av både didaktikk og fagdidaktikk kan skille mellom fag-/didaktikk 
som forskning (FoU), som del av lærerutdanning og som prosess i en 
konkret utdanningspraksis. I de følgende beskrivelsene vil jeg primært 
fokusere på fagdidaktikk som forskningsfelt og jeg vil gi prioritet til 
nyere trekk og til deskriptive og teoretiske snarere enn til normative 
oppfatninger. 

Matematikkdidaktikk

Når Niss skal beskrive feltet matematikkdidaktisk forskning, gjør han 
først klart at det er tre-fi re ulike betegnelser eller termer i omløp som 
mer eller mindre kan sies å utgjøre samme felt: Matematikkdidaktikk, 
Mathematics Education, Science of Mathematics Education samt 
Didactics of Mathematics. De to siste er gjerne begrunnet med at Mat-
hematics Education er fl ertydig idet education kan bety både undervis-
ning og utdanning.26 Han mener matematikkens didaktikk grovt sett 
rommer fi re komponenter. 
 Når en fokuserer på studieobjektet forsøker en å identifi sere, å be-
skrive og å forstå fenomener og prosesser som kan være en del av un-
dervisning og læring av matematikk på alle nivå i utdanningssystemet. 
Mål ("strävan") er å forstå fenomenenes og prosessenes årsakssammen-
henger og årsaksmekanismer. Den tredje komponenten, den som i den 
svenskspråklige oversettelsen er kalt ingång, kan kanskje på norsk kal-
les emneområder. Niss har en bred oppfatning og tillater at en trekker 
inn alle forhold som er av betydning for undervisning og læring av ma-
tematikk enten disse er av vitenskapelig, psykologisk, ideologisk, etisk, 
politisk eller samfunnsmessig karakter.27 Derfor anvender en seg gjerne 
av ideer, metoder og resultat fra andre områder når som helst når disse 
er relevant. Den fjerde komponenten er aktiviteter. Heller ikke her gjør 
han noen skarp grenseoppgang. Alt fra teoretisk og empirisk grunn-
forskning over til anvendt forskning og utviklingsarbeid, til systematisk, 
refl ekterende praksis kan inngå i matematikkdidaktikkens tilnærming.
 I sin videre beskrivelse av matematikkdidaktisk forskning legger 
Niss vekt på de doble impulser som feltet får fra natur- og samfunns-
vitenskap. Han peker videre på at det forskes både på konkreter som 
undervisning, resultater, læring, som på metaspørsmål.28 Når det gjelder 
metaspørsmålene har de gjerne en viss polaritet mellom den beskri-



204

vende (er) og det normative (bør). Niss fi nner det vanskelig å karakte-
risere hele feltet. Han peker på ulike tidlige tendenser og avslutter med 
å beskrive fem eksempler på sentrale resultat: A. Matematikklæringens 
forbløffende kompleksitet, B. Det spesifi kke fagområdes (eller begre-
pers) avgjørende betydning (for forståelse), C. Lærevansker knyttet til 
dualiteten mellom prosess og produkt (f.eks. knyttet til visse matema-
tiske begreper), D. Matematikkstuderendes fremmedfølelse vis-à-vis 
bevis og utledning, E. Informasjonsteknologiens fordeler og ulemper 
for matematikkdidaktikken. I spørsmålet om forskningens mulighet til 
å fastholde resultater som vitenskapelige sier Niss:
 

Det faktum att det inte alltid är lätt att i vetenskapliga termer analysera 
och dokumentera effekterna av och kvaliteten på en innovation (i det 
ingår också det faktum att det är svårt att visa att det nya kan överföras 
till andra situationer och sammanhang), utesluter emellertid inte att 
innovationen verkligen kan ha just de värdefulla egenskaper som man 
hävdar (Leron, 1983). Dessa kvaliteter erkänns och bekräftas på enbart 
en lokal eller subjektiv nivå, men de räcker inte på en vetenskaplig 
nivå. Det var väl en framstående matematiker som påstod: Jag kan inte 
defi niera min fru, men jag känner igen henne när jag ser henne.29

Sierpinska og Kilpatrick på sin side spør hva som er Mathematics Edu-
cations identitet qua forskningsområde.30 Selv om det ikke er så mange 
som plasserer seg i en eksplisitt didaktisk tradisjon, så er forskere innen 
Mathematics Education (matematikkdidaktikk) kommet relativt langt i 
forhold til andre fagområder i å akseptere hverandre som tilhørende det 
samme felt. Begreper som didactics, didactique og Mathematics Edu-
cation brukes om hverandre. Under oppsummeringen av de ca 35 bidra-
gene peker Sierpinska og Kilpatrick på at feltet fremstår og bør fremstå 
som dynamisk, dvs. ikke som defi nert, men som åpent og søkende.31

 I underkapitlet, Mathematics Education as a research fi eld sum-
merer de to opp inntrykkene fra de andre bidragene. De fremhever især 
følgende synspunkter: 

A similar argument is made by Wittmann, who says that scientifi c 
knowledge in mathematics education cannot be obtained by simply 
combining results from [the neighbouring disciplines]; it presupposes 
a specifi c didactic approach that integrates different aspects into a new 
whole which takes into account its transposition into practice.32 

Et lignende, men likevel motsatt syn fi nnes hos den kjente franske 
matematikkdidaktikeren Brousseau som mener at matematisk aktivitet 
skulle bli defi nert så bredt at the didactique ville bli en integrert del av 
matematikken. 
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 Mens de fl este av de som har hatt synspunkter på Mathematics 
Education eller matematikkdidaktikk i artikkelsamlingen har lagt 
vekt på et normativt bør, har Ernest som utgangspunkt at det må være 
de faktiske forskningsaktivitetene som i første omgang skal danne 
grunnlag for å defi nere feltet gjennom det deskriptive er.33 Denne be-
skrivelsen må ikke være hierarkisk. Ifølge Sierpinska og Kilpatrick ville 
en slik tilnærming lede “(...) not to a classifi cation in terms of academic 
disciplines but to a structure whose categories would be certain 'pro-
grams', 'paradigms' or 'trends'“.34

 Mura velger også et deskriptivt utgangspunkt og analyserer for-
holdene i Canada. Hun kommer til en annen konklusjon enn Brousseau: 
Mathematics Education fungerer der som et forskningsfelt i seg selv og 
hva dette feltet kan eller bør forske på defi neres svært vidt: alle aspekter 
av å undervise og lære matematikk.35 Andre, som omtalte Wittmann 
avviser 'forskningsobjekttanken'. Som en designvitenskap har ikke 
Mathematics Education noe egentlig studieobjekt, den har et felt med 
ulike praksiser som den ønsker å forbedre.36 En lignende tilnærming har 
Ellerton og Clements. De foretrekker en liste av problemområder som 
er viktig for Mathematics Education og særlig viktig er studier som kan 
identifi sere utdaterte antagelser som ligger til grunn for måter matema-
tikkundervisning i dagens skole praktiseres.37

 Generelt sett synes både Niss' artikkel, artikkelssamlingene Sier-
pinska og Kilpatrick38 og en lignende gjennomgang som ble gjort av 
Biehler et al.39 å tyde på at matematikk-didaktikk eller Mathematics 
Education ennå ikke ønsker å fi nne en bestemt form, en klar identitet 
med tydelige grenser: 

In mathematics education, we have a fi eld that is not as universal as 
mathematics has been understood to be, and we have research that often 
does not translate well from this classroom to a neighbouring one, let 
alone one that might be half a world away. Nonetheless, mathematics 
education seems to be much like mathematics in its power to foster 
cooperation and collaboration across political boundaries.40

Om feltet får denne relative samstemtheten i gave fra matematikken 
selv eller om samforståelsen og diskusjonsviljen mest er et overfl atefe-
nomen, gjenstår å se. De to antyder selv annetsteds at de store mønstrin-
gene tilsynelatende skjer på felles grunn, men at mange fort fi nner frem 
til små 'familier' hvor en ikke trenger å klargjøre alle premissene.
Om en legger nyere forskning etter 2000 til grunn, er det kanskje ett 
trekk som savnes i denne gjennomgangen. En rekke avhandlinger, te-
masatsinger og forskningsprosjekter har lagt mer vekt på språkets, tek-
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stens og semiotikkens rolle i og rundt faget matematikk også i Norge.41 
En slik interesse fantes allerede som spire hos Mellin-Olsen 1987, og 
som jeg vil vise senere, ble gjort eksplisitt av Mellin-Olsen 1989. Et 
interessant aktuelt symptom på denne trenden er den store utgivelsen 
om semiotikk i Educational Studies in Mathematics, ett av de ledende 
internasjonale matematikkdidaktikk-tidsskriftene. (Nr. log 2, 2006.)

Musikkdidaktikk

Nielsen har forsøkt å modellere det musikkpedagogiske territoriet.42 
Siden han omtrent samtidig har utgitt et standardverk i allmenn musikk-
didaktikk,43 regner jeg med at de to termene pedagogikk og didaktikk 
ikke skiller seg mer dramatisk fra hverandre i disse to kontekstene enn 
at de kan dekke hverandre. Det sentrale i Nielsens teoretiske (ikke-em-
piriske) utredning er Begreber og distinktioner i et interrelationelt gen-
standsfelt.44 
 Hans utgangspunkt er den didaktiske trekanten med relasjonen 
læreren-musikken-eleven (1-3). Omkring denne stiller han fem ram-
mefaktorer: bestemmelser, diskurser, institusjoner, økonomi og eksterne 
aktører (a-f) også disse relatert i en omsluttende femkant. Et nytt lag 
er knyttet til det han kaller virkelighetsdimensjoner, delvis inspirert av 
Goodlads kjente oppdeling av curriculum: intendert, opplevd, observert 
og mulig virkelighet (i-iv) i en fi rkant som omslutter femkanten. Det 
hele sirkles inn av musikkundervisningens historiske dimensjon (A), 
som inneholder for-, nå- og fremtid og den geografi ske og samfunns-
kulturelle dimensjon (B) utenfor denne igjen. Han understreker så at 
alle disse i prinsippet står i forbindelse med hverandre, selv om de er 
illustrert som om de var innkapslet. De siste aspekter han vil ha på plass 
er den konkrete objektverden som han har funnet kan kategoriseres i fi re 
hovedkategorier:  tekster, atferd, fysiske gjenstander og egen forestilling 
(X-Æ), alle forstått i svært vid betydning. Alt sammenfattes i en inter-
relasjonell modell:
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Fig. 1. Modell av gjenstandsfeltet for musikkpedagogisk forskning i følge Nielsen, 1999:36. De yt-

terste linjene er i Nielsens fi gur trukket slik at de utgjør en sluttet fi rkant.

I sin konklusjon fremholder Nielsen at dette mangespektrede nettverk 
av muligheter vil synliggjøres når de ulike aspekter kombineres. En 
måte å validere modellen på, er å holde opp mot den de ulike gjen-
nomførte eller tenkte prosjekter. Den avgjørende testen for Nielsen 
er hvorvidt en med rimelighet kan tale om musikkpedagogikk som 
en selvstendig disiplin med eget territorium og grenser.45 Han mener 
forsiktigvis ja, og tror at det i første rekke skyldes at aspektene tar 
farge av det spesifi kke innhold, dvs. musikk og dermed alle musikkens 
relasjoner. Musikkpedagogikk vil være forskjellig fra pedagogikkens 
allmenne refl eksjon og fra musikkvitenskap, som ikke fokuserer på 
undervisning.
 At musikkpedagogikk må ha et eget territorialt kjerneområde 
forhindrer ikke at musikkpsykologiske, musikksosiologiske og musikk-
estetiske undersøkelser kan være svært nyttige og ofte også nødven-
dige. Hans konkluderer:
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Derfor anser jeg det hensigtsmæssigt at fastholde en forståelse af mu-
sikpædagogik som videnskab i sin specifi kke eller relativt snævre be-
tydning  –  og at arbejde mod en stadig mere differentieret beskrivelse 
af dens indholdsstruktur  –  men samtidigt at betræde overgangene til 
andre videnskabelige territorier fl ittigt, så snart det viser sig formåls-
tjenligt. Uanset hvor snævert eller vidt vi forstår vores virksomhed, så er 
og bliver musikpædagogisk forskning interdisciplinær – også indenfor 
sit eget felt.46

Jeg vil peke på tre sentrale trekk i Nielsens utredning. For det første er 
det i utgangspunktet viktig å ha et svært bredt perspektiv. En må etable-
re en fenomenologi og en vitenskapsteori som gir rom for aspekter som 
virker inn på alle fagdidaktikker. I praksis er dette alt, noe som indike-
rer behov for en slags livsverdensfenomenologi. For det andre legger 
han avgjørende vekt på det særlige innholds karakter for utforming av 
musikkdidaktikk (og vel følgelig for andre fags didaktikk). Sist, men 
ikke minst, representerer modellen en relasjonell tenkning, selv om 
fi guren er satt sammen av aspekter. Det betyr i praksis at den er interdi-
siplinær og at fagdidaktikk basert på denne tenkningen både eksternt og 
internt vil være tverrfaglig.

Norskdidaktisk forskning som felt

Følgende sterkt summariske fremstilling er delvis basert på LUR 1995, 
en utredning initiert av det daværende Lærerutdanningsråder (LUR) og 
som skulle konkretiserte ulike aktuelle temaer innen fagdidaktisk forsk-
ning mer generelt og som var relevant for lærerutdanning mer spesielt. 
Flere sentrale skolefag ble fokusert, bl.a. norskdidaktikk. LUR 1995 
karakteriserte forskningen på dette området punkt for punkt slik:

 
1.  Prosjektene tar oftere opp grunnspørsmål i fag, metodikk og 
 vitenskapsteori.
2.  Sterkere internasjonal innfl ytelse.
3.  Levetiden for trendene blir kortere. 'Investeringer' trues tidligere  
 med devaluering. 
4.  Større grad av teoretisk fellesskap mellom fagområder. 
5.  Sterk ekspansjon i fagdidaktisk forskningslitteratur.
6.  Teorigrunnlaget er mindre ensidig.
7.  Skrivepedagogisk forskning en viktig motor i utviklingen.
8.  Økt skriveforskning fører forskere til andre fagfelt, ikke 
 nødvendigvis (bare) til norskfaget.
9.  Feltet blir profesjonalisert. En får et fagmarked samt professorater i  
 norskdidaktikk.
10.  Generert kunnskap kommer fra og havner i lærerutdanning 
 (forskningsbasering).
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11.  Norskdidaktisk FoU foregår også ved andre institusjoner 
 (men er vanskelig å spore).
12.  Stadige tendenser til nettverkskontakt. Nettverkene har problemer  
 med å bestå. 
13.  Norskdidaktisk forskning får mer karakter av å være premissgiver  
 for (fag-)didaktikk.

Skriveforskning har altså vært en viktig katalysator i den senere 
utvikling.47 I Ongstad (2002) gis en karakteristikk av trender innen 
skrivedidaktisk forskning utover 1990-tallet.48 Det fokuseres på nye 
medier, kontekst som teoretisk utfordring, semiotikk og kultur er 
viktig som tema og tilnærming, konstruktivisme og dialogisme er på 
fremmarsj, og det legges vekt på elevers posisjonering, emosjoner og 
strategi. Om utviklingen på det skrivedidaktiske forskningsfeltet sies 
det:

The development has gone from simplicity to complexity, from catego-
ries to relations, from product to process, from formalism to semantics 
to pragmatics or to (more complex) combinations of these. There is a 
linguistic emphasis on and interest in the connection between the task 
and the text (...). This pedagogical positioning focuses the teacher-stu-
dent relationship. Researchers now tend to see the researched phenome-
non less as given and more as positioned by the very perspective of the 
researcher's own discipline, that is by ideology. Finally, it has become 
clear that writing cannot be fully understood either linguistically or 
pedagogically.49

Av doktorgrader som kan sies å høre hjemme innen feltet norskdidak-
tikk i perioden 1993 til 2000 hadde få tilknytning til litteraturdidaktikk. 
Mange var knyttet til språk- og skriveforskning50 eller til didaktiske 
spørsmål som oppgaver, læreplaner, lesebøker og medier.51 Generelt sett 
er det vanskelig å sette norskdidaktisk forskning på formel, prosjektene 
er tematisk sett spredt, forskning og utviklingsarbeid går over i hver-
andre og mange prosjekter 'deltar' på fl ere felter samtidig (økt grad av 
tverrfaglighet og teorimangfold). 
 Ett trekk er imidlertid at faglig homogenitet ved lærestedene i uni-
versitet- og høgskole-sektoren er blitt erstattet av regional og individuell 
ekspertise med f.eks. skriveforskning i Trondheim, norsk som andre-
språk i Hamar og Bergen, tekstteori ved Universitetet i Oslo, lærebok-
forskning i Vestfold, leseforskning i Stavanger og retorikk i Bergen og 
Oslo.  Etter siste århundreskifte er det kommet fl ere avhandlinger på det 
fl erkulturelle området. Om disse tendensene representerer en styrking 
eller en oppløsning av norskfaget og norskdidaktikken er imidlertid et 
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annet spørsmål. Det viktigste er at det er avlagt fl ere doktoravhandling-
er og blitt opprettet fl ere fagstudier innen et felt som kan gjenkjennes 
som norskdidaktikk. 
 Av denne korte skissen kan det være fristende å trekke et par kon-
klusjoner. Når det gjelder norskdidaktisk forskning er språk, tekst og 
semiotikk ikke lenger bare objekter for forskning, men en sentral del 
av teorigrunnlaget i didaktisk tenkning. Dessuten er den i svært liten 
grad knyttet til allmenndidaktikk som fagområde. Og selv om det fi nnes 
tangeringspunkter mellom spesialområdene, så er norskdidaktikk som 
sådan sjelden tematisert i og mellom disse miljøene.

Historiedidaktikk

Ola Svein Stugu  har pekt på en rekke historiedidaktiske dilemmaer. I 
følge Stugu har fagfeltet historiedidaktikk gjennomgått en rivende ut-
vikling i løpet av de siste 20 åra. Han ser forskningsfeltet ”som et mul-
tipolært spenningsfelt – et kraftfelt som utformes og stadig reformule-
res gjennom diskursive og strategiske posisjoneringer på et sett akser. 
Hva som er de mest betydningsfulle aksene som konstituerer feltet, vil 
variere med tid og sted”.52 De dilemmaene han drøfter er:

1.  Hovedforankring: Faghistorie, kulturfag eller pedagogikk? 
2.  Forskningsfelt eller praksisfelt? 
3.  Kulturen allment eller klasserommet som hovedinteresse? 
4.  Skal skolefaget ta utgangspunkt i historiebevisstheten eller 
 fagforståelsen? 
5.  Fortidsorientert eller samtidsorientert? Deskriptivt eller normativt? 
6.  Kritikk og konstruksjon.
7.  De mange perspektiver og det liberale dilemmaet.

Her ser en helt klart at allmenne forhold i fag og samfunn bidrar til å 
tvinge historiedidaktikken også utover (teori-praksis, kultur, kritikk, 
allmenne strømninger) og kommer dermed på linje med fl ere andre fags 
didaktikk i spørsmålet om det allmenne i de spesifi kke.
 Å fokusere på matematikk-, musikk-, norsk- og historiedidaktikk 
som forskningsfelt og deretter generalisere til fagdidaktikk mer gene-
relt er risikabelt. Det synes likevel å være grunnlag for å hevde at disse 
feltene har noen felles utviklingstrekk. De har faktisk utviklet seg til 
egne fagfelt. Disse feltene er nødvendigvis ikke homogene, og i liten 
grad oppleves dette som en trussel mot den faglige 'identiteten'. De har 
videre alle, i større eller mindre grad, gått i en diskursiv eller semiotisk 
retning, noe som krever nærmere analyse, siden en her synes å ha med 
et paradigmeskifte å gjøre. Sist, men ikke minst, er det vanskelig å fi nne 
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spor etter utviklingen av fagdidaktikk som skulle følge formelen fag + 
didaktikk = fagdidaktikk.

Et annet utgangspunkt for fagdidaktikk?

En av de første fagdidaktikerne i Norge som etterspurte en alternativ 
forståelse av fagdidaktikk og dens 'vesen' var Stieg Mellin-Olsen.53 Han 
mente at fagdidaktikk burde frigjøre seg fra mer tradisjonelle forestil-
linger. Nærmest i dikts form spør han hvilke konsekvenser det får for 
kunnskapsformidling dersom kimen ligger:

I språket
I virksomhet
I en dialog om gyldighet
I opplevelse
I menneskets konstruksjon av verden?

Han understreket at "fagets fagdidaktikere" ikke kan slippe unna treenig-
heten kunnskaps-, menneske- og samfunnssyn. De er faktisk profesjonel-
le nettopp på denne treenigheten fordi de har studert den konkret innen-
for sitt fagområde gjennom hele sitt profesjonelle liv.54 Dette er en ny og 
vid ramme for fagdidaktikk, om en bare innser rekkevidden av koblingen 
til begrepet samfunn, som Mellin-Olsen legger vekt på. En kollektivt 
utarbeidet, fl erfaglig og allmenn defi nisjon av fagdidaktikk som langt på 
vei beveger seg i den retning Mellin-Olsen ønsket er f.eks. følgende:

Fagdidaktikk er refl eksjoner over hva et fag (norsk, historie, engelsk, 
matematikk, musikk, samfunnsfag etc.) er i forhold til hva det kunne 
eller burde være i skole, samfunn, akademia og profesjonsutdanninger. 
Fagdidaktikk er de kunnskapene og ferdighetene som gjør at denne re-
fl eksjonen er kvalifi sert og faglig profesjonell, er til stede i våre faglige 
praksiser og er i stand til å utvikle fagene. Fagdidaktikken beskjeftiger 
seg bredt med forholdet mellom fagets teori og praksis, og den søker å 
utvikle fagets teori om praksis og om dets samfunnsmessige funksjon. 
Fagdidaktikk har et markert fagkritisk og samfunnskritisk element og 
sikter mot å utvikle endringskompetanse gjennom forskning og undervis-
ning.55

Dette er en bred, og relativt åpen defi nisjon av fagdidaktikk. Den er 
'radikal' i forhold til mer tradisjonelle defi nisjoner på en rekke punkter: 
Den er (selv-)bevisst på forholdet mellom fagets er og bør (kunne være), 
fagutvikling er innkalkulert (dvs. at faget forutsettes endret), den tar opp 
fagets samfunnsfunksjon (ikke bare skolefunksjon), den vektlegger det 
fagkritiske element (som også må innebære faglig selvkritikk), og sist, 
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men ikke minst, den kobles direkte til FoU (for å skape endringskom-
petanse). Defi nisjonen fremstår som vid og delvis normativ. Den re-
fl ekterer mye av den dynamikken en allerede har kunnet iaktta i fagene 
og som det er gitt eksempler på ovenfor. Den 'mangler' imidlertid den 
språklige, diskursive og semiotiske vendingen som Mellin-Olsen etter-
lyser, og som også blir eksplisitt nevnt av Sjøberg.56 Videre har Ellen 
Krogh i sin doktoravhandling om danskfaget en tilsvarende påpekning, 
nemlig at felles fagdidaktiske tendenser (bl.a.) kan relateres til en 
språklig dreining.57

Fag-/didaktikkens røtter? 

Fra et språklig til et kommunikativt perspektiv 

En kan spørre hvor det didaktiske er forankret, hva didaktikkens dy-
peste røtter egentlig er. Ifølge Hernadi, som verken er didaktiker eller 
skriver om didaktikk, er kommunikasjonsaspektet 'teaching' det mest 
grunnleggende mellom en selv som individ og de andre (og da sikter 
han ikke til skole eller utdanning).58 Idet en ytrer eller kommuniserer, 
utpeker en noe den andre bør rette oppmerksomheten mot og som ville 
forblitt ufokusert uten utpekingen. Det greske ordet for denne mest 
grunnleggende kommunikative funksjonen er nettopp deik, å utpeke 
slik Kron og Gundem pekte på (sic!): ”The Greek root of the word 
didactic is cognate with "deik" and means the action of showing and 
indicating”.59 Med andre ord, når en kommunikativt informerer el-
ler overfører innhold til noen, så er en grunnleggende didaktisk, slik 
det implisitt ligger i Comenius' brede didaktikkbegrep. Fagkunnskap, 
f.eks. forstått som akademisk innsikt som er fremskaffet forsknings-
messig og som inngår i et basis- eller et vitenskapsfag, er altså opprin-
nelig formidlet til andre som kommunikative nyheter. Straks en slik 
ny innsikt blir forsøkt brakt videre i forkortet, endret eller forenklet 
utgave, så får den nye ytringen en formidlingsfunksjon, en didaktisk 
eller pedagogisk funksjon.
 Ifølge Hernadi kan de gamle klassiske triadene i retorikken, Aris-
toteles' patos, logos, etos, Quintilians movere, delectare, docere og 
Ciceros movere, conciliare, docere alle samles i en diskursiv trekant 
mellom individuell identitet, sosial aktivitet og 'naturlig' faktisitet, 
nemlig den triadiske relasjonen mellom undervisning (teaching), un-
derholdning (delighting) og påvirkning (moving).60 Det er interessant 
at Hernadi kobler referanse-funksjonen med 'lære-bort-funksjonen'. 
Det vil altså si at ytringer og sjangrer som spesielt er beregnet på in-
formasjon og referanse til verden kan oppfattes som selve basisen for 
de pedagogiske/didaktiske primærfunksjoner: Jeg ønsker å informere 
deg om/lære deg noe. Når viljen, retten og tendensen til å belære blir 
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for fremtredende, tenderer ytringen mot den engelskspråklige (pejora-
tive) forståelsen av didaktisk (didactic). 
 Dette utgangspunktet åpner for fl ere mulige koblinger. For det 
første til det didaktiske triangel. For det andre altså til nyere kommuni-
kasjonsteori og for det tredje til en historisk forbindelse mellom di-
daktikk og retorikk.61 I det følgende vil jeg forfølge kort de to første.62 
Den didaktiske trekanten, den statiske relasjonen lærer-fag-elev har en 
parallell i den dynamiske triaden undervisning-kunnskaping-læring. 
Men den fi nnes også indirekte og nærmest 'skjult' en rekke fag-
/didaktiske fremstillinger som Opplevelse-forståelse-handling;63 det 
emosjonelle-det intellektuelle-det psyko-motoriske;64 psykodynamikk-
kognisjon-samfunnsmessighet;65 skjønnhet-sannhet-godhet;66 estetikk-
epistemologi-etikk;67 identitet-litteratur-læring.68 Det må understrekes 
at disse sammenfaller med den treenigheten mellom kunnskaps-, men-
neske- og samfunnssyn som Mellin-Olsen siktet til.
 Hvis vi nå går inn på Mellin-Olsens ønske om å sette språk eller 
kanskje heller kommunikasjon i sentrum, kan en tenke seg tre hoved-
funksjoner for ytringer som også følger linjene i Hernadis historiske 
påvisning. Ekspressivitet utnytter ytringens form og er spesielt relatert 
til senderen. Referensialitet baserer seg på ytringens evne til å for-
midle innhold og er spesielt relatert til verden. Adressivitet vektlegger 
ytringens handlings-potensiale og er spesielt rettet mot en (mulig) 
mottaker.69 Dette innebærer at det egentlig ikke vil være noe skarpt 
skille mellom didaktikk og kommunikasjon og at feltene kommuni-
kasjon, fi losofi , fagdidaktikk og allmenn didaktikk derfor kan relateres 
nært til hverandre gjennom den felles triaden estetikk-epistemologi-
etikk.70

 At en mulig kobling mellom kommunikasjon og didaktikk ikke 
bare er teori kommer direkte og indirekte til uttykk i norskdelen for 
læreplanen for den norske grunnskolen, L97. Det kom da inn et nytt, 
skolehistorisk sett radikalt mål for faget, som, om det tas alvorlig, vil 
få didaktiske konsekvenser langt utover norskfaget, nemlig: ”Å gjera 
elevane til medvitne deltakarar i sin eigen læreprosess, gi dei innsikt i 
si eiga språkutvikling og lære dei å ta språket i bruk som reiskap til å 
skaffe seg auka innsikt og kunnskap.”71

 En årsak til denne vendingen er nok den skrivedidaktiske bevisst-
heten som prosessorientert skrivepedagogikk (POS) har bidratt til i 
Norge. En konsekvens kan bli, om målet tas alvorlig, at alle fags di-
daktikk i prinsippet kan bli tilbakeført til den enkelte elev (økt 'ansvar 
for egen læring'). En konklusjon kan derfor være, i tråd med Mellin-
Olsens ønske, at fagdidaktisering ligger i språket (også). I prinsippet er 
det dette som er i ferd med å skje mer generelt i pedagogisk, didaktisk 
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og fagdidaktisk forskning, ja i samfunnsforskningen mer generelt. Det 
skjer en diskursiv vending, som sterkt påvirker forskningsdesign, me-
todevalg og resultater.72

 Alle fag er etablert gjennom kommunikasjon, undervist og lært 
gjennom kommunikasjon, videreutviklet, diskutert, omformet og 
evaluert gjennom kommunikasjon. Det konkrete og observerbare fe-
nomenet ytring kan derfor ses som en kommunikativ minste enhet i og 
for alle fag. Læreplaner, oppgaver og svar f.eks. er ytringer. Konkrete 
lærebøker, kapitler, underkapitler og avsnitt er ytringer. Klassesamtaler 
består av ytringer. Forskning er ytringer.
 Når ytringer gjennom stadig gjentakelse og (ubevisst) sammen-
ligning blir typiske, gjenkjennbare, normative forventninger, antar 
de gjerne sjangerkarakter. De fremstår som 'typer'. De gjenkjennes 
som en mer eller mindre bestemt kommunikasjonsform. Sjanger er 
kort sagt derfor en type kommunikasjon. Mens en ytring kan ligne en 
sjanger, så er de to ikke identiske fenomener. Sjangrene er abstrakte 
forventninger snarere enn konkret kommunikasjon. I fagene fi nnes det 
mer eller mindre normative forventninger til ulike former for kommu-
nikasjon. Fagene kan derfor sies å bestå av og bli bygd opp av faglige, 
faglig-didaktiske, pedagogiske og mer allmenne sjangrer, dels typiske 
eller spesifi kke for faget, dels mer dagligdagse eller fagovergripende. 
Og disse fi ltrer seg inn i hverandre faglig og didaktisk.
 De konkrete ytringene og de mer abstrakte (immanente, det vil si 
indre) sjangrene er imidlertid ikke bare knyttet til verbalspråk, men til 
alle skolens tegnsystemer: fysikkforsøk, dans, bilder, datagrafi kk og 
musikkstykker er ytringer og kan (vil/må?) ytres og tolkes som sjan-
grer. Kommunikasjonen er semiotisk. (Semiotikk kan forenklet defi ne-
res som studiet av kulturelle ytringer som tegn.)
 Ytringer i alle fag og fagelementer har videre en form- og følelses-
side, en innholds- og kunnskapsside og en bruks- og handlingsside. 
Disse mer generelle 'sidene' bør en kalle aspekter, for de oppfører seg 
paradoksalt. Dels tildrar de seg spesifi kk kommunikativ oppmerk-
somhet, men samtidig inngår de i en form for meningsmessig helhet 
sammen med de øvrige aspektene og som en ikke alltid er seg bevisst. 
Følgelig kan en (respektivt) knytte en kombinasjon av triaden estetikk, 
epistemologi og etikk, ikke bare til alle skolefag, men også til ulike 
metafag som semantikk, semiotikk, fi losofi  og fagdidaktikk, dvs. fag 
om fag. Ytringen 5x - 5 = 0 kan f.eks. betraktes kun som form, dvs. 
som kan vurderes rent typografi sk eller estetisk, og den kan ses som et 
logisk innhold og altså som et epistemologisk fenomen. Men den kan 
også ses som noe som forventes utført, vi inviteres kanskje til å fi nne x.  
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Å vurdere handlinger innebærer i prinsippet at en inntar et etisk per-
spektiv. Samtidig kan eller rettere, må vi betrakte ytringen ut fra alltid 
skiftende sjangerforventninger: dreier det seg om et bevis, et 'regnes-
tykke', en 'ligning' et eksempel, eller en tilfeldig samling matematiske 
tegn?
 Fremstilt som isolerte begreper (som ovenfor) kan en kanskje få 
det førsteinntrykk at hovedaspektene form-innhold-bruk opererer 
atskilt, men de forekommer alltid sammen og samtidig i alle kom-
munikative sammenhenger. Imidlertid kan de vektlegges forskjellig 
avhengig av sjangeren. Det fi nnes f.eks. mer formale, mer innholdso-
rienterte og mer handlingsrettede sjangrer, samt utallige blandingsfor-
mer. Maler og forskrifter brukes til å skape formal orden. Defi nisjoner 
brukes f.eks. til å fastholde, skjerpe eller skape innhold. Oppgaver 
gis for å få noen til å utføre noe. Men samtidig er alle slike kommu-
nikasjonsformer avhengig av at ytringene har et form-, innholds- og 
bruksaspekt, selv om ett aspekt skulle være mer aksentuert. 
 Form knyttes altså til estetikk, innhold epistemologi og handling til 
etikk.73 Henholdsvis kunst-, naturvitenskaps- og kommunikasjonsfag 
kan dermed ses som eksempler på felt som mer prototypisk plasserer 
seg direkte langs hver av disse hoveddimensjonene. Alle fag og fag-
didaktikker kan ses som triadiske i denne forstand. For forskning på de 
respektive feltene må en kunne håndtere problemer innen trilemmaer 
som subjektivitet-objektivitet-normativitet, sannferdighet-sannhet-rik-
tighet og estetikk-epistemologi-etikk.74 Dette rammeverket har f.eks. 
blitt benyttet til å beskrive tidlig skrivedidaktisk forskning i Norge.75 
En lignende tilnærming er brukt til å karakterisere hovedområder av 
tyskdidaktikk.76 
 Denne referanserammen gir altså prioritet til å forstå fag og faglige 
fenomener som kommunikasjon i aller videste fenomenlogiske (semio-
tiske) forstand. All kultur og natur kan i utgangspunktet tillegges me-
ning. I prinsippet synes det likevel å være minst tre fenomenologiske 
hoveddimensjoner som faller utenfor en kommunikativ og synkron 
forståelse, nemlig tid, sted og den diskursive posisjonen metaspråk. 
Selv om alle disse aspektene kan ha plass i språk og i kommunikasjon, 
kan de også fokuseres i seg selv og dermed gi basis for egne kunn-
skapsområder. Tre fag som i særlig grad knytter seg prototypisk til 
disse aspektene er for eksempel historie (tid), geografi  (sted) og semi-
otikk (metaspråk). Noen fag kan imidlertid være utviklet nettopp for 
å fungere uavhengig av tid og sted. Matematikk som fag bygger f.eks. 
sine aksiomer på uavhengighet av tid og sted og blir slik på sett og vis 
(meta-)språk. 
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 Om en nå sammenholder denne forestillingen med Nielsens fi gur,
(s. 207) kan de to tenkningene et godt stykke på vei forenes når det 
 didaktiske og det kommunikative sammenføres og det ytringsmessige 
og det diskursive/det kontekstlige ses i sammenheng. Det sentrale 
poeng her er imidlertid ikke modellene eller referanserammene som 
sådan, men at fagkunnskap og fagdidaktikk er integrert i og får sine 
impulser fra en livsverdensfenomenologi.

Didaktisering

I Ongstad (2004) avvises den forestillingen at fagdidaktikk primært 
er en direkte kobling mellom et fag og pedagogikkens didaktikk eller 
altså en addisjon av to kunnskapsområder.77 Konklusjonen er snarere 
at hva en synes å være vitne til er en mengde uhyre kompliserte epis-
temologiske prosesser knyttet til faget eller bedre, til kunnskapen selv, 
forsøkt fanget og generalisert i verbalsubstantivet didaktisering. Når 
ingformen er valgt, er det fordi det nå synes nødvendig å forstå fagdi-
daktikk ikke bare som produkt, men særlig som prosess.
 En annen, mer utfordrende konklusjon er at dybden i disse forhold 
vanskelig lar seg forstå før en utvikler et dypere kommunikasjonsteo-
retisk forståelse. Innen andre fag enn norsk, svensk, semiotikk og fi lo-
sofi  kunne kanskje en slik påstand virke provoserende for noen. Det er 
grunnen til at det ovenfor er lagt vekt på å skissere et slikt rammeverk.
 Det fi nnes altså både teoretiske argumenter og empirisk belegg 
for at fagdidaktikk som forskning vokser ut av en problematisering 
av konkrete kunnskapsområder som er under endring snarere enn å 
være en direkte kombinasjon av fagkunnskap og allmenndidaktikk.78 
Dermed kan en se didaktisering, bl.a. som en diskursiv, semiotisk el-
ler tekstlig prosess som vever et fag eller et kunnskapsområde tettere 
sammen med metakunnskap om fagkunnskapen i nye kontekster under 
press fra et samfunn i endring.79 Når denne nye integrerte kunnskapen 
antar fagkarakter, er en i ferd med å utvikle fagdidaktikk.80

 Didaktisering av fag og kunnskap kan f.eks. skje gjennom refor-
mer, fagkritikk, fundamental fagtvil, forskning mer generelt, konkrete 
forskningsprogrammer, semiotisk bevissthet om kunnskap og læring 
som tegn (semiose som ny mening), erkjennelsen av kunnskapens 
relativitet under postmodernisme og postindustralisme, særkunnska-
pens infi ltrering i livets mange sider, erverving av ny kunnskap som 
fagspråket og fagtekstene ("den diskursive vending"), utvikling av 
didaktikk som eksplisitt fi losofi  og vitenskapsteori. Alle slike krefter, 
mekanismer og tendenser bidrar til å forstå fagdidaktikk som noe mer 
enn fag pluss didaktikk. 
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Jeg har tidligere hevdet at didaktisering er en grunnleggende meka-
nisme i omstrukturering av fagkunnskap, og at de sterke strukturend-
ringene i samfunnet sannsynligvis bare vil øke denne tendensen.81 
Didaktisering er imidlertid også et uttrykk for erkjennelsen av 'alle 
tings betydning for alt', dvs. forståelsen av interrelatert kompleksitet 
mellom selv, natur og kultur. Dette gjelder særlig innen utdanning, 
f.eks. på områder som klasseromsforskning og læring, og det gjelder 
særlig for fag som har metaspråk som sentral fagproblematikk, så 
som språk, litteratur, og tekstteori. Metaaspektet blir nødvendig for å 
forstå kunnskap som tekst, semiotikk og kommunikasjon, men også 
vice versa  -  tekst, semiotikk og kommunikasjon blir nødvendig for å 
forstå hva fag og fagdidaktikk er. Kompleksiteten på slike fagområder 
blir gjerne 'dobbel'. 
 Didaktisering vil altså både være et ytre og et indre motivert feno-
men. Å forstå sitt eget fag som størrelse i relasjon til paradigmeskifter 
blir derfor en form for didaktisering.82 De mange nye 'fagdidaktikkene' 
som har sett dagens lys det siste tiåret, kan derfor ses på som en økt 
faglig selverkjennelse, nemlig at 'rundt' kunnskapene trengs det ny 
metakunnskap, så som spesifi kk kunnskapssosiologi, konkret lærings-
psykologi og eksplisitt fagdidaktikk. At slike 'nye' aspekter etter hvert 
glir over i hverandre må en regne med. 

Ett fags didaktikk – flere fagdidaktikker – flerfagsdidaktikk    

– allmenn fagdidaktikk?

Hvis en tar en 'streng' som f.eks. begrepet fagdidaktikk i ubestemt 
form entall og trer en rekke fagdidaktikker i ubestemt form fl ertall 
inn på denne strengen, har en da fått Fagdidaktikken i bestemt form 
entall eller har en fortsatt bare fagdidaktikker i ubestemt form fl ertall? 
Primært er dette et generelt semantisk, språkfi losofi sk problem. Med 
andre ord, er det mulig å samle fagdidaktikkene under begrepet fagdi-
daktikken, dvs. at hver av dem fi nnes som defi ner- og kvantifi serbare 
størrelser, slik at de kan slås sammen til en ny begrepsklasse av høyere 
orden? Rent logisk kunne det være fristende å svare ja, men dette ville 
bl.a. forutsette at de enkelte fagdidaktikkene er tilstrekkelig homo-
gene. For øyeblikket må det innrømmes at fagdidaktikkene utvikler 
seg så raskt og så variert, at fagdidaktikkene er så svakt teoretisk og 
empirisk studert, at det semantiske begrepsapparatet for de ulike fa-
gene ennå så 'inkompatible', at det ville være forhastet å slutte noe som 
helst. 
 En vanlig misoppfatning er ellers at en fordypelse i hver enkelt av 
fagdidaktikkene vil måtte lede til fagblindhet og manglende helhets-
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forståelse. Hva som har skjedd med matematikkdidaktikken,83 musikk-
didaktikken,84 naturfagdidaktikken85 og morsmålsdidaktikken86 f.eks. 
viser snarere den motsatte tendensen. Dette kan forstås slik: Å dykke 
ned i et fag innebærer egentlig å nå ut i verden, ut i samfunnet og inn 
i selvet.87 I den tredimensjonale verden er mange ting knyttet samtidig 
sammen. Som renning i en vev relateres fagenes 'enkeltfenomener' 
som f.eks. kvantifi sering, proporsjoner og relasjoner; lyd og rytme; 
substans, prosess og endring; ord og bilder til hverandre. Ved altså å 
følge faget ut i samfunnet og verden fortaper en seg ikke nødvendigvis 
i et fag, men påføres dets kobling til andre fenomener og til mer all-
menne relasjoner det har til selv, verden og samfunn. 
 En ser derfor at fagdidaktisk forskning som forsøker å gripe det 
spesifi kke likevel kan bli bredere og få fl ere kontaktfl ater med andre 
kunnskapsområder. En balanserer det spesifi kke og det generelle. Å 
understreke betydningen av dette utviklingstrekket innebærer imidler-
tid ikke en avskriving av allmenndidaktikk, men snarere en vitalisering 
av den.88 Forsiktig generaliserte fagdidaktikker kan sammen med en 
åpen allmenndidaktikk og under et komparativt blikk skape en ny 
plattform både for vitenskapsteori, forskning og utdanning på feltet, 
slik allmenndidaktikeren Ålvik ønsket seg allerede for 20 år siden.89

 De siste årene har en sett en økt tendens til at fl ere fag eller fl ere 
fagområder har gått sammen "mellom to permer" så å si.90 Det er 
grunn til å tro at det særlig er endringer innen FoU og lærerutdanning 
som har påskyndet denne tendensen. Disse fellesutgavene er viktig 
for å tematisere og problematisere hvorvidt en generell, enn allmenn 
eller komparativ fagdidaktikk er mulig og ønskelig. Viktigst er likevel 
synliggjøringen av eget fag for andre fags didaktikere. Det er fare for 
at relativt få kjenner hva som er hos naboen på andre siden av gjerdet. 
Og det ville være (er?) uheldig at lærerstudenter få(r) denne innsikten 
og tar den med seg til neste fag uten at det nye fags lærere ikke kjente 
til disse studentenes teorigrunnlag.

Konklusjon?

Jeg vil ikke trekke noen andre konklusjoner enn at begrepet fagdidak-
tikk og fagdidaktisk forskning fortsatt bør være åpne størrelser. Dyna-
mikken i de fl este fagdidaktikker, sterk didaktisering av elementer som 
går på tvers av fag fl ere fag, tendensen til samarbeid og nye konstel-
lasjoner, forskjellen mellom de ulike didaktikker, uenighet innen ulike 
fag, uklarhet rundt hvem brukeren av FoU egentlig er, terminologisk 
mangeartethet, usikre dokumentasjonsforhold, voksende erkjennelse 
av at didaktisering er en dyp samfunnsmekanisme, sterke drivkrefter 
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i samfunnet som omstrukturerer, oppretter og nedlegger fag. Alle disse 
og fl ere andre faktorer gjør det prematurt å oppsummere hva fagdidak-
tikk er eller bør være. Fagdidaktisk forskning er fortsatt i emning og 
fagdidaktikk i lærerutdanningene tar farge av det, og sakte siver disse 
endringene også ned i praksis. Samtid stiger nye måter å se og forstå 
praksis oppover i systemet og virker og påvirker andre veien så å si.
 På den annen side kan en peke på at den interne bevissthet i enkelt-
fagenes didaktikk er klart økende, noe som forhåpentligvis vil føre til 
at de institusjoner og fagmiljøer som har ansvar for de ulike fagene i 
fremtiden vil kunne klargjøre premisser og føringer for sitt felt. Denne 
fremstillingen har lagt mindre vekt på det allerede gitte og mer vekt på 
å få frem de dynamiske og de relasjonelle aspekter, dvs. ulike nye ut-
viklingstendenser.
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Kanon och ämnestradition i olika 
undervisningsmiljöer 

En komparativ ämnesdidaktisk studie

Forskningsprogram

PROJEKTBESKRIVNING, MÅL

Projektet ingår i ett långsiktigt forskningsprogram som drivs inom Fo-
rum för Ämnesdidaktik i Gävle. Ansökan gäller fortsättningen av ett 
projekt för vars första år medel beviljats av VR och andra anslagsgivare. 
I målsättningen för programmet ingår studier inom skilda ämnesdidak-
tiska forskningsområden (historiedidaktik, litteraturdidaktik, matema-
tikdidaktik, fysikdidaktik etc) dessa studier ingår en andra målsättning, 
att bidra till utvecklingen av övergripande ämnesdidaktiska analyser och 
språkbruk, för att underlätta meningsfull kommunikation mellan lärare 
och aktiva forskare skolade i olika vetenskaper. Ett tredje syfte är aktiv 
medverkan i uppbyggnaden av ett brett ämnesdidaktiskt nätverk. Alla 
tre målsättningarna fi nns också i det aktuella projektet. 
 I projektet undersöks hur ämnesinnehåll konstrueras, förändras 
och behålls i olika undervisningskontexter. Lärarutbildningen står i 
centrum, men genom dess ställning mellan det akademiska ämnet och 
skolämnet vidgas frågorna till relationen mellan ämnesutformning i åt-
minstone dessa tre sammanhang. Inom projektet ingår också en delstu-
die med fokus på ämnesövergripande samarbete utanför lärarutbildning 
(ingenjörsutbildning), där frågeställningar kring tillämpade ämnens 
förhållande till forskningsämnen också är aktuell. 
 En övergripande tolkningsram för projektet är historisk. Ämnen i 
de olika undervisningskontexterna är historiska konstruktioner. Varje 
samhälle tar på olika sätt ställning till relevansen av innehållet i de kun-
skaper som väljs ut att föras vidare till nästa generation. I dag fi nns en 
uttalad kritik mot traditionellt undervisningsinnehåll och traditionella 
arbetsformer utifrån bl.a. genus och etnicitetsaspekter. Äldre nationell 
kanon ut manas. En särskild övergripande historisk studie ingår, där 
dagens föreställningar om ämneskanon och kulturarv jämförs med de 
som gällde vid föregående  sekelskifte. 
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 Inledningsvis redovisas några av projektets utgångspunkter samt 
argumenteras för det jämförande och språkliga målet. De mål som fi nns 
för de olika delområdena framgår i ett följande avsnitt. 

Tidsplan

Inom projektet har under innevarande år arbete inletts för att utarbeta 
ramar för en serie delundersökningar. Under följande år kommer dessa 
delstudier att genomföras. Under projektets tredje år jämförs och sam-
manställs resultaten och frågan om räckvidden för de gemensamma 
förståelseramarna prövas ånyo, nu utifrån de vunna forskningserfaren-
heterna. 

DIDAKTISERINGEN AV ÄMNESUNDERVISNINGEN

Genom decentraliseringen av undervisningsbesluten har på senare år 
kraven ökat på lärarnas förmåga till didaktisk refl ektion. Denna utveck-
lingstendens gäller idag generellt för hela den västerländska kulturkret-
sen (Galton & Moon 1994).  Krav på refl ektion kring ämnets legitimitet 
samt dess innehåll- och arbetsformer fi nns inte enbart inom lärarutbild-
ning ( lärarutbildningsämnet) utan även inom ungdomsskolan (skoläm-
net)  och  i växande utsträckning inom den akademiska undervisningen 
(det akademiska ämnet eller forskningsämnet). Förmågan till didaktisk 
refl ektion är en förutsättning för att på ett kvalifi cerat sätt utforma un-
dervisning efter olika undervisningsgruppers och elevers skilda förut-
sättningar. 
 Inom skandinavisk lärarutbildning utgjorde återintroduktionen av 
didaktikbegreppet ett led i sådan strävan (Lorenzon 1998, Kroksmark 
1989, Marton 1986). Begreppet ämnesdidaktik innebär en fokusering 
på kraven på didaktisk refl ektion vad gäller de specifi ka ämnesmässiga 
kunskapsområdena.  Det ämnesdidaktiska fältet kan ses som en bro 
mellan forskningsämnet och den allmänna didaktiken eller pedagogiken 
(Sjøberg 2001, Lorentzon m.fl . 1998, Schüllerqvist 2001). Den senaste 
lärarutbildningsreformen har med sitt krav på verksamhetsförlagda 
studier inom varje inriktning gett ytterligare emfas åt didaktisering av 
ämnesundervisningen. 

Utveckling av begrepp och analytiska ramar som förutsättning 

för komparation och ämnesövergripande samarbete

Den fi nske didaktikern Michael Uljens (1997a sid 166) ser uppgiften att 
utveckla ett fungerande språk som den didaktiska forskningens huvud-
uppgift:
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 ”Det torde vara ganska oproblematiskt att hävda att den didaktiska 
teorins uppgift är att erbjuda ett språk med vars hjälp vi på ett syste-
matiskt sätt kan tala om undervisnings- och fostransverkligheten. Den 
didaktiska forskningens uppgift är därför primärt att skapa ett sådant 
språk, med vars hjälp både lärare, elever, föräldrar, skoladministratö-
rer och forskare kan tala om undervisning på ett för den pedagogiska 
verksamheten rättvisande sätt.” 
 Uljens språkliga program utgår från tysk tradition och har likhe-
ter med Habermas vision om kommunikativt handlande  (Habermas 
1996). Uljens eget svar ligger på ett allmänt pedagogiskt plan där de 
skilda ämnenas undervisningsproblematik och urvalsfrågor inte aktua-
liseras.
 Inom projektet knyter vi an till Uljens språkliga målsättning men 
närmar oss frågan om ett brett och meningsfullt samtal om skola och 
lärarutbildning utifrån de skilda ämnestraditionerna. Utgångspunkten 
är då att inom vart och ett av ämnena samlas lärdomar och erfaren-
heter, kognitiva och normativa inslag, vart och ett med sin historia av 
konstruktion, dekonstruktion, kontinuitet och förändring. I institu-
tionella utbildningssammanhang sker förhandlingar/maktkamper om 
dessa ämnens eller kunskapsområdes relevans/utrymme. Nationella 
läroplaner för obligatoriska skolväsen är ett särskilt viktigt förhand-
lingsresultat. Utformningen av lärarutbildningen sker efter sådana 
förhandlingar. På lokal nivå sker förhandlingar i konstruktionen av 
utbildningsplaner och kursplaner.
 Hur förs dessa förhandlingar? I vad mån sker de i termer av det 
Habermas kallar kommunikativt handlande, i vad mån i form av makt-
kamp och hegemoni inom olika kunskapsfält (Bourdieu 1998)? Finns 
idag ett språkbruk som möjliggör meningsfull kommunikation mellan 
lärare, skolade i olika vetenskapsteoretiska paradigm, aktiva på olika 
arenor? När breda lärarlag sätts samman, när kurser och utbildning 
med mångvetenskapliga ambitioner skall genomföras, när läroplans-
förslag presenteras för politikerna inför beslut - vad händer då? Vad 
talar man om? 
 Projektet utgår från uppfattningen att bl.a. C P Snows tes (1965) 
om de två kulturerna fortfarande i hög grad är aktuell. Den danske 
didaktikforskaren Karsten Schnack framhåller att alltsedan ämnesdi-
daktikbegreppet introducerades har vid Dansk Lærerhøgskole (idag 
Danmarks Pedagogiska Universitet) ämnesmiljöer uppstått som blir 
mer och mer självständiga i förhållande till varandra och i relation 
till den allmänna didaktiken. ”Man har udviklet egne paradigmer og 
forskellige opfattelser af hvad der er væsentlige spørgsmål og i hvilke 
forståelserammer de ska behandles.” (Schnack 1993 s 9)
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 Schnack argumenterar för behovet av en ”sammenlignende fagdi-
daktik”. Uppgiften skulle vara att bidra till att klargöra vad i dessa nya 
förståelseramar som har en mer tillfällig bakgrund (såsom personliga 
preferenser hos första generationens nyckelpersoner) och vilka som har 
en bakgrund i bl a de vetenskapsteoretiska skillnader som fi nns mellan 
olika kunskapsområden. Inom Forum för ämnesdidaktik i Gävle har vi 
använt termen jämförande ämnesdidaktik för en strävan som ligger i 
linje med Schnacks program. Om - med en  något tillspetsat formulering 
– det utbildningsvetenskapliga samtalet förs uteslutande i allmändidak-
tiska termer tenderar ämnenas olikheter och speciella bidrag att mini-
meras.  Om samtalet däremot  förs uteslutande med ämnesföreträdarnas 
egna begrepp och förståelseramar tenderar olikheterna – enligt Schnack 
– att maximeras. Ambitionen för projektet är att utveckla en ämnesdi-
daktisk ”middle-range-nivå”. 
 En mångvetenskapligt sammansatt projektgrupp, där utbildnings-
forskare med humanistisk skolning samarbetar med sådana med natur-
vetenskaplig och matematisk bakgrund utgör ett redskap för en sådan 
undersökning, och erfarenheter från sådant arbete har samlats i två 
tidigare projekt (Schüllerqvist och Lilja 1998, Schüllerqvist och Nilsson 
2001).

Utgångspunkter: nyckelbegrepp och huvudfråga

Vilka begrepp och frågeställningar är då lämpade att ingå i en jämfö-
rande eller ”sammenlignende” ämnesdidaktik? Ämneskanon, ämnestra-
dition och kulturarv har utvalts som nyckelbegrepp för detta projekt 
(Brink 2002, Aronsson 2002,  Schüllerqvist 2001). Kanonbegreppet 
ges i projektet den snävaste innebörden och syftar på ett förhållandevis 
välartikulerat innehåll, medan traditionsbegreppet är vagare, bredare 
och inkluderar även oartikulerat innehåll. I vad mån fi nns inom de olika 
ämnestraditionerna ett särskilt kunskapsområde, en kärna, som inte kan 
bortförhandlas utan att kunskapsområdet upplöses? Vi undersöker i vad 
mån kanonbegreppet är lämpat för att beskriva en sådan artikulerad kun-
skapsämneskärna och om traditionsbegreppet är relevant för att beskriva 
en bredare och mer oartikulerad sida av ämnet. 
 En huvudfråga rör relationen mellan de olika ämneskonstruktio-
nerna, dvs  forskningsämnet, lärarutbildningsämnet och skolämnet. Hur 
sammanfallande är de? I vad mån har forskningsämnet en överhöghet? 
I vad mån kan man beskriva relationen i termer av forskningsämnets 
”nedsippring” till de båda andra ämnena? I vad mån kan dessa båda 
andra ämnen ses som tillämpade ämnen? Frågan om tillämpat ämne kan 
också ställas till ingenjörsutbildningen. I vad mån sker en mer självstän-
dig ämneskonstruktion i olika undervisningskontexter? Kan påverkan gå 
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i motsatt riktning så att skolvärlden ställer krav som leder till ompröv-
ning av föreställningarna även på de båda andra nivåerna?  Hur har 
detta i så fall gått till, när, med vilka nyckelaktörer? Vilka andra krite-
rier än forskningsämnets är då aktuella? Föreställningen om ungdoms-
skolans ämne som ett medborgarkunskapsämne är ett sådant kriterium.

Specifika mål

Sammanfattningsvis kan projektets syfte sägas vara att undersöka förut-
sättningarna för och bidra till utvecklingen  av ett meningsfullt, mång-
vetenskapligt samtal och kvalifi cerade jämförande analyser av skilda 
undervisningsämnens kanon och tradition, kontinuitet och förändring, 
kognitiva och normativa aspekter inom såväl ungdomsskola lärarutbild-
ning och allmän högskolekontext. Genom bristen på komparativ forsk-
ning inom fältet har projektet en explorativ karaktär. I projektet ingår 
att bidra till uppbyggnaden av ett brett ämnesdidaktiskt nätverk, i första 
hand på nordisk basis. 

Områdesöversikt

Didaktik, ämne och ämnesdidaktik. 
 Svensk utbildningsforskning har under efterkrigstiden stått under 
anglosaxiskt infl ytande. I denna tradition har  begreppet didactics  en 
annorlunda, mycket snävare innebörd än i den tyska. Ämnesdidaktik 
motsvaras närmast av pedagogical content knowledge (Shulman 1987). 
Under de sista åren har de nordiska länderna åter börjat påverkas av den 
tyska didaktikdebatten. (Uljens, B E Jensen mfl ). 
 En anglosaxisk forskning av relevans för vårt fält har skett i termer 
av Curriculum Studies (Curriculum History). Där har man bla visat 
hur skolämnen konstrueras under infl ytande av långt fl er faktorer än 
forskningsämnet, såsom professionella kårer, politiker mm (Goodson 
1986, T. Englund 1986). I Sverige med sin starka metodtradition har ett 
förhoppningsvis fruktbart möte mellan tysk och anglosaxisk tradition 
knappt börjat (Brandtzæg Gundem 1998).  
 Övergripande diskussioner om vårt projekts ämnesområde har i 
vårt land oftast förts inom den allmänna pedagogiken. Där fi nns också 
en bild av ämnesdidaktiken inte som en bro mellan ämne och allmän 
didaktik utan som en underavdelning till  pedagogiken. Ett dilemma 
har varit att  förslag till förändrad pedagogisk praxis ofta bland ämnes-
företrädare fått låg legitimitet då man uppfattat att förslagen byggts på 
bristande förståelse för de olika ämnenas särskilda problematik (Karls-
son 1997, Larsson 1998). Sjøberg betonar i sin senaste bok att den 
ämnesdidaktiska ”utviklingen nesten utelukkende har vært drevet frem 
av folk med solid bakgrunn i selve faget” (Sjøberg 2001, sid 13). 
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I amerikanskt utbildningstänkande har dominansen av allmänpedago-
giska perspektiv  inneburit att frågor om urval av innehåll betecknats 
som ”the missing paradigm” (Shulman 1986).  Bernhard E Jensen däre-
mot varnar för ämnesspecialisternas tendens att överbetona sitt eget ex-
pertvetande och betonar vikten av att ta in ”vardagstänkandets didaktik” 
i undervisningen i skolan (Jensen 2001). Under senare år har lärarforsk-
ning och lärarforskarsamarbete förespråkats som ett sätt att överbrygga 
klyftan mellan reformpedagogiska strävanden och de yrkesverksamma 
lärarnas intressen (Goodson 1996, Lindblad 1993, Hargreaves 1999). 
 Litteratur med ett ämneskomparativt perspektiv är sparsamt före-
kommande.   Lorentzen mfl  ger en nordisk översikt över utvecklingen 
inom fl era ämnen och grupper av ämnen. Gerd  och Gerhard Arfwedson 
diskuterar likheter och olikheter mellan olika ämnen. (1991). Schnacks 
argumentation för en ”sammenlignende fagdidaktik” har inlednings-
vis refererats. Han diskuterar också ett antal sätt att gruppera ämnen, 
kunskapsområden eller ”meningsuniverser” som lanserats under 1960-
80-tal. Goodson ser ämnesutveckling historiskt medan Hirst har ett 
kunskapsfi losofi skt synsätt (Imsen 1999). Andra diskussioner av över-
gripande pedagogiska synsätt fi nns bl.a. hos Gerd Arfwedson (2000) 
och hos Englund (1986).
 Arfwedsson och Arfwedsson (1991) diskuterar för- och nackdelar 
med ämnesstudier i ungdomsskolan kontra andra typer av studier (te-
matiska, problemorienterade), och framhåller att ämnesstudierna bl. a. 
karakteriseras av  att de knyts till systematiskt uppbyggda kunskaps-
områden (forskningsämnet). Företrädare för en progressivistisk utbild-
ningssyn förespråkar ofta konstruktion av lärarutbildningsämnen och 
skolämnen som i hög grad skiljer sig från forskningsämnena. Liedman 
(1997) argumenterar för att oavsett utbildningssyn fi nns i alla under-
visningssammanhang föreställningar om ett kunskapsinnehåll, i hans 
termer obligatoriskt pensum, och att reformpedagogerna vid framgång 
ersätter ett pensum med ett annat. Klafke har med sitt begrepp katego-
rial bildning framhållit att allt kunskapstillägnande har en innehållslig 
och en metodisk sida (Imsen 1999). 
 Forskningsläget inom enskilda ämnens didaktik, som de olika 
delstudierna kommer att knyta an till, kan här enbart antydas. Inom 
fl era ämnen förs idag en vetenskaplig debatt, där man laborerar med 
skilda ämnesbegrepp i olika kontexter. Inom nordisk historiedidaktisk 
forskning har med tysk inspiration sedan fl era år argumenterats för att 
historiemedvetande bör vara skolämnet historias centrala begrepp och 
detta har fått genomslag i kursplaneskrivandet (Historiedidaktik i Nor-
den 6 1996,  Jensen 1997). Samtidigt är forskningsämnet historia statt i 
snabb utveckling och bl.a. identitetsfrågor som är centrala för begreppet 
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historiemedvetande har fått en helt annan ställning inom forskningsäm-
net historia (Världskongressen i historia, Oslo 2000, Aronsson 2000). 
Inom naturvetenskapsundervisningen har metodikansatsen varit mycket 
starkt, intresset har riktats mot hur ”effektiv” undervisning skall ske. 
Naturvetenskap som allmänbildning  kan sägas vara en parallell till 
begreppet historiemedvetande, ett förslag till en annan målsättning för 
skolämnet i förhållande till forskningsämnet, en målsättning som i sin 
tur bör påverka lärarutbildningsämnet (Sjøberg 2000).
 Komparativa metoder diskuteras i litteraturen i första hand för inter-
nationella jämförelser inom väl etablerade forskningsområden ( Denk 
2002). Baldwin har dock framhållit att komparativa studier har sin rele-
vans inte bara som led i en strävan efter generella tendenser utan också 
som ett sätt att se det egna med nya ögon (Baldwin 2000). Som sådan 
utgör komparationen i vårt projekt en metod som kan bidra till att iden-
tifi era oartikulerade eller svagt artikulerade aspekter av en ämnestradi-
tion. 

Kanon och kulturarv

Man kan urskilja ett snävare, främst disciplinbaserat och kognitivt 
begrepp, kanon, som t.ex. inom litteraturvetenskapen sysslar med en 
relativt fast fi xerad grupp av verk och författarskap, som oberoende av 
enskildas tycke och smak utgör ett omistligt arv som varje ny genera-
tion bildningssökare har att tillägna sig. (Halkjaer 1977, Bergsten 1990, 
Bloom 1994). 
 Denna ”hårda kärna” dominerades ursprungligen av antika grekiska 
och latinska texter men fi ck vartefter även tydliga nationella inslag; i 
våra dagar är det också möjligt att tala om en modernistisk västerländsk 
kanon. Viktiga nyckelord är konsensus och kontinuitet; kanonföreställ-
ningen omfattas av många och den gäller över lång tid. Den litteratur-
vetenskapliga kanon påverkas t.ex. bara obetydligt av skilda litteratur-
vetenskapliga diskurser, paradigm eller förhållningssätt. (Martinsson 
1989, Brink 1992) Kanon är på många sätt elitistisk och hegemonisk, 
vilket blir särskilt tydligt om klass- genus- eller etnicitetsperspektiv 
anläggs. 
 Kanon i denna utformning har utsatts för kritik från skilda håll, 
tidigt i Tyskland, delvis från ideologikritiska utgångspunkter (Herrlitz 
1964, Helmers 1970, Frank 1973), på senare tid också i Sverige i dis-
kussioner om utbildningspolitiken (Thavenius 1995, 1999). Kanon och 
etnicitet har aktualiserats framförallt i USA (Gates 1992) medan kanon 
och genus rönt stort intresse också i Sverige (Witt-Brattström 1988, 
1993, Williams 1997). En Bourdieuinspirerad forskare som amerikanen 
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John Guillory har velat nyansera kanons representativitetsproblem och 
vill främst reducera kanonkritiken till ett tillgänglighetsproblem. (Guil-
lory 1993)
 Vid sidan av detta snäva kanonbegrepp fi nns en föreställning om ett 
bredare, ”av alla delat” kulturarv, vare sig man främst anlägger globala 
eller nationella perspektiv, en föreställning som tidigt representerades 
av den engelske kultursociologen Raymond Williams (Williams 1958, 
1976) och i Sverige bl.a. utforskats av litteraturvetare som Lars Furu-
land (Furuland 1971, 1991) och Bo Ollén (Ollén 1992, 1996). I stället 
för att sätta kunskaper, snäva estetiska kriterier eller inomvetenskaplig 
legitimitet främst blir kulturarvsföreställningen i första hand normativ 
genom att betona värderingar, socialisation, demokrati och gemensam 
värdegrund. Kulturarvet skulle därmed snarare handla om demokrati än 
om hegemoni. (Thavenius 1999)
     För det tredje kan man hävda att det inte längre är möjligt att tala 
om ett gemensamt kulturarv utan frågan gäller i stället de många kul-
turarven i ett splittrat och mångkulturellt samhälle. Det kan gälla olika 
folkrörelsers egna kulturarv och traditioner (Åkerstedt 1967, Furuland 
1971, Kussak 1982, Rydbeck 1995), kvinnornas litteraturhistoria 
(Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1993-2000) eller etniska gruppers, 
t.ex. afroamerikaners kulturarv (Gates 1992). Men det kan också vara 
fråga om en nytt regionalt intresse (Vinge 1999, Brändström 1999). 
 Kanon i dess snäva betydelse har länge varit det självklara kun-
skapsinnehållet vid universiteten och i lärarutbildningarna och är det 
fortfarande inom ämnet litteraturvetenskap. (TFL 2000 3:4, 2001:1) 
En sådan kanon var också länge lika självklar i gymnasiet (Martinsson 
1989, Brink 1992), på tidningarnas kultursidor (Rosengren 1968) och 
hos Sveriges radios föregångare Radiotjänst (Lundgren 1995). Den bre-
dare kulturarvsföreställningen har däremot spelat en större roll i folk-
skola, realskola och grundskola och har vartefter fått större betydelse i 
gymnasiet och även i lärarutbildningarna. (Furuland 1991, Ollén 1996, 
Kussak 1999). 

Preliminära resultat

I antologin Schüllerqvist-Nilsson: Lärarutbildningens ämnesdidaktik 
redovisas inledningen av det forskningsprogram som dagens ansökan 
ingår i. Brink har i en uppsats inom projektet vidareutvecklat kanondis-
kussionen från sin avhandling (Brink 2002). Dagens ansökan utgör med 
sin precisering av nyckelbegrepp och frågeställningar samt delstudier 
ett delresultat inom den första etapp av projektet, som VR i höstas av-
satte medel till. Utöver detta fi nns en rad förstudier av projektets olika 
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medarbetare redovisade i ansökans publikationsdel. Vad gäller den kom-
parativa ansatsen har den vid sidan av redovisat bidrag till att utveckla 
en gemensam terminologi också bidragit till att se det egna ämnet med 
nya ögon. 

Projektbeskrivning: delprojekt.

Peter Aronsson, professor Tema Q Linköpings universitet: Kanonföre-
ställningar kring kulturarvsundervisningen i skolan. 
Syftet är att studera hur en mer eller mindre välartikulerad strävan att 
socialisera värden i form av kulturarv samspelar med ämnesspecifi ka 
föreställningar i skolans värld. Man kan tänka sig att det mest verksam-
ma kulturarvet är det som överförs i en oartikulerad tradition, medan 
artikulering i en offi ciell kanon tyder på brist- eller krisuppfattningar. 
 Skolans fostrande och bildande uppdrag vilar retoriskt både på en 
vetenskaplig och på en värdeöverförande grund. I själva vetenskaplig-
heten ligger just frånvaron av ett normativt uppdrag, medan kulturarvet 
ofta just avgränsas genom att det är särskilt ”värdefullt” att bevara, ofta 
legitimerat med en blandning av estetiska, normativa, politiska och ve-
tenskapliga argument.
 Relationen mellan disciplin, skola och kulturarv är därför överlap-
pande på ett intrikat och intressant sätt. Undersökningsmetoden måste 
efter en inledande kringsyn välja ett antal särskilt intressanta delfrå-
gor: 1) identitetsfrågor i lokalt, regionalt och nationellt stoff kontra de 
mer universella värdegrundsmålen kring demokrati, jämställdhet och 
mångkulturalitet. 2) kulturarvet i handens och kroppens kunskap: slöjd, 
musik och idrott utförda i eller utan relation till kulturarvet? Material 
för undersökningen är skolans måldokument, läroböcker och tidigare 
forskning i skilda skolämnens historia. Metoden kommer att kontrastera 
sekelskiftet 1900 (på väg in i industriellt, partipolitiskt, folkrörelsedo-
minerat, nationellt demokratiskt) samhälle med sekelskiftet 2000 (på 
väg ut ur detsamma).

Bengt Schüllerqvist, FD historia Högskolan i Gävle: Didaktik, ämne, 
ämnesdidaktik. 
En jämförelse mellan olika centrala aktörers beskrivning av det ämnes-
didaktiska fältet, dess framväxt, nyckelbegrepp och grundläggande 
frågeställningar. 

En ny ämneskanon i historia? 

I intervjuer med yrkesverksamma historielärare, som genomförts av lä-
rarstuderande under kurser i historiedidaktik vid Högskolan i Gävle, har 
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framkommit uppgifter om att erfarna lärare gjort stora förändringar av 
sin undervisning under senare år. En delundersökning prövar om dessa 
uppgifter får stöd av en mer systematisk studie, byggd på insamling 
och analys av livsberättelser från lärare i historia med lång yrkeserfa-
renhet och fokus på kontinuitet och  förändring i deras undervisning 
under senare år. 

Lars Brink, FD litteraturvetenskap, Högskolan i Gävle: 
Kanon och kulturarv på skilda nivåer i det svenska utbildnings -
systemets litteraturundervisning. 

Projektet avser en undersökning av olika föreställningar om kanon och 
kulturarv hos lärare som arbetar med litteraturundervisning på olika 
nivåer i utbildningssystemet: inom forskningsämne, lärarutbildnings-
ämne och skolämne. En snäv kanon, byggd på estetiska och kognitiva 
kriterier och inomvetenskapliga principer ställs mot ett bredare kultur-
arvsbegrepp, byggt mer på normativa kriterier, på värdegrunds- och 
demokratiargument. Kanon och kulturarv betraktas ur etnicitets-, 
genus- och klassperspektiv och inte minst studeras effekterna av den 
nutida parallella utvecklingen i mångkulturell och regional riktning. 
Hur ser relationerna mellan de olika föreställningarna ut på skilda 
nivåer i utbildningssystemet, t.ex. inom de delar av de litteraturveten-
skapliga institutionerna som inte sysslar med lärarutbildning, inom 
högskolornas lärarutbildningar respektive inom gymnasieprogram-
men? Förekommer påverkan nedåt i form av nedsippring av resultat 
eller uppåt i form av krav som skolverkligheten ställer? Hur påverkas 
och hur förhåller sig de aktörer som rör sig mellan olika nivåer i sys-
temet? Projektet bygger på en enkätundersökning till cirka 25 lärare 
på vardera av de tre nivåerna, fördjupad genom intervjuer med cirka 4 
lärare på respektive nivå.

Professor Cedric Linder, Uppsala universitet: Undervisningstraditioner 
i fysik vid nya och gamla universitet/högskolor

Studien är en jämförelse av undervisningskanon vid ett stort univer-
sitet och vid en liten högskola. Undersökningen baseras på undersök-
ningar  av Trigwell et al. (1994) och Trigwell, Prosser and Waterhouse 
(1999) av “Student Learning”. Hur ser läraren på sin egen undervis-
ning och hur upplever studenten denna undervisning? En fysiklektor 
och en klass där han undervisar studeras på varje universitet/högskola. 
Lektorn intervjuas om hur han ser på sin egen undervisning och ett 
urval studenter intervjuas om hur de upplever lektorns undervisning. 
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Studierna på de båda högskolorna jämförs och kan sedan ge basen för 
en större jämförande studie.

Carin Röjdalen, FD litteraturvetenskap, Högskolan i Gävle: 

Undersökningens övergripande frågeställning rör konstruerandet av en, 
för lärarutbildningarna alternativ litterär kanon. När den litteraturveten-
skapliga kanon upprättades skedde det i nära förbindelse med handboks-
framställningar som i sin tur byggde på tradering och forskning. Hur 
konstrueras en kanon i dag? Upprättas den på samma sätt? 
    Har den litteraturdidaktiska litteraturen samma centrala roll i upp-
rättandet av lärarutbildningens kanon som handböckerna har för den 
litteraturvetenskapliga? Det som särskilt kommer att fokuseras i under-
sökningen är vilka skönlitterära texter som lyfts fram i den litteraturdi-
daktiska litteratur som förekommer på kurslistorna vid högskolor och 
universitet och om det urvalet har påverkat litteraturlistorna. En viktig 
aspekt när det gäller valet av texter som ska ingå i en undervisningska-
non är synen på ämnet och frågan om varför man studerar det. Det andra 
viktiga fältet i undersökningen  kommer därför att handla om förhål-
landet mellan den litteratursyn/de litteratursyner som genomsyrar den 
litteraturdidaktiska kurslitteraturen i dagens lärarutbildningar och den 
litteratursyn/de litteratursyner som kommer till uttryck i det akademiska 
ämnet. Det som således särskilt kommer att fokuseras i undersökningen 
är vilka litteratursyner som förespråkas i den litteraturdidaktiska littera-
turen, var stöd hämtas för de olika ståndpunkterna och hur man förhåller 
sig till de litteraturteorier som används inom det akademiska ämnet lit-
teraturvetenskap. 

Ingrid Mossberg Schüllerqvist, doktorand, Högskolan i Gävle: Kanon 
och tradition i värdering och urval av litterära verk i skolämnet svenska 
och i litteraturvetenskap. 

Delundersökningen, som också är en del av en litteraturdidaktisk av-
handling, syftar till att  undersöka hur uppfattningar om värdering och 
urval av litterära verk uttrycks i Svenskläraren och Tidskrift för litteratur-
vetenskap. Tidskrifterna är en del av det offentliga samtalet om litteratur 
och inriktade mot två olika undervisningskontexter, ungdomsskolan och 
akademin. En studie av utgivningen 1990-2000 ger dels en möjlighet att 
studera eventuella divergerande litteraturuppfattningar för akademi och 
ungdomsskola, dels bestämma hur  nedsippringen från forskningsämne 
till skolämne gestaltar sig och om/i hur hög grad det fi nns en sådan för-
bindelse.
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Iiris Attorps, doktorand i matematikdidaktik, Högskolan i Gävle: 
Traditionsöverföring  inom matematikundervisning

Traditionsöverföring inom matematikundervisning uppfattas som myck-
et stark och långsamt föränderlig. Rönnerman (1993) redovisar med 
stöd av undersökningar av Sandström och Ekholm (1984) och Ekholm 
(1992), att lärare är ovilliga att förändra arbetssätten. Nya läroplaner 
införs men undervisningen förändras endast marginellt (Magne 1990).
Den utländska forskningen om undervisningsformer och arbetssätt ger 
en likartad bild. Tyack och Tobin (1994) anser sig ha empiriska belägg 
för att lärare i generationer har lärt sig av äldre lärare att de ska arbeta 
inom traditionella mönster. Syftet i min undersökning är att studera hur  
minnesbilder om den egna matematikundervisningen hos matematiklä-
rarna är relaterade till undervisningens uppläggning och genomförande. 
Insamling av data kommer att ske genom enkäter, intervjuer och obser-
vationer i klassrummet. 

Roy Nilsson FD fysik Högskolan i Gävle: 
Hur påverkar lokala undervisningstraditioner nyutexaminerade lärare?

Grundfrågeställningen i projektet behandlar frågan: Hur påverkar den 
lokala undervisningstraditionen i fysik en nyanställd lärare? En grupp 
lärarstuderande (4-9) har under sin studietid fått göra fysikplaneringar 
över längre avsnitt. Flera av studenterna har då presterat planeringar 
med en tydlig inriktning mot att försöka arbeta med upplevda problem 
i fysikämnet. Dessa har manifesterats i fl era undersökningar (NOT 
1994, 1997, Sjöberg 2000, Ekborg 1999). Naturvetenskap och i synner-
het fysik anses som tråkigt och svårt. Lärarstudenterna har alltså försökt 
planera fysiken så att den blir intressant och gripbar. Hur ser den nu 
verksamme läraren på sitt arbete med fysik? Hur har hennes undervis-
ning och planering påverkats av den lokala undervisningstraditionen 
och lärarlaget? Har hon genomfört sin planering, med de förslag till 
förnyelse som den innebar? 

Christina Mörtberg, Tekn. dr, docent, avd Genus och teknik, 
Luleå tekniska universitet 
Luleå tekniska universitets (LTU) har påbörjat ett förändringsarbete1 i 
syfte att möta förändringar i vår omvärld. 

Ett integrerat kunskapsbyggande står i fokus genom arenor som över-
skrider nuvarande ämnesgränser och utbild nings program. Ett av genus-
forskningens ”studieobjekt” är undersökningar av läro- och kun skaps-
processer samt hur kön formar dessa och formas i processerna. Syftet 
med delprojektet är att ur genus perspektiv samt med en genealogisk 
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ansats undersöka vad som sker med ämnestraditioner och dess inne håll 
i gränsöverskridande möten. Frågor som ställs är: Hur konstitueras 
ämnestraditioner? Mångvetenskap? Tvärvetenskap? Hur trans formeras 
universitets övergripande mål i formandet av nya praktiker ? Hur över-
sätts universitets strategi plan i nya praktiker? Vad sker i förhandlingar 
om gränser och innehåll, kommer någon särskild ämnes tradition att 
ta/ges tolkningsföreträde? Vad sker med ämnets kärna, transformering, 
för stärk ning eller försvagning? Vems tolkning får/ges giltighet? 

Göran Nordström, magistrand didaktik Högskolan i Gävle- 
Uppsala universitet: Vanor, revir och traditioner. Förutsättningar för
ämnessamverkan inom en kommunal skolorganisation. 

Inom Gävle kommun har ett stort ämnesdidaktiskt utvecklingsprojekt 
startats med stöd av Skolverket, där samverkan organiseras mellan 
ämnesföreträdare på olika stadier i ungdomsskolan (från förskola till 
gymnasium) vad gäller innehållet i ämnesundervisningen (progression, 
stadieövergångar, kursplaner etc). I delprojektet kommer verksamheten 
att studeras med avseende på faktorer som kan underlätta resp försvåra 
samarbete i termer av vanor, revir och traditioner på enskilda skolor. 
Inom delprojektet kommer i första hand samarbetssträvanden inom 
naturvetenskapliga ämnen att studeras. 

Betydelse.

Projektet kan bidra till att utveckla dialogen mellan lärare inom olika 
utbildningsformer och med bakgrund i olika vetenskapsområden och 
därigenom medverka till ett mer meningsfullt samtal om ämnesinnehåll 
och ämnesstudier. Genom att projektets forskare är aktiva lärare och har 
ledande roller inom utbildningsadministration kan projektet direkt bidra 
till att utveckla kvaliteten på undervisningen vid i de aktuella lärosäte-
na. I projektet ingår ett successivt vidgad medarbetarkrets, bl.a. genom 
externa kommentatorer vid presentation av texter vilket bidrar till upp-
komsten av ett mångvetenskapligt ämnesdidaktiskt nätverk. 

Internationellt samarbete: 

En integrerad del av projektet och det forskningsprogram som det in-
går i har varit att undan för undan vidga medarbetarkretsen, och söka 
samarbete med allt mer kvalifi cerade kollegor. Samarbete som diskus-
sionspartners och kommentatorer har nu etablerats med professorna 
Bernhard E Jensen och Karsten Schnack, Köpenhamn, Svein Sjøberg, 
Oslo, Sigmund Ongstad, Oslo,  Svein Lorentzen, Trondheim, Torlaug L 
Hoel, Trondheim, Jon Smidt, Trondheim, Günther Kress, London
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vid sidan av de svenska projektmedarbetarna Staffan Selander, LHS 
och Moira Linnarud, Karlstad. Utöver detta har projektmedarbetarna 
Peter Aronsson, Cedric Linder och Christina Mörtberg omfattande 
internationella kontaktnät. 

Medsökandes övriga bidrag: redogörelse för sökta 

och beviljade medel: 

Kanon och ämnestradition, beviljade medel: För 2002 VR 250.000, 
Gävle kommun 350.000, Högskolan i Gävle 157 000. Attorps och 
Mossberg Schüllerqvist har av HSV och Högskolan i Gävle beviljats 
medel för forskarstudier i tre år. Ansökan avser en delfi nansiering av 
återstoden. 
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