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Den tredje nordiska ämnesdidaktiska konferensen, NOFA 3, genomfördes 11 – 13 maj 
2011 på Karlstads universitet. Temat för konferensen var ämnesdidaktisk komparation av 
olika slag: länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat. Konferensen organiserades 
som ett samarbete mellan tre ämnesdidaktiska forskningsmiljöer vid Karlstads universitet: 
Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), Centrum för de samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik (CSD) och Science, Mathematics, Engineering Educational Research 
(SMEER). Ledande forskare från hela Norden samlades i Karlstad. Av de 256 deltagarnas 
120 presentationer har 13 artiklar efter en peer-review granskning valts ut för denna 
bokpublikation. Artiklarna representerar både bredd och djup av aktuell ämnesdidaktisk 
forskning i ett nordiskt perspektiv och vänder sig till forskare, lärarutbildare och lärare 
inom skolväsendet.

Bokens inleds med fyra komparativa studier. I första kapitlet jämför Haue den historiska 
utvecklingen inom de skandinaviska ländernas skolsystem, därefter redogör Schüllerqvist 
för de likheter och skillnader som kan ses i de samhällsvetenskapliga ämnenas skolkursplaner 
i samma länder. Kallioniemi och Virta visar i sin text hur ämnesdidaktiken utvecklats inom 
olika ämnesdiscipliner i Finland. Bladh och Molin avslutar därefter komparationen med att 
visa hur geografiämnet växt fram i Sverige och Norden. Ett flertal kapitel behandlar språk- 
och litteraturdidaktik. Strand från Norge visar betydelsen av elevers och lärares reflektioner 
vid utvecklandet av textskrivande. Christensen argumenterar för vikten av estetiskt lärande 
inom danskämnet. Borglind ger litteraturdidaktiska perspektiv på crossoverlitteratur. 
Sundqvist och Sylvén visar på vikten av den engelska som skolelever kommer i kontakt 
med på fritiden för deras lärande. Waldmann skriver om en studie om förskolebarns språk-
liga begreppsuppfattning. Därefter följer Engströms matematikdidaktiska bidrag om mate-
matikundervisningen som lärande system, samt Elmoses analys av hur naturvetenskaplig 
kompetens kan definieras och operationaliseras i skolan. Boken avslutas sedan med två 
historiedidaktiska bidrag. Ebbensgaard argumenterar för att historiedidaktisk förståelse 
skall bli ett undervisningsmål i skolan, och Samuelsson diskuterar olika modeller för nationell 
kvalitetsgranskning av skolundervisningen. 
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Ämnesdidaktisk komparation 
– Länder, ämnen, teorier, metoder,  
frågor och resultat
Niklas Gericke & Bengt Schüllerqvist

InlednIng 
11 – 13 maj 2011 genomfördes den tredje nordiska ämnesdidaktiska konferensen, 
NOFA 3, i Karlstad. De tidigare ämnesdidaktiska nordiska konferenserna har hållits 
vid Högskolan i Oslo 2007 och vid Syddanskt universitet i Odense 2009. Det danska 
och norska ordet för ämnesdidaktik är fagdidaktikk – därav konferensens förkortning 
NOrdisk FAgdidaktikk (NOFA). Temat för konferensen var ämnesdidaktisk komparation 
av olika slag: länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat. Konferensen var 
ämnesdidaktisk, men ämnesövergripande till sin prägel, då den lyfte fram gemensamma 
perspektiv och problemformuleringar för de olika ämnesdidaktiska forskningsfälten. 
Papers presenterades inom följande övergripande temaområden: Betyg och bedömning, 
IKT och nya världen, Lärarforskning, Internationell komparation, Bild och designdidaktik, 
Skrivande och läsande i alla ämnen, Läroböcker, Högre utbildning, Klassrumsstudier och 
Learning studies, Värdegrund och demokrati, Museididaktik, Genus, Yngre barn, Identitet 
och Yrkeslärare. Dessutom fanns det tre helt ämnesbundna sessioner inom specifika 
ämnen: Slöjddidaktik, Geografididaktik och Kemididaktik. 

Totalt deltog 256 forskare vilka bidrog med 120 presentationer inom ovanstående 
temaområden. De språk som användes på konferensen var svenska, danska, norska och 
engelska. I denna bok finns ett urval av papers från konferensen från Danmark, Norge, 
Sverige och Finland, artiklar skrivna på olika språk beroende på författarens hemland. 

Alla bidrag i publikationen har granskats av två eller tre av varandra oberoende aktiva 
ämnesdidaktiska forskare (blind peer-review), och därefter har bidragen slutgiltigt 
bedömts av de två redaktörerna. I denna urvalsprocess blev 13 artiklar accepterade för 
publikation i denna bok.

Konferensen anordnades av de tre ämnesdidaktiska centrumbildningar som finns 
på Karlstads universitet: Centrum för Samhällsvetenskapernas Didaktik (CSD),  
Centrum för Språk- och Litteraturdidaktik (CSL) och Science, Mathematics 
and Engineering Education Research (SMEER). Centrumbildningarna samlar 
didaktiska forskare från universitetets olika ämnen och utgör livskraftiga miljöer 
för lärarutbildningsanknuten ämnesdidaktisk forskning. I arrangörsgruppen ingick 
deltagare från respektive centrumbildning samt personal från Karlstads universitets 
informations- respektive konferensenhet. Deltagare i denna arrangörsgrupp var: 
Veronica Bjurulf, Stefan Holm, Niklar Gericke, Ingrid Mossberg-Schüllerqvist, Maria 
Nilsson, Helena Persson, Bengt Schüllerqvist och Pia Sundqvist. 
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ArtIkelpresentAtIoner
Professor Harry Haue vid Syddanskt universitet i Odense har skrivit en jämförande 
studie av skolsystemen i Danmark, Norge och Sverige med fokus på gymnasieskolan. 
Haues utgångspunkt är att ett historiskt perspektiv behövs för att förstå dagens 
utbildningssystem. ”Ett slags pedagogisk arkeologi skulle behövas för att förstå hur 
dagens utbildningsväsende vilar på avlagringar från tidigare epoker”, skriver han med ett 
citat från den svenska skolreformtexten Skola för bildning (1992). Han undersöker de olika 
former som bland annat nationalism, folkliga rörelser, förståelsen av allmänbildning 
och grundvigianism fått i de olika länderna och den påverkan dessa faktorer fått på 
skolväsendet. Han framhåller svenska skolkommissionens avståndstagande från 
allmänbildning, som sågs som ett utslag av tysk romantik i en tid då tyskt tänkande 
inte stod högt i kurs, till förmån för en USA-inspirerad behaviorism och undervisning 
organiserad efter en curriculum-modell. I både Norge och Danmark fanns under de 
följande decennierna en uttalad kritik av den svenska skolans utveckling mot vad man 
såg som en utbildningsfabrik. I synnerhet i Danmark har bildningstänkandet fortlöpande 
haft en starkare ställning, något som också blir tydligt i den danska gymnasiereformen 
från 2005 där organiserad ämnessamverkan införs. 

Bengt Schüllerqvist, professor i historia vid Karlstads universitet, diskuterar, efter en 
problematiserande inledning om ämnesbegreppet, likheter och olikheter i utveck- 
lingen av de fyra skolämnena historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap 
i Sverige, Norge och Danmark. Religionsämnet sekulariserades tidigare i Sverige än 
i grannländerna. Geografiämnet grupperas som naturvetenskapsämne i Danmark, 
medan det placeras bland samhällsämnena i Norge och Sverige. Den ämnessamverkan 
som den senaste danska gymnasiereformen anbefaller, ser Schüllerqvist som 
ett undantag från en aktuell trend, att i aktuella kursplaner betona de olika 
samhällsämnenas egenart. Inom historieämnet har internationell historiedidaktisk 
forskning fått genomslag i de skandinaviska kursplanerna. Samhällskunskapsämnet 
har en likartad historia i de tre länderna, där ämnet med reformpedagogiska argument 
frigörs från historieämnet under 1960-talet.

I sin översikt presenterar Schüllerqvist även tematiken i de ämnesdidaktiska skandi-
naviska doktorsavhandlingar som skrivits inom de fyra ämnena, samt hur skenbart 
motsägelsefulla målsättningar för de fyra ämnena har tolkats inom den forskning 
som bedrivs vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik i Karlstad. 

Arto Kallioniemi och Arja Virta är professorer vid Helsingfors respektive Åbo uni- 
versitet. Deras artikel är en översikt av mönster och utvecklingsdrag inom finsk 
ämnesdidaktik. Den finska ämnesdidaktikens nationella karaktär betonas. En inter- 
nationell orientering kan ses först under de senaste åren. Parallellt med detta har en 
förskjutning skett från ämnesdidaktiska forskare med bakgrund i respektive skolämne 
till forskare med doktorsexamen i pedagogik. En forskningsbaserad lärarutbildning 
börjar utvecklas från 1980-talet, vilket ökat förutsättningarna för tjänster och forsk- 
ningsanslag. En ökning av antalet doktorsavhandlingar är en följd av detta. Tjänsterna 
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har placerats vid utbildningsvetenskapliga enheter, inte tillsammans med respektive 
ämne. Årliga nationella konferenser i ämnesdidaktik har organiserats i Finland sedan 
1987. En nationell organisation för fältet bildades 2011. 

Vad gäller forskningens inriktning har den följt trender inom pedagogisk forskning. 
Studier av ämnenas historiska utveckling vad gäller kursplaner och läroböcker är 
vanliga liksom empiriska studier av elevers lärande och lärares reflektion kring sin 
undervisning. Kvalitativa studier med syfte att utveckla ny typ av forskning eller 
nya undervisningsmetoder är en tredje typ av vanligt förekommande forskning. Teo-
retiskt och filosofiskt orienterad forskning är sällsynt. Liksom i många andra länder 
har forskning i matematikdidaktik och naturvetenskapsdidaktik haft särskilt stöd från 
statsmakten, i Finland bland annat i form av en forskarskola. I sin genomgång av 
finsk forskning betonar författarna bristen på studier där flera skolämnen ingår. 

En artikel av Gabriel Bladh, docent vid Karlstads universitet och Lena Molin, univer-
sitetslektor vid Uppsala universitet, bygger på inlägg presenterade vid en workshop 
under NOFA-konferensen. De diskuterar geografi som ämne utifrån tre kontexter: 
geografi som universitets-, skol- och lärarutbildningsämne. I Sverige liksom i andra 
länder var det skolämnets starka ställning, genom nationalism och en allmänbildande 
målsättning, som drev det akademiska ämnet mot att bli en självständig disciplin. 
När det vetenskapliga ämnet delades upp och fick olika fakultetstillhörighet tappade 
utbildningen av geografilärare kontakten med forskningsutvecklingen inom ämnets 
båda delar. Inom gymnasieskolan försvann geografi som självständigt skolämne 1965 
och återinfördes 1994. Under mellanperioden delades det geografiska innehållet upp 
mellan samhällskunskap och naturkunskap. Dessa organisatoriska åtgärder inom såväl 
högskola som skola har skapat stora problem som kvarstår när geografiämnet åter-
införts i gymnasieskolan. Ämnet har fått en låg status genom hela skolsystemet med 
allvarliga konsekvenser för lärarnas utbildningsnivå och elevernas kunskaper. Ämnes- 
utvecklingen har stagnerat vilket resulterat i en fortsatt regionalgeografisk dominans. 
Den geografididaktiska forskningen är svag och fragmentarisk. I en nordisk översikt 
menar författarna att geografididaktikens svaga ställning gäller i hela Norden med 
undantag för Finland. Till geografiämnets problematik finns en kvarvarande klyfta 
finns mellan skolämnet och de vetenskapliga disciplinerna. 

Torill Strand är högskolelektor i norska och undervisar i norska språkets didaktik på 
fakulteten for lärarutbildningen på Högskolorna i Oslo och Akershus. I sitt kapitel redo- 
gör Strand för ett skrivprojekt där grundskoleelevers egenutvärdering av sakprosa- 
texter studeras. Syftet är att studera på vilket sätt elevers egen reflektion över texterna 
och lärares kommentarer på desamma kan bidra till lärprocessen. Fokus är lärarnas 
formativa bedömning och elevernas förståelse av denna. I projektet deltog 15 aktiva 
lärare och textmaterial från 60 av deras elever ingår som material i studien. Strands 
datamaterial utgår från elevers utsagor om lärares muntliga och skriftliga respons 
på en text de själva skrivit och fått respons på vid tre tillfällen. Resultaten visar att 
eleverna i högre grad uppskattar lärarkommentarer på mikro- än makronivå, dvs. 
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mer om språkliga detaljer än generell struktur på texten. För att komma tillrätta med 
makrofrågor föreslår författaren att lärarna skall arbeta med modelltexter och goda 
exempel. Eleverna beskriver vidare problem med att förstå lärarnas användande av 
genrespecifika ord. Strand menar att det är svårt att avgöra om det rör sig om seman-
tiska problem eller brist på förmåga att skriva hos eleverna. Generellt hade eleverna 
svårt att ta till sig och omsätta lärarnas kommentarer om argumentering och kritisk 
granskning. Strand identifierar muntlig argumentation och diskussion om ämnes-
specifikt innehåll som viktiga aktiviteter att använda för att förbereda eleverna inför 
skrivprocessen, liksom att medvetandegöra dem om att texten har en målgrupp.

Line Hjorth Christensen är doktor i danska på Institutet för Nordiska studier och 
språkvetenskap vid Köpenhamns universitet. Christensen argumenterar i sin artikel 
för att danskämnet skall förstås som ett estetiskt fält inom vilket alster produceras som 
har ett egenvärde. Hon menar att danskämnet skall expandera, inkludera och relatera 
sig till visuella, rumsliga och materiella undervisningsformat förutom de språkliga. 
Artikeln bygger på ett större forskningsprojekt där estetiska och informella lärprocesser 
studerats. I den aktuella studien presenteras en delstudie i en museikontext. I den 
övning, som artikeln beskriver, fick studenterna på en universitetskurs i museologi 
dokumentera Karen Blixen-museet med hjälp av bilder, och utifrån detta skapa ett 
imaginärt museum genom att fotografera museet och skapa bildtexter till bilderna. 
Därefter fick studenterna reflektera över övningens karaktär och processens lär- 
potential. Christensen menar att arbetet med bildserierna skapar en kritisk medveten- 
het om museuminstutionens säregna karaktär och om de didaktiska möjligheter, 
som författarmuseer rymmer, när man arbetar med dem i danskämnets kontext. 
Studenternas imaginära museer  bidrar på detta sätt både till en ny förståelse av museet 
och av Karen Blixens författarskap. Casestudien visar hur museet som didaktisk platt- 
form aktiverat språkliga och litterära kunskaper. Christensen menar dock att för att upp- 
nå detta krävs att läraren kan skapa en medvetenhet bland elever om museer som en  
lärandemiljö, som utgörs av en specifik organisation, och av estetik, historia och kultur.

Ann Boglind, universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet, 
ser en markant ökning av en typ av litteratur som tilltalar både barn och vuxna. 
Dessa böcker kan uppfattas som en specifik litterär genre, som Boglind betecknar 
som crossoverlitteratur. Termen den komplexa barnlitteraturen används också för dessa 
böcker som ofta har en mytisk tematik och talar till de vuxnas undermedvetna på ett 
sätt som vanlig vuxenlitteratur ofta inte gör. Boglind diskuterar olika förklaringar till 
att denna litteratur blivit allt vanligare. Man kan tänka sig ett samtida förbarnsligande 
av vuxenrollen och ett vuxengörande av barndomen. Barndomen framställs inte bara 
som en idyll utan som en livsfas med allvar och ansvar. Boglind behandlar Peter 
Pan-syndromet, med vilket avses att vuxna läser barnböcker för att de nostalgiskt 
längtar tillbaka till sin barndom. Boglind argumenterar för att crossoverlitteratur har 
stora möjligheter att berika skolans litteraturundervisning. Den komplexa barnlit-
teraturen ger förutsättningar för en fördjupning i litterära texter och för både filoso-
fiska och estetiska läsprocesser och språkiakttagelser, som inte varit möjliga med stora 
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delar av den vanliga barn- och ungdomslitteraturen. Crossoverlitteraturen har också 
större möjligheter att tilltala ungdomar än den vuxenlitteratur som brukar användas i  
litteraturundervisningen i grundskolans senare år och på gymnasiet. Skolans litteratur- 
undervisningen har i decennier pendlat mellan en erfarenhetspedagogisk och en  
litteraturestetisk hållning. Arbetar man med crossoverlitteratur behöver det inte handla  
om ett antingen eller utan ett både och, menar Boglind, och framhåller att denna nya 
litteratur har bidragit till att ge barnlitteraturen en högre status. 

Pia Sundqvist är universitetslektor i engelska vid Karlstads universitet. Hon har skrivit 
en artikel om betydelsen av extramural engelska tillsammans med Liss Kerstin Sylvén, 
som är universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot engelska vid Göteborgs 
universitet. Extramural engelska är den engelska elever kommer i kontakt med på fritiden  
via t.ex. media och litteratur. Sundqvist och Sylvén har i sina avhandlingar visat att 
fritidsengelska är av stor betydelse för elevers tillägnande av ett rikt ordförråd och 
muntlig färdighet i engelska. Av de fritidsaktiviteter som visat sig ha störst betydelse för 
att förbättra engelskan återfanns datorspel, internetanvändning och läsning. Mindre  
betydelse har att se på tv och film eller lyssna på musik. Vidare påvisar Sundqvist 
och Sylvén från en pilotstudie att den tid elever ägnar åt extramural engelska varierar 
kraftigt, vilket leder till att elever i ett och samma klassrum troligtvis har väldigt olika 
kunskapsnivåer. Engelskläraren möter därmed mer heterogena elevgrupper än andra 
språklärare, vilket blir ett viktigt didaktiskt problem för läraren att förhålla sig till. I sin 
artikel ger Sundqvist och Sylvén förslag på en ämnesdidaktisk modell som lärare kan 
använda sig av för att möta problemet med det heterogena klassrummet. Modellen 
kallas möjlighetsmodellen och är framtagen av Bronäs och Runebou. En viktig aspekt av 
modellen är att läraren skall ta tillvara den ämnesdidaktiska potentialen, något som en-
ligt författarna sker om läraren kartlägger elevernas extramurala engelska och samtalar 
med dem om detta. På så sätt kan elevers personliga kontakter med engelska tas tillvara 
och användas som en resurs i undervisningen, menar Sundqvist och Sylvén.

Christian Waldmann är doktor i nordiska språk och arbetar som biträdande lektor 
i svenska vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Waldmann har 
gjort en empirisk studie av förskolebarns språkliga förståelse av de spatiala begreppen 
framför och bakom, där syftet är att undersöka hur förståelsen för dessa begrepp ut-
vecklas i åldersperioden 2–5 år. I studien deltog 62 svenskspråkiga barn och 44 vuxna. 
Samtliga informanter fick genomföra ett utförandeexperiment och ett bedömnings- 
experiment. Utifrån resultaten noterar Waldmann att 2-åringar tenderar att tolka den 
närmaste sidan av ett objekt som framsida och den bortre som framsida till skillnad från 
vuxna som oftast ser den bortre sidan som framsida och den närmaste som baksida.  
Barnen blir med stigande ålder mer vuxenlika i sin tolkning av begreppen. Deras 
spatiala förståelse utvecklas från en låg komplexitet i det spatiala förhållandet (enkel 
position) till att omfatta mer komplexa spatiala förhållanden (position och relation). 
Waldmann kopplar barns begreppsutveckling till deras sensomotoriska utveckling. 
Enligt Waldmann lägger barn redan i låg ålder grunden för sin förståelse av spatiala 
begrepp genom sina kroppsliga aktiviteter. Barn som lär sig svenska som andraspråk 
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måste således inte bara lära sig den språkliga representationen för spatiala för- 
hållanden utan också tillägna sig en korrekt konceptualisering. Det sistnämnda torde 
kunna stödjas och stimuleras i förskolan genom att barnen erbjuds rika möjligheter 
att själva utforska spatiala förhållanden.

Arne Engström är docent i matematikdidaktik vid Karlstads universitet och beskriver 
i sin teoretiskt inriktade text hur forskning om komplexa adaptiva system (KAS) under 
senare år vuxit i intresse inom utbildningsvetenskaperna som ett sätt att beskriva den 
lärandeprocess som finns i klassrummet. Engström diskuterar med utgångspunkt i 
matematikundervisningen likheter och skillnader mellan detta perspektiv på lärande 
i förhållande till mer traditionella ansatser, såsom social konstruktivism och transfor-
mation av kunskap. Enligt Engström går den stora skiljelinjen i att de traditionella 
ansatserna försöker hitta linjära förklaringar (kausala relationer) på de icke-linjära 
fenomenen som uppstår i klassrummet. Komplexitetsforskningen tillför ett per- 
spektiv som fokuserar på utveckling av gemensam förståelse. Skola och undervisning 
ses som sociala system som uppvisar samma egenskaper som självorganiserade system.  
Ett KAS kännetecknas av: hög grad av mångfald, redundans, decentraliserad kontroll, 
organiserad slumpmässighet och granninteraktioner. Alla dessa karaktäristika hittar Eng- 
ström i matematikklassrummet.

Steffen Elmose är doktor i naturvetenskapernas didaktik och arbetar som lektor 
på University College Nordjylland i Danmark. I början av 2000-talet infördes 
kompetensbegreppet i styrdokumenten i det danska utbildningssystemet. Elmose 
diskuterar i sin teoretiska artikel hur ett naturvetenskapligt kompetensbegrepp kan 
ges en teoretisk grund för att operationaliseras i den danska skolan. Elmose visar detta 
genom att avgränsa specifika naturvetenskapliga delkompetenser och koppla dessa 
till lärandemål på olika nivåer. De fyra naturvetenskapliga delkompetenserna som 
studeras är: Empirikompetens – förmågan till att genomföra empiriska undersökningar 
av naturvetenskapliga fenomen. Representationskompetens – förmåga att använda sig av 
symboler, grafer och algoritmer för naturvetenskapliga fenomen. Modelleringskompetens 
– förmåga att manipulera reducerade uttryck av naturvetenskapliga fenomen. 
Perspektivkompetens – förmåga att kommunicera naturvetenskap samt diskutera i ett 
samhällsmässigt sammanhang. Elmose har tidigare genom ett aktionsforskningsprojekt 
försökt implementera dessa delkompetenser, men funnit att det inte är en enkel 
uppgift. I denna text avgränsar Elmose delkompetenserna gentemot varandra och 
förankrar dem teoretiskt. Därefter relaterar han dem utifrån sin tidigare studie till 
lämpliga generella kunskapsmål och ger förslag på hur de kan operationaliseras och 
utvärderas i undervisningen.   

I sin artikel argumenterar Aase H. Bitsch Ebbensgaard, extern lektor vid Köpenhamns 
universitet, för att historiedidaktisk förståelse skall bli ett undervisningsmål för 
gymnasieelever. Hon beskriver bakgrunden till denna position i den syn på historien 
och bruket av historien som utvecklats inom tysk historiedidaktik med namn som 
Klaus Bergmann och Jörn Rüsen, och som i Norden förknippas i första hand med 
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Bernhard E. Jenssen. Ebbensgaard följer dock inte Jensen hela vägen när han gör en 
skarp åtskillnad mellan historieämnets didaktik och historiemedvetenandedidaktik. 
Hon pläderar i stället för att skolundervisning skall omfatta både det klassiska 
historieämnet och en metaförståelse med grund i historiedidaktiken. Metaförståelsen 
är en förutsättning för att eleverna skall kunna förstå hur bruk av tolkningar av det 
förflutna i olika tider och kulturer varit maktens instrument att styra människor att 
följa vissa bestämda religiösa, kulturella och ideologiska sanningar. Utfrån egna studier 
av danska gymnasieelevers förhållande till tid och historia skisserar Ebbensgaard på hur 
en sådan metahistorisk undervisningstrategi kan byggas upp. 

I sitt bidrag diskuterar universitetslektor Johan Samuelsson i ett historiskt perspektiv 
olika modeller för nationell kvalitetsgranskning av skolundervisning med exempel från 
historieämnet. Han argumenterar för att utformningen av modellen för granskning, 
hos Samuelsson benämnd bedömningsinstitution, bör ses som en del av läroplanen. 
Bedömningsinstitutionens utformning visar vad som räknas som kunskap, och får 
också konsekvenser för undervisningens utformning. Samuelsson poängterar också 
att när bedömningsinstitutioner förändras kan en maktförskjutning ske mellan olika 
aktörsgrupper. 

Dåtidens svenska gymnasieskolas studentförhör innebar ett stort inflytande för uni- 
versitetsprofessor över normer för vad som utgjorde goda historiekunskaper. När 
censorsystemet avskaffades under senare delen av 1960-talet övergick inflytandet över 
kvalitetskontroller dels till centrala skolbyråkrater, dels till pedagogprofessorer med 
reformpedagogisk agenda. Särskild uppmärksamhet ägnar Samuelsson åt de externa 
svenska granskningarna av historieundervisningen från 1992 och 2003. Samuelsson 
betonar det stora inflytande över granskningens utformning och tolkningen av 
resultaten som Gunilla Svingby, pedagog med en tydlig reformpedagogisk agenda, 
haft över båda granskningarna. En skillnad finns dock. Den första granskningen 
genomfördes konsekvent utifrån en reformpedagogisk agenda inspirerad av anglo- 
saxisk historiedidaktik, medan den senare granskningen utmärks av en betydande 
inkonsekvens. De granskare som genomförde studien av historieundervisning 
utformade studien och tolkade resultaten utifrån en syn på historieämnet med 
essentialistiska inslag, medan Svingby i sina övergripande kommentarer om SO-
ämnena fortsatt tolkade resultaten utifrån sin reformpedagogiska agenda. 
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Nordisk konvergens og divergens 
i ungdomsuddannelserne
Harry Haue

”Et slags pedagogisk arkeologi skulla behövas för at förstå hur
dagens utbildningsväsende vilar på avlagringar från tidligere
epoker” (Skola för bildning, 1992)

problemstIllIng
I løbet af første halvdel af 1800-tallet blev almendannelse målet for den højere 
undervisning i Danmark, Norge og Sverige. Frem til 2. verdenskrig var der i de tre 
lande enighed om at fastholde denne målformulering for den højere undervisning, 
men i løbet af 1950’erne kom begrebet under pres i Sverige og Norge og ophørte i 
1960erne helt med at eksistere som formål for undervisningen, mens det derimod i 
Danmark forblev et dynamisk og styrende begreb i gymnasieundervisningen.

Det kan undre, at der i en periode, hvor netop den nordiske integration og 
samarbejde på langt de fleste af samfundets områder var intens, man talte om 
spindelvævsintegration, der gik langt ud over de formelle politiske aftaler og 
konventioner, skete en divergens på uddannelsesområdet, i alt fald når det drejede 
sig om gymnasiet. Spørgsmålet er da, hvorfor denne kløft opstod igennem Kattegat, 
hvor dyb den var, og hvad kløften betød for det fagdidaktiske samarbejde?

ArkæologI – mAnge forklArInger skAl søges I dyberelIggende lAg
Vi må ofte langt tilbage i tid for at få svar på den nutidige udvikling. The past is 
your present to the future, som det står i en indskrift på gaden i Newcastle. Som 
uddannelseshistoriker må man foretage arkæologiske undersøgelser i de mange lag, 
som vi i dag står på. Det gælder, når man skal forklare, hvorfor begrebet almendannelse 
opstod, og hvordan det virkede over tid.

Gustav Abraham Silverstolpe var vist den første svensker, der brugte begrebet i 
1811, og det var kun fem år efter, at begrebet første gang var blevet formuleret af 
preusseren Johann Friedrich Herbart i den første videnskabelige fremstilling om 
pædagogik: Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet. I Danmark 
bruges det første gang af den store fysiker H.C. Ørsted i 1824, og han søgte som i 
så mange andre sammenhænge at indholdsbestemme begrebet. Det var, skrev han 
i en avisartikel, ikke spørgsmål om mængden af kundskaber, det kom an på i den 
højere undervisning, men det fornuftens stempel, som kunne sætte på kundskaberne. 
I Norge blev begrebet i alt fald brugt i begyndelsen af 1830erne. Det er værd at 
bemærke, at begrebet i Danmark og Norge er nogenlunde ens: almendannelse, 
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mens det i Sverige hed almenbildning, altså med brug af den tyske formulering. 
Den svenske uddannelsesforsker, Steen Högnäs mener, at denne forskel ikke er en 
tilfældighed, men er et udtryk for, at den norske uddannelsestradition i højere grad 
end den svenske forbinder sig med oplysningstiden og den franske antiklerikale og 
positivistiske strømning, hvorimod den svenske var mere tysk og dermed elitært 
orienteret. 1

Men hvorfor opstod begrebet, og hvorfor kom det i anvendelse? Et svar giver Esaias 
Tegnér i 1823:

Den allmäna bildningen är öferallt det populära resultat 
av en vetenskapelig.

Det blev et begreb, der knyttede sig til skolen, og som i modsætning til dannelse 
var afgrænset til nogle få års organiseret undervisning, det var et entalsbegreb, der 
postulerer en bestemt enhed og helhed i undervisningen, og blev en målestok for, 
hvilke almene dele af de nye videnskaber, der skulle optages på skolens curriculum. 
Jeg har defineret begrebet således:

Almendannelse kan udvikles i en undervisning, der indeholder de 
almene dele af de videnskaber og fag, som samfundet har adgang 
til og brug for med henblik på at udvikle elevernes personlige 
myndighed til at reflektere over deres eget forhold til 
medmennesker,natur og samfund. 2

Almendannelse blev formålet i de nordiske gymnasier, også efter at de blev opdelt i 
en matematisk og en klassisk retning i Sverige i 1849, i Norge i 1869 og i Danmark 
i 1871. Begrebet kunne såedes godt rumme flere forskellige veje til almendannelse, 
men ikke uddannelser der var professionsrettede. Over tid betød det, at de fag der i 
særlig grad skulle forberede til det teologiske studium, blev reduceret, først hebraisk 
og senere græsk, mens der skete en opprioritering af naturvidenskaberne og de 
moderne sprog. Det kan virke underligt, at oldnordisk blev indført som obligatorisk 
fag i både Norge og Danmark. Faget omfattede oldislandsk sprog, sagaerne og 
norrøn litteratur, i Norge som et ret stort selvstændigt fag og i Danmark som en 
del af modersmålsundervisningen. Her var der mundtlig eksamen i oldnordisk og 
pensum var 100 sider. Det var grundtvigsk orienterede kredse med særlig støtte fra 
bondebevægelserne, der krævede oldnordisk angiveligt som et alternativ til latinen, 
der blev anset – med rette – for kun at være den akademiske stands ’brand”.3 

 

1. Steen Högnäs: (2001) The Concept of Bildung and the Education of the Citizen, in: Sirkka Ahonen and 
JukkaRantala: Nordic Lights.
2. Harry Haue: (2003) Almendannelse som ledestjerne. En undersøgelse af almendannelsens funktion i dansk
gymnasieundervisning 1770-2000, Syddansk Universitetsforlag, s. 19f.
3. J. Paludan: (1885) Det høiere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverig. En sammenlignende historisk 
fremstilling, København, s. 334. Oldnordisk blev ikke indført i Sverige, se s. 432-35.
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tre forskellIge slAgs folk
I den nyeste forskning i komparationen mellem de nordiske skole- og uddann- 
elsessystemer er der naturligt bestræbelser på at forklare forskellene. En interessant 
synsvinkel anlægger Peter Henrik Raae i et endnu upubliceret bidrag, hvor han foku- 
serer på folkelighedsbegrebet. Han kalder den norske folkelighed for nationalfolk- 
elig, den svenske for statsfolkelig og den danske for folkefolkelig.4

I anden halvdel af 19. århundrede udviklede der sig i Norge en særlig radikaliseret 
blanding af grundtvigianisme og folkelig demokratisk tænkning. Denne bevægelse

kritiserede bl.a. skolen for at mangle nationale værdier – værdier der kunne mod- 
virke den religiøse og sociale splittelse og dermed knytte befolkningen og nation 
sammen. Resultatet blev et udpræget egalitært og nationalt homogent folk, og 
der var ikke længere en klar modsætning mellem den bureaukratiske elite og de 
folkelige bevægelser. Forudsætningen for denne udvikling var en stærk statsmagt, 
hvis højt prioriterede opgave var at styrke sammenhængskraften i landet, hvilket 
især påvirkede skolevæsenet. Denne nationale mobilisering førte i 1905 til opløsning 
af personalunionen med Sverige. I 1945 kunne socialdemokraterne danne en 
flertalsregering, og i sammenhæng med udviklingen af velfærdsstaten gennemføre 
en forlængelse af skolepligten og en samordning af ungdomsuddannelserne. Det sket 
på forsøgsbasis fra 1959 og blev lovpligtigt i 1969. Her spillede den angelsaksiske 
curriculumtænkningen en betydelig rolle, og den pædagogiske udvikling var stærkt 
påvirket af den amerikanske behaviorisme. Almendannelse skulle ikke længere være 
målet for undervisningen; hovedsigtet var fællesskab og lighed og i modsætning 
til udviklingen i Danmark var privatskoler ikke løsningen. Globaliseringen skabte 
senere fokus på skolens utilitaristiske opgave, og undervisningsminister Gudmund 
Hernes gennemførte en vidtgående skolereform i 1994, hvor alle unge fik ret til 3 
års uddannelse og dermed var 13 års undervisning en realitet for så godt som alle. 
Argumenterne for at satse på skole- og uddannelse var ikke længere en styrkelse af 
sammenhængskraften, men økonomisk vækst og forbedring af konkurrenceevnen. 
Forsøg på at genindføre dannelsestænkningen kom ikke til at præge udviklingen. 5

Sverige havde ikke som Norge brug for nationalisme og nationsdannelse, bl.a. fordi 
landet sjældent havde været truet på sin eksistens, og siden Napoleonskrigene havde 
hyldet neutralitet og opretholdelsen af en stærk statsmagt. I Norge og Danmark 
opstod højskolerne som selvorganiserede dannelsesinstitutioner i opposition 
til universiteterne, men sådan var det ikke i Sverige. Her skete udviklingen af 
folkehøjskolerne i et nært samarbejde med universiteterne. De svenske social- 
demokrater kom til magten i mellemkrigstiden og som noget nyt inddrog de radikale 
økonomiske teorier i deres reformarbejde. Denne videnskabeliggørelse af politikken gav 
eksperterne stor indflydelse også på skole- og uddannelsesområdet, og skolen blev en 

4. Peter Henrik Raae: (2011) Den nordiske uddannelsesmodel og den sene modernisering af det danske 
gymnasium,upubliceret arbejdspapir.
5. Alfred O- Telhaug ”Velfærdsstat og utdanning i Norge – to sider av samme sak” I: Uddannelseshistorie 2006,
s. 30-55.
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vigtig del af opbygningen af folkhemmet. Undervisningen skulle sikre den positive frihed 
og den reelle lighed, og det kunne bedst realiseres ved en forlængelse af skolepligten og 
en samordning af ungdomsuddannelserne. Sverige var et af de første lande i verden, der 
tilbød sine borgere gratis uddannelse fra grundskole til universitet. Det var eksperternes 
fortjeneste, at der på skole- og uddannelsesområdet skete en nyorientering mod 
angelsaksisk praksis, og dermed en nedtoning af bildungs- og didaktiktænkningen. Med 
samordningen af ungdomsuddannelserne kunne almendannelse ikke længere være det 
overordnede mål for undervisningen, og studentereksamen blev i 1965 nedlagt. 6

I Danmark udviklede der i det 19. århundrede et stærkt civilsamfund. Grundlaget 
herfor var fremvæksten af en række folkelige bevægelser på både det sociale, 
økonomiske og åndelige område. Det var bl.a. de grundtvigske bevægelser og Indre 
Mission, andelsbevægelsen, sygekasser og afholdsbevægelser. De grundtvigske 
bevægelser udviklede en folkelighed, der skulle matche den universitetsuddannede 
elite. Det centrale var at oplive menneskene og dermed gøre dem bevidste om, at 
de alle havde del i den guddommelige ånd og derfor var skabt til at leve et godt og 
aktivt verdsligt liv i troen på Guds nåde. Midlet i undervisningen skulle være det 
levende ord og samtalen, der skulle have fortrin frem for bogen og skriften. Mange 
grundtvigianere var utilfredse med, hvad de kaldte den offentlige ’terpeskole’, og 
dannede derfor friskoler for børn, hvor en særlig reformpædagogik kunne udvikles. 
Denne pædagogik, som også blev praktiseret på de mange folkehøjskoler, kom også 
til at påvirke gymnasiets undervisning, som via denne inspiration fik støtte til at 
fastholde det almendannende sigte for undervisningen. Da socialdemokraterne fik 
regeringsmagten i mellemkrigstiden, overtog de den grundtvigske konsensusprægede 
forståelse af begrebet ’folk’, som de prioriterede frem for at tilskynde til klassekamp. 
I 1934 blev sangen ’Danmark for folket’ netop lanceret som et modstykke til 
’Internationale’. Ligheden mellem håndens og åndens arbejde passede godt til denne 
forståelse af folk, og der var ikke det samme behov for at lade en demokratisk diskurs 
gå forud for dannelsesdiskursen, sådan som det skete i Sverige og Norge. Dermed var 
der ikke behov for at samordne ungdomsuddannelserne og almendannelsen kunne 
fortsat være målet for de boglige ungdomsuddannelser. Dermed kunne forbindelsen 
til Humboldts skoletanker fastholdes, og almendannelse som mål for den gymnasiale 
undervisning skal sikre, at det i mindre grad drejer sig om ’at vide at’ men at ’vide 
hvordan og hvorfor’. En sådan undervisning gav lærerne en udstrakt metodefrihed, 
og undervisningen en faglig struktur, der bedst muligt kunne forberede eleverne på 
videregående undervisning på universitetsniveau. 7

2. verdenskrIg og de højere uddAnnelser
Det linjedelte gymnasium, som blev fuldt udfoldet i de tre nordiske lande omkring 1900 
fik en lang levetid. Først i forbindelse med nedsættelse af en skolekommission i 1940 

6. Gunnar Richardson (2007): Svensk utbildnings Historia. Skola och samhälle förr och nu, Stockholm, s. 130-134.
7.  Kim Arne Pedersen (2011) ”Folkelighed og folkelige bevægelser i grundtvigsk optik” I: Harry Haue og Michael
Tolstrup (red.) Folkelige bevægelser i Danmark, Selvmyndiggørelse og samfundsengagement, Odense, s. 333-364.
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skete der en markant nytænkning i Sverige. Skolekommissionens betænkning forelå 
i 1946, hvori der var et forslag om 9 års enhedsskole og grundlæggende ændringer af 
ungdomsundervisningen. Budskabet herfra var, at demokratidiskursen skulle overordnes 
dannelsesdiskursen. ”Skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska männeskor”. 
Det drejede sig om at ”omdanne skolan i överensstemmelse med den demokratiska 
samhällets struktur och liv.” Som en kontrast hertil var der i Danmark i 1941 udsendt et 
cirkulære, der præciserede 1937-lovens formål med undervisningen, og her blev demokrati 
overhovedet ikke nævnt, men i stedet blev der lagt vægt på at udvikle børnenes sans for 
etiske og kristne værdier, ærbødighed over for menneskelivet og naturen, kærlighed til 
hjemmet, vort folk og land, respekt for andres meninger, følelse for fællesskab mellem 
folkene og samhørighed med andre nordiske folk. Både i Sverige og Danmark var 
det bestemmelser for folkeskolen, men disse ville også komme til at påvirke målene 
for ungdomsuddannelserne. Da Danmark gennemførte en grundlæggende reform af 
skolevæsenet i 1958, gentog man cirkulærebestemmelserne fra 1941 om det kristne og 
nationale uændret, mens Sverige var på vej til at udfolde demokratidiskursen. I Norge 
fulgte man i store træk Sverige. Den norske socialdemokratiske regering havde flertal og 
kunne derfor gennemføre partiets planer mere konsekvent end i Danmark og Sverige, 
hvor der endnu var koalitionsregeringer. I løbet af 1950erne blev den niårige grundskole 
gennemført i Norge, og i 1959 blev der nedsat en komité, der skulle regulere forholdet 
mellem folkeskolen og gymnasiet. I komitéens betænkning hed det: ”Gymnasiet tager 
sigte på å danne grundlag for videregående studier, for tilsætning i offentlige etater 
og for stillinger i det private yrkesliv.” Formålet var ikke længere almendannelse, 
og i anmærkninger til forslaget blev det anført, at man burde undgå udtrykket ’den 
høgre skole’, som var forbundet med udtrykket ’skoler for høgre allmendanning’. I 
1965 blev de norske ungdomsuddannelser samordnet, og ”det måtte være adgang til at 
kombinere allemenutdanning å yrksytdanning.” Da almendannelse ikke kan omfatte 
professionsorienterede uddannelser, var det nødvendigt at fjerne dette begreb fra 
formålsbeskrivelsen, og studentereksamen blev ophævet.8

I Sverige skete der også en integration af ungdomsuddannelserne. Der måtte ikke 
gøres forskel på de unge, der valgte en erhvervsfaglig uddannelse og de unge, der søgte 
de boglige ungdomsuddannelser. Demokratidiskursen var den vigtigste, og rationelle 
og traditionelle forestillinger om ungdomsuddannelser måtte komme i anden række. 
Allerede skolekommissionen, der arbejdede i årene 1940-46, havde taget afsked med 
almenbildning som mål for undervisningen med henvisning til, at der var tale om 
et tysk, romantisk begreb, der var overspændt og jo heller ikke havde forhindret den 
tyske elite i at blive nazister. Derfor var det langt bedre at orientere sig mod USA, 
hvor behaviorismen netop i efterkrigsårene vandt stor udbredelse, og undervisningen 
blev organiseret efter curriculummodellen, hvor eleverne fik frihed til at kombinere 
fag og moduler. Studentereksamen blev som i Norge afskaffet. Det skete i 1965. 9

8. Harry Haue (2003): Almendannelse som ledestjerne. En undersøgelse af almendannelsens funktion i dansk
gymnasieundervisning 1770-2000, Odense. Syddansk Universitetsforlag, s. 407.
9. D. Broady (1992) ”Bildningsplaner och Läroplaner” I: Skola för bildning, Stockholm.
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En dansk skolemand bemærkede i 1960, at det svenske gymnasium efter reformen 
af 1959 ikke længere var almendannende, men derimod meget specialiseret. Han 
mente, at denne specialisering skyldtes angelsaksisk påvirkning og var et brud med 
traditionen fra det 19. århundrede, nemlig den højere almendannelse. Han henviste 
til den britiske rapport fra 1922, som R.H. Tawney havde udarbejdet for Labour: 
Secondary Education for All, og gav udtryk for, at den curriculum-tænkning, som  kom 
til udtryk heri, havde bredt sig til alle andre vesteuropæiske lande, mest til Sverige 
og Norge, mindre til Danmark. Det var også hans opfattelse af curriculum-modellen 
svækkede lærerrollen, idet kontrollen med elevernes standpunkter blev overdraget 
til skoleeksterne institutioner, der skulle konstatere, i hvilken udstrækning elevernes 
kundskaber levede op til nationale standarder for ’hvad’, og dermed lagde vægt på 
produktet, mere end processen.10

Anderledes i Danmark. Også her blev der i efterkrigsårene drøftet forskellige 
former for skole- og uddannelsesreformer, men den demokratiske diskurs var her 
underordnet dannelsesdiskursen. For folkeskolen vedkommende var det som før 
nævnt stadig formuleringen fra 1941 om det etiske, det nationale og det kristne, der 
blev fremhævet, og hvad i højere grad undrer, samordning af ungdomsuddannelserne 
blev ikke nævnt. Det kan undre af mange grunde. For det første var Danmark også 
regeret af socialdemokrater, der på mange områder havde et nært samarbejde med 
de nordiske landes broderpartier. For det andet skulle man tro at den amerikanske 
påvirkning med individualisering og samordning af ungdomsuddannelserne var lige 
så relevante her som i Norge og Sverige. For det tredje, var der mange lighedspunkter 
på det erhvervsmæssige område. Men hvordan skal da den ganske dybe kløft, der i 
løbet af 1950-70 udviklede sig i Kattegat forklares og forstås?

grundtvIg og humboldt
Selv om Grundtvig var kendt i hele Norden, var der alligevel stor forskel på, hvordan 
man kendte og brugte ham i de tre nordiske lande. Folkehøjskolen kan ses som et 
parameter herfor. Grundtvig havde i 1830 udgivet flere skrifter, der plæderede for 
oprettelsen af højskoler, hvor den jævne mand kunne beskæftige sig med ’kongen, 
folket, fædrelandet og modersmålet’, altså et folkeligt universitet uden de klassiske 
sprog, men ellers med høje faglige krav, sådan at studenterne efter skolegangen kunne 
blive folkelige embedsmænd, der ikke skulle læse bøger og gå til eksamen, men lære ved 
at høre ’det levende ord’. I 1837 udgav Grundtvig Til nordmænd om en norsk Høiskole, 
hvori han også udkastede planer for højskoler over hele Norden og oprettelsen af en  
fælles videnskabelig skole, der skulle erstatte alle universiteterne i Norden. Den første 
danske folkehøjskole blev oprettet i Sønderjylland i 1844 og omfattede et vinterkursus 
for bønderkarle. De skulle ikke være folkelige embedsmænd, men tilbage til deres jord, 
hvor de kunne medvirke til at højne den kulturelle og nationale bevidsthed og blive 
bedre til at dyrke deres landbrug. Det var således i forhold til Grundtvigs tanker en  
 
10. F.C. Kaalund-Jørgensen (1960) ”Gymnasieordningen i en række europæiske lande” I: Det nye gymnasium,
betænkning nr. 269, s, 172f
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lavpraktisk og langt mindre ambitiøs løsning, der i årene herefter udfoldede sig med 
oprettelsen af de 100 folkehøjskoler, der i det følgende halve århundrede blev oprettet. 
Man kan sige, at disse folkehøjskoler var en form for ungdomsuddannelse, eksamensfri 
og folkelig, og det var, hvad et agrart samfund havde brug for ud over den lille elite, 
der skulle studere ved universiteterne og udgøre embedsværket. Med henvisning til 
Grundtvig fremhævede højskolens folk, at der var ligeværdighed mellem åndens og 
håndens arbejde, og at akademikerne ikke var finere end bønderne.11 Bønderne havde 
også i Danmark gode grunde til at være selvbevidste.

De havde skabt andelsbevægelsen og et politisk parti, der havde flertal i folketinget. 
Og med højskoleundervisningen som ballast udgjorde de en kulturel dominerende 
befolkningsgruppe. Bondepartiet Venstre var ikke interesseret i at skabe social 
mobilitet ved at lade deres unge tage studentereksamen, og de var længe – indtil 
1960erne – overbeviste om, at landbruget altid ville være et betydningsfuldt 
erhverv med mange udøvere. Arbejderbørn kom ikke på højskolerne, og deres 
uddannelsesforestillinger var især koncentreret om de erhvervsfaglige uddannelser. 
På den baggrund er det forståeligt, at gymnasiet fik lov til at leve sit eget marginale liv 
i forhold til den brede befolkning, også fordi der i 1930erne, på trods af at kun to-tre 
procent af en ungdomsårgang fik en studentereksamen, kunne registreres en betydelig 
akademikerarbejdsløshed. Det gjaldt derfor om at begrænse antallet af studenter. I 
en debatbog fra 1945 Gymnasiets Fremtid understregede rektoren H.V. Brøndsted i 
undertitlen, denne angst for overproduktion af akademikere: Tanker om det danske 
gymnasium for forældre og skatteborgere. Det var den sidstnævnte gruppe, der burde tages 
hensyn til, og der måtte ”ske en hårdhændet sortering af elevmaterialet”.12

1958-reformen I dAnmArk  
– AlmendAnnelse og trAdItIonel skolestruktur
Det var først i 1958, at uddannelsesøkonomiske begreber begyndte at blive brugt 
i en dansk sammenhæng. Et par år før havde den såkaldte teknikerkommission 
påpeget, at der snart ville komme til at mangle ingeniører og andet teknisk uddannet 
personale. Det gjaldt nu om at udnytte intelligensreserven. Antallet af unge, der 
tog studentereksamen måtte gerne stige fra 5 til 20 %, ligesom i Sverige, og der 
blev henvist til Torsten Huséns undersøgelse af svenske værnepligtiges IQ, der netop 
tydede på, at 20 % af en ungdomsårgang var i stand til at tage studentereksamen. 
Dette skifte i uddannelsespolitikken hang også sammen med den anden industrielle  
revolution, der gav næsten fuld beskæftigelse og efterspurgte mere end ufaglært og 
faglært arbejdskraft. Det gjorde den offentlige sektor også. 1958-reformen resulterede 
i, at der frivilligt kunne indføres et 8. skoleår og et mere specialiseret gymnasium. I 
modsætning til de to nordlige broderlande, skulle undervisningen i gymnasiet sigte 
mod at udvikle elevernes almendannelse. Dette begreb var åbenbart så veletableret  
 
11. Roar Skovmand (1983): Samspil mellem nordens folkehøjskoler, Århus, s. 20.
12. Harry Haue (2002) ”Folkelig og akademisk dannelse 1900-1960” I: Søren Eigaard (red.) Velfærd og folkeop-
lysning, Odense, s. 55-68.
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og kendt, at det ikke var nødvendigt at definere det. I løbet af 1960erne blev 
elitegymnasiet til et massegymnasium, og da der i 1966 blev optaget 10.000 unge i 
1. gymnasieklasse, var der glæde i gymnasiekredse. Gymnasielærernes blad skrev da:

Frem for nogen anden skoleform gælder det, at gymnasiet er en 
almendannede skole– den har intet bestemt sigte og bør heller 
ikke have det. Uanset det udefinerede i ordet almendannende, 
ved vi alle, hvad det indebærer. Gymnasiet åbner adgang til ån-
delige goder – eller bedre – til kilderne til visse indre oplevelser, 
som har egenværdi. En begrundelse ud over dette er overhovedet 
ikke påkrævet. 13

I 1964 havde den tidligere norske undervisningsminister, Olaf Kortner været 
hovedtaler på Gymnasieskolernes Lærerforenings årsmøde i København, og her 
orienterede han om situationen i Norge, hvor realskolen var blevet nedlagt, og i stedte 
var der skabt en 9-årig enhedsskole, og stadig flere fortsatte i det treårige gymnasium. 
I 1964 drejede det sig om 17 % af ungdomsårgangen. I foredraget diskuterede Kortner 
også almendannelse, og udtalte sig her om de svenske reformplaner:

De svenske planer tilsigter det socialt tilpassede, funktionsdygtige 
individ. Almendannelse er ikke et begreb med en god klang i 
tiden. Det sociale menneske bliver måske hverken socialt eller 
menneske. Det bliver et tilpasningsmenneske.

Kortner sad selv som formand for Norsk Lektorlag i den norske reformkommission, 
og her havde man netop besluttet sig for en samordning af ungdomsuddannelserne 
og dermed opgive brugen af almendannelse. Først i 1969 vedtog det danske Folketing 
en principplan for en forlængelse af undervisningspligten (ikke skolepligt) til 9 år, som 
skulle træde i kraft i 1973. På folkeskoleområdet var Danmark fodslæbende i forhold til 
Norge og Sverige, og den traditionelle indstilling til skole- og uddannelsesstrukturen 
skal ses i dette lys. 14

svenske frIstelser – den Integrerede ungdomsuddAnnelse
I den danske reformdiskussion blev de erhvervsfaglige uddannelser ikke inddraget 
og blev ikke på nogen måde overhovedet forbundet med realskolen og gymnasiet. 
På det politiske plan var integrationstanken omkring 1960 fjern og ikke ønskværdig. 
Det var først i 1972, at den socialdemokratiske undervisningsminister foreslog, at 
der skulle ske en samordning af ungdomsuddannelserne. Allerede i 1973 blev der 
fremlagt en skitse, som nok var stærkt inspirere af den svenske skoleudvikling. Heri 
hed det, at ”uddannelsen i 10-12. uddannelsesår skal være fælles for eleverne på 
væsentlige områder af almen værdi.” Det gjaldt med andre ord om at skabe en fælles  
 
13. Gymnasieskolen 1966, s. 823f.
14. Harry Haue: (2003) Almendannelse som ledestjerne, Odense, s. 407.
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referenceramme for alle unge. Målet for den samordnede undervisning skulle være 
forberedelse til både erhverv og studier, men almendannelse blev ikke nævnt.15 Skitsen 
vakte uro i gymnasiekredse, og Gymnasieskolernes Lærerforenings bestyrelse foretog 
i 1972 en studietur til Halmstad for at se det nye svenske gymnasium i funktion. 
Skolen havde 1700 elever fordelt på 20 linjer. I Gymnasieskolen blev turen refereret, og 
konklusionen var, at det nye svenske gymnasium lignede et kludetæppe, ja lignede 
mere en fabrik end en skole, som ingen i Danmark kritikløst ville overtage.16

Gennem 1970erne søgte Socialdemokratiet og venstrefløjen at få gennemført en 
integration af ungdomsuddannelserne, men modstanden fra de borgerlige partier var 
massiv. Erhvervslivet var ængstelige for, at det faglige niveau ville blive forringet, hvis 
de unge i disse uddannelser skulle have almene fag. En politiker udtrykte det på denne 
måde, at en blikkenslager jo ikke blev en bedre håndværker, fordi han havde læst teorier 
om fremmedgørelse. Gymnasielærerne var afventende eller negative, bortset fra nogle 
af dem, der stemte til venstre for midten, som gerne så en svensk model realiseret, 
helst med et betydeligt indhold af projektarbejde. Den mest markante modstander 
var den senere undervisningsminister Bertel Haarder, der blev de borgerlige partiers 
talsmand i denne sag. Han ville værne om det traditionelle gymnasiums høje faglige 
niveau, sikre at eleverne kunne fordybe sig og dermed blive studieparate. Han var 
modstander af projektarbejde og tværfaglig organiseret undervisning. Da de borgerlige 
partier i 1982 overtog regeringsmagten, blev Bertel Haarder undervisningsminister, og 
dermed blev samordningsdiskursen ikke en realistisk vision.17

Ved den næste gymnasiereform i 1987 blev adskillelsen af ungdomsuddannelserne 
opretholdt, og eleverne i gymnasiet fik flere nye fag at vælge imellem. Det sket 
formodentlig efter inspiration fra curriculum-tænkningen, men ikke desto mindre 
blev bildungspræget fastholdt. Eleverne skulle stadig erhverve sig almendannelse. 
Ved den seneste reform i 2005, som næsten alle Folketingets partier står bag, blev 
gymnasiets bildungsorientering styrket, idet det tidligere valggymnasium blev 
omdannet til et studieretningsgymnasium, hvor alle fag kan samarbejde, idet eleverne 
forbliver på samme hold gennem hele uddannelsen. Mindst 10 % af undervisningen 
skal være tværfagligt samarbejde mellem både humanistiske, samfundsfaglige og 
naturvidenskabelige fag, og dermed skal undervisningen kunne besvare det komplekse 
samfunds mange nye spørgsmål, som en fagfaglig undervisning ikke alene ville 
kunne bearbejde. Fagene skal indstille sig på at kunne arbejde på deres grænsefalder 
og i fællesskab løse problemstillinger, som samfundsudviklingen gjorde aktuelle. I 
modsætning til tidligere reformer, hvor fagrækken var blevet øget med nye fag, var 
2005-reformen gennem det tværfaglige samarbejde i stand til at reducere antallet af fag. 
En anden vigtig nyskabelse var ændringen af undervisningen fra at være pensumstyret til 
at være kompetenceorienteret. For hvert fag blev der formuleret en række kompetencer, 
der skulle danne grundlag for studentereksamen, der dels består af centralt stillede

15. Harry Haue m.fl. (1885) Skolen i Danmark, Herning, s. 204.
16. Gymnasieskolen 1973, s. 967f.
17. Harry Haue (2007): Didactics of History and Educational policy in Denmark, Odense, s. 71ff.
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skriftlige opgaver og dels nogle mundtlige eksaminer, hvor eleven på grundlag 
af et bilagsmateriale skal udforme sin egen problemstilling som grundlag for 
eksaminationen. Denne reform er på den ene side med indførelse af kompetencemål 
et paradigmeskifte og på den anden side udtryk for en fastholdelse af 1800-tallets 
krav til en almendannende undervisning, nemlig at den skal skabe helhed og enhed 
i undervisningen. Eleverne kan vælge mellem fem til syv studieretninger, hvor de tre 
studieretningsfag, f.eks. matematik, samfundsfag og engelsk bliver kombineret med 
fællesfagene historie og dansk. Med denne reform er divergensen mellem de nordiske 
ungdomsuddannelser blevet endnu mere udtalt, men både i Norge og Sverige er der 
reformovervejelser, som måske vil virke i konvergerende.18

ÅrsAger tIl dIvergens
Divergenserne mellem de nordiske skole- og uddannelsessystemer har naturligvis 
mange årsager, men kort formuleret må de fire vigtigste efter min opfattelse være:

• De nordiske landes forskellige erhvervsmæssige udviklingsforløb
• Den forskellige brug af Grundtvig
• Forskellige relationer mellem stat og folk
• Forskellige kulturelle bindinger til Tyskland og USA
• Konvergens – divergens og fagdidaktikken

Fagdidaktikken har dårlige udviklingsmuligheder i en undervisning, der er styret af 
curriculumtænkning. En væsentlig årsag hertil er, at lærerens frihed er mere begrænset 
end i en undervisning med et bildungssigte. Den norske didaktiker Bjørg B. Gundem 
har i Europeisk didaktik. Tekning og viten reflekteret over forholdet mellem curriculum 
 og bildung (didaktik). Efter at have konstateret, at fagdidaktik ikke blev dyrket i Sverige 
i fire årtier, kommer hun med dette resonnement: ”Som nevnt tidligere har jeg av og 
til sagt, at fagdidaktikken på en måte reddet didaktikken. Den førte didaktikken tilbage 
til klasserommet. Men samtidig er det vigtigt at den overgribende tenkningen ikke blir 
borte, og netop læreplanteorien (curriculum) er et redskab i denne sammenhæng.” 19

Curriculum og bildung kan lære noget af hinanden, derfor er det vigtigt at styrke 
kommunikationen mellem de nordiske skole- og uddannelsesforestillinger, sådan 
som det sker på nordiske og internationale konference med fagdidaktikken som 
omdrejningspunkt.

18. I 1990erne blev der i den svenske ungdomsuddannelse indført nogle fællesfag, og dermed taget skridt i
retning af en bildungsmodel. Harry Haue (2004): Almendannelse for tiden – en ledetråd i dansk gymnasieunder-
visning, Odense. Syddansk Universitetsforlag, s. 255ff. Harry Haue (2004): Almendannelse og 2005-reformen, 
Odense. Syddansk Universitetsforlag, s. 6.
19. B. B. Gundem: (2011)Europeisk didaktik. Tekning og viten, Oslo, s. 99.
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De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 
– En skandinavisk översikt
Bengt Schüllerqvist

InlednIng
Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads univer-
sitet bedriver forskning och utvecklingsarbete som rör skolämnena historia, samhälls- 
kunskap, geografi och religionskunskap. CSD arbetar också för att utveckla nordiskt 
samarbete kring de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

I svensk grundskola utgör dessa ämnen en gemensam grupp, samhällsorienterande 
ämnen. SO-ämnena saknar en gemensam nordisk ämnesdidaktisk arena, mot- 
svarande den som finns för naturvetenskapliga ämnen. När man söker utveckla en 
sådan inställer sig frågan: I vad mån talar vi om ” samma sak” när vi talar om ämnena 
samhällskunskap, historia, geografi och religionskunskap i de nordiska länder, och i 
vad mån talar vi om ”olika saker”? 

Artikeln är ett första steg i en studie av likheter och olikheter mellan de aktuella 
skolämnena. Underlaget utgörs av intervjuer och korrespondens med några kollegor i 
de olika länderna samt läsning av ett begränsat antal texter med forskningsöversikter. 
De ställningstaganden som görs i artikeln är dock mina. En inventering av nordiska 
ämnesdidaktiska avhandlingar, som gjorts inom CSD, ingår också i underlaget (Ols-
son 2011). Här tar jag främst tar upp material från Sverige, Norge och Danmark. De 
svenska förhållanden en utgångspunkt och danska och norska förhållande belyses i 
första hand när de avviker från de svenska. 

Ämnesbegreppet
Inledningsvis behöver jag kommentera några begrepp. Först vill jag göra en distink-
tion mellan ämne och kunskapsområde. Med kunskapsområde avser jag delmängder av 
mänsklig kunskap, i alla samhälleliga sammanhang. Med ämne menar jag kunskaps- 
områden, som inom en stat givits den speciella statusen att utgöra ett skol- eller  
universitetsämne. Inrättandet av ett ämne sker genom en formell process, ofta högt 
upp i det politiskt-administrativa systemet, och kan tolkas som ett uttryck för att 
beslutsfattare inom samhället menar att kunskapsområdet har en särskild vikt. 

Själva det faktum att kunskapsområdet fått en ämnesstatus gör att det som socialt 
fenomen skiljer sig från andra kunskapsområden, som mer diffust rör sig i män-
niskors föreställningsvärldar, utan de definitioner som kursplaner, läroböcker och 
avhandlingar utgör, utan ämnesföreträdare som lärare, forskare och läroboksförfat-
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tare, och utan institutionaliserade inlärningsinstitutioner som skolor och universitet. 

Här kan framstå som om jag talar om kunskap och ämne som begrepp för alla sam-
hällen. En kollega med erfarenhet från utbildningsväsende i tredje världen betonar 
att det finns egenskaper hos västerländska utbildningssystem som saknas i många län-
der (Mikael Svanberg). Sådana förhållanden är kunskapens anknytning till forskning 
och föreställningen om kunskapens föränderlighet. Den allt starkare betoningen av 
kritiskt tänkande hos den enskilde, även i ungdomsskolan, är också ett sådant särdrag. 
I de fall ett samhälle domineras av uppfattningen att den dagsrelevanta kunskapen 
finns nedskriven i texter från äldre tider och att utbildning går ut på att lära sig denna 
fastställda kunskap har vi ett kvalitativt annat utbildningssystem, och den begrepps-
diskussion, som jag för här saknar relevans. 

Betoning av skillnaden mellan ämne och kunskapsområde beror inte på att jag menar 
att barn och vuxna enbart lär sig saker i det formella undervisningssystemet, eller att 
lärare skulle avstå från att knyta an till sådant som elever lär sig på annat sätt. Men för 
att kunna diskutera hur undervisning och lärande inom utbildningssystemet går till 
och kan förändras, behövs en nyanserad terminologi för just dessa processer. Distink-
tionen mellan ämne och kunskapsområde, liksom de underbegrepp till ämne, som 
jag strax behandlar, görs för att jag vill betona att ämnesbegreppet är mångfasetterat, 
och ofta används utan att man tydliggör vad man menar. Mitt forskningsintresse 
gäller ämnesdidaktik, och den utveckling av utbildningsväsendet som en kvalificerad 
ämnesdidaktisk forskning kan bidra till. 

Om jag använder historieämnet som exempel så handlar kunskapsområdet historia 
om alla de känslor, kunskaper, intressen som alla människor har till det förflutna, 
medan ämnet historia är det som förekommer i skola och på universitet. Både i sam-
tiden och historiskt finns ett stort antal rimliga användningar av begreppet. Med ett 
aktuellt språkbruk kan vi säga att ett ämne bör uppfattas som en mångfald av sociala 
och historiska konstruktioner. När fjärdeklassaren svarar på föräldrarnas fråga om 
vad de gjort i skolan i dag, och han/hon svarar ”historia” har klassrumsaktiviteterna 
sannolikt ganska lite att göra med vad som händer på en internationell forsknings-
konferens i ämnet. 

Vi har hittills talat om ämne i två nutida sammanhang – som skolämne och univer-
sitetsämne. Men ett ämne i grundskolan och ett i gymnasiet kan skilja sig åt ganska 
mycket, liksom ett universitetsämne i den första kursen i grundutbildningen och vid 
forskningsfronten. Kursplaner och litteraturlistor definierar en rad olika ämneskon-
struktioner inom samma institution. 

När vi har skolsystemet och dess lärare och elever i åtanke kan det vara rimligt att 
tala om en tredje huvudtyp av ämne – lärarutbildningsämne. Lärarutbildningsämnet 
kan ses som ett professionsämne, ett av flera sådana tillsammans bland annat ingen-
jörsmatematik och läkarutbildningskemi. I de reformtexter som skrevs när en om-
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organisering av lärarutbildningen i Sverige genomfördes åren 1999/2000 finns ett 
intressant avsnitt om det som jag här benämner lärarutbildningsämne. Detta ämne 
skall formuleras, menar man, utifrån åtminstone tre olika utgångspunkter. En av des-
sa utgörs av universitetsämnet, en annan av läroplanens normativa formuleringar om 
skolämnet och en tredje av barns, elevers och vuxnas sätt att ställa frågor om världen 
(SOU 1999:63:86-87). Det betyder att ett lärarutbildningsämne skall utgöras av ett 
urval av universitetsämnets innehåll, det urval som gjorts för att förbereda blivande 
lärare för undervisning i ämnet i ungdomsskolan. 

Några skolämnen – såsom historia – har en akademisk motsvarighet med samma 
ämnesterm, medan andra – exempelvis samhällskunskap – byggs upp från flera aka-
demiska ämnen. 

Men ämnesbegreppet är mer problematiskt än så, vi behöver göra fler distinktioner. 
De följande begreppsdistinktionerna har jag inspirerats till av texter av John Goodlad 
(1979) och Bjørg Brandtzæg Gundem (1997). Termen hos Goodlad är curriculum, som 
hos Gundem översätts till läroplan. Här använder jag Goodlads och Gundems distink-
tioner mellan olika beslutsnivåer för att tydliggöra att ”samma” ämne parallellt kon-
strueras i en rad kontexter, och att dessa ämnesgestalter kan skilja sig åt ganska mycket. 

En första avgränsning kan göras mellan idéernas ämne och det formellt beslutade ämnet. 
Idéernas ämne finns i det samhälleliga samtalet, som inlägg i politisk, vetenskaplig, 
kultur- och lärarprofessionell debatt. Olika aktörer talar om vilket ämne de föredrar. 
Det formellt beslutade skolämnet är det som kommer ut ur en politisk-administrativ 
process när en nationell läroplan formuleras. Resultatet är sällan vad enskilda med-
lemmar av kursplanekommittén tänkt sig. En kompromiss mellan olika strävanden 
är ett sätt att beskriva produkten, där ett inhopp i slutskedet av en minister inte är 
helt ovanligt.  

En tredje nivå handlar om utbildningsinstitutionernas ämne. En skola utarbetar ofta en 
lokal arbetsplan där ämnets ramar och målsättning tydliggörs. Det kan vara ett kollek- 
tivt arbete mellan kollegor som arbetar med ämnet. Den formella läroplanen tolkas 
utifrån lokala traditioner eller perspektiv från starka aktörer. Resurser avsätts för att 
genomföra undervisning och lärande i ämnet. 

Inom universitetsvärlden (och nu utgår jag från min egen kunskap om den svenska) 
skriver varje universitet sina kursplaner med mål, undervisningsmoment, litteratur 
och examination. Det formellt beslutade ämne ser alltså olika ut, från lärosäte till 
lärosäte. Samtidigt finns på nationell nivå en kvalitetskontroll över ämnet. Ett uni-
versitet kan förlora examensrätten om inte lärosätets ämne uppfyller vissa kriterier, 
såsom tillräckligt många och välutbildade ämnesföreträdare. 

En fjärde nivå är den enskilde lärarens ämne. Läraren måste gå från ord till handling, 
från planering till genomförande. Vad gäller skolämnet har under senare tid funnits 
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en tendens från myndighetshåll att betona lärarnas roll som ämneskonstruktör. Jag 
uppfattar dock att ett visst utrymme för lärarnas tolkningar alltid funnits i olika ut-
bildningssammanhang, där egna perspektiv, preferenser och engagemang spelar roll, 
oavsett vad som står i kursplan och i läroböcker. 

Klassrummets ämne kan kanske uppfattas som präglat av läraren. Men allt läraren 
planerar blir inte genomfört. Klassrummets ämne är det som gestaltas i samspelet 
mellan lärare och elever. Hans Olofsson har skrivit en intressant avhandling i histo-
riedidaktik där han insisterar på att klasrummets ämne bör ses resultatet av en sam-
verkan mellan lärare och elever (Olofsson 2011). 

En femte nivå är elevens/studentens ämne. Eleverna möter lärarens ämne, men har med 
sig sitt eget, sin egen förståelse av vad ämnet handlar om, och sina attityder till det. 
Elevens undervisningshandlingar avgör i stor utsträckning vad som kommer ut av hela 
processen. I bästa fall ser elevens ämne annorlunda ut efter undervisningen än innan. 

Terminologin här är i stor utsträckning inspirerad av Goodlad och Gundem. Det 
finns dock snarlika termer hos andra författare. Vissa fokuserar på en eller ett par av 
de typer av ämneskonstruktioner som här angetts. Vibeke Hetmar talar om lärares 
och elevers faglighed (Hetmar 1996). Termen går att förstå även om den inte är helt 
lätt att översätta till svenska. Lärares och elevers ämnesförståelse kanske kan duga (Berg 
2011). Ola Halldén har i en studie av svenska historielektioner visat på det stora 
glappet mellan lärares och elevers ämnesförståelse (Halldén 1988, 1994). Skillnaden 
i faglighed gör att eleverna i Halldéns studie inte har möjlighet att hänga med, förstå 
vad som för läraren är poängen med en lektionssekvens. Ference Marton har utveck-
lat en terminologi som kan bidra till att ytterligare nyansera lärarens ämne. Marton 
talar dock inte om ”hela ämnet” utan enbart begränsade undervisningsmål, i hans 
termer lärandeobjekt. Lärandeobjekt är det som läraren avser att eleven/studenten skall 
lära sig under en viss undervisningssekvens. Då skiljs mellan avsett lärandeobjekt (det 
läraren planerade att eleverna skall lära sig), realiserat lärandeobjekt (det som mani-
festerades i lektionssamspelet) och upplevt lärandeobjekt (det eleverna upplever sig 
ha mött och eventuellt tagit till sig; Marton 2003, 2005). På motsvarande sätt kan vi 
tala om avsett ämne, realiserat ämne och upplevt ämne. 

Alla dessa ämneskonstruktioner finns parallellt med varandra, i samtiden. Om vi läg-
ger på ett historiskt perspektiv får vi ytterligare uppsättningar av ämnen. Merparten 
av ämneshistoriska studier handlar om det formellt beslutade ämnet, och studerar 
förändringar av detta. Läroböckernas ämne är också vanligt i den ämneshistoriska 
forskningen, inte minst i Sverige. Göran Andolf som skrev en tidig avhandling om 
svenska historieämnet över tid framhåller att historieämnet alltid visat vilken his-
toriesyn och samhällssyn som finns i tongivande kretsar i samhället, och att varje 
periods dominerande tankefigurer får tydliga genomslag (Andolf 1972). 
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Fortsättningsvis skall jag behandla tre ”ämnen”: 

•	 Kursplanernas ämne i Sverige, Norge och Danmark, historiskt och nu, några 
likheter och olikheter, mycket översiktligt. 

•	 Forskarnas ämne – vilka ämnesaspekter har ämnesdidaktiska forskare fokuserat på 
i sina doktorsavhandlingar? 

•	 Lärarnas ämne såsom de framträder i några studier som gjorts inom CSD.  

kursplAnernAs Ämne
SO-ämnen som grupp av ämnen
I Sverige uppfattas historia, samhällskunskap, religionskunskap och geografi som en 
särskild grupp av ämnen, framför allt i grundskolan – som samhällorienterande ämnen. 

I Norge finns termen samfundsfag i folkskolan. Där ingår historie, samfunnskunnskap 
och geografi. 

I Danmark uppfattas alla fyra ämnena som en gemensam grupp av fag i folkskolan. 
Dock uppträder samfundsfag som ett eget ämne först i de sista årskurserna i folkskolan. 
I gymnasieskolan är ämnena formellt åtskilda. Sedan 2006 skall dock ett projektarbete 
genomföras gemensamt för ämnena historie, samfundsfag och religionskunskab (med tre 
lärare, och med dubbelt så många timmar för historieämnet som för de båda övriga). 
Geografiämnet grupperas som ett naturvetenskapligt ämne på gymnasiet. 

Över tid har förändringar skett i relationen mellan ämnena. Samhällskunskap har i 
de olika länderna ingått i historieämnet fram till 1960-talet, då det blev ett självstän-
digt ämne. Under perioden 1960-1980 betonades i kursplanetexter täta relationer 
mellan ämnena, och därefter framträder ämnena tydligare var för sig. Det danska 
projektarbetet på gymnasiet som infördes 2006 är ett undantag från trenden. 

Historieämnet
För historieämnet finns en periodisering av kursplaneämnet som återkommer hos 
flera nordiska författare: (S S Jensen 1978, Englund 1986, Kjeldstadli 1998)

Den tidiga perioden betecknas som ett klassiskt, fosterländskt och patriarkalt ämne, 
metodiskt sett narrativt med nationella hjältar som förebilder. Ett objektivistiskt 
ämne växte fram under 1950- och 1960-tal, en förändring som kan förklaras dels som 
en motreaktion mot det tidigare patriotiska ämnet, som många ansåg bidragit till 
både första och andra världskriget, dels utifrån det samtida dominerande positivis-
tiska vetenskapliga paradigmet. Ett tredje mer metodorienterat ämne, med betoning 
av källkritik, framträder under 1970- och 80-tal.

Harry Haue har beskrivit det danska kursplaneämnets förändring under de senaste 
decennierna (Haue 2007). Kursplaner från 1970-talet tonade ner vikten av de kronolo-
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giska översiktskunskaperna och betonade kritiska och metodiska aspekter. I början på 
1990-talet hade historiemedvetande blivit det centrala begreppet i både grundskolans 
och gymnasiets kursplaner. I grundskolans kursplan från 2005 förändrades detta på 
ett sätt som kan uppfattas som ganska radikalt. Nu blev den viktigaste målsättningen 
att eleverna skulle få en kronologisk överblick och 29 historiska händelser och per-
soner blev gemensamt, obligatoriskt stoff, en kanon som tidsmässigt skulle utgöra 
en fjärdedel av historieundervisningen. Hälften av dessa obligatoriska moment kom 
från dansk historia, övriga från europeisk och i några fall från världshistoria. 

Reformtexterna betonar olika mål för ett komplext ämne, som sökt sin uppgift se-
dan det klassiska historieämne tappat inflytande. Kan dagens danska historieämnet 
förstås som ett fält där dessa tre kursplaneämnen utgör polerna, utgör varandra kom-
pletterande mål? 

                                 Historiemedvetandeämne (identitets-) 

          

komplettera varandra. Även när i kursplaner nya mål för ett ämne införs lever vissa äldre 
målsättningar eller ämnesföreståelser  kvar, kanske i en modifierad form. De i samtiden 
dominerande ämnesförståelserna kan ses som ett fält eller en arena inom olika aktörer rör sig, när 
de försöker hantera olika dilemman eller skenbart motsatta mål.  

Thomas Nygren fann att gymnasielärares historieundervisning kunde beskrivas som ett fält med 
tre poler. Lärarna kan inte entydigt skrivas in i någon av polerna, men orienterar sig i varierande 
utsträckning mot en av dem. Narrativ, berättande historieundervisning var en orientering, 
samhällsvetenskapligt orienterad undervisning en annan, och en tredje betecknar Nygren som 
pluralistisk eller postmodern orientering, med lärare som betonade  att historien kan uppfattas på 
olika sätt. Lärarna hade också inslag av andra orienteringar. De intar olika positioner på ett fält av 
historiedidaktiska strategier.    

  Pluralistiskt, postmodernt ämne 

 

 
 
Narrativt ämne   Samhällsvetenskapligt ämne 

     

Figur 2. Historielärarnas fält, efter Nygren (2009: 149). 

 

Mikael Berg har studerat historielärarnas ämnesförståelse och har också funnit att tre 
dominerande sätt att förstå ämnet. Hans kategorier har likheter med Nygrens, men Berg väljer att 
ge de olika annorlunda beteckningar: Han talar om en bildningsorienterad ämnesförståelse, en 
kritisk orientering och en identitetsorientering.   

I en studie av religionslärare på gymnasiet fann Christina Osbeck att religionslärarna har att 
hantera ett spänningsförhållande mellan en existentiell ämnesorientering och en 
samhällsorienterande ämnesorientering. Den ”gode religionsläraren” måste kunna undervisa i 
”båda ämnena”. Informanterna orienterade sig på olika sätt mot den ena eller den andra polen. 
Från diskussionen inom dansk och norsk religionsdidaktisk har jag till nedanstående figur hämtat 
en andra dimension, ett ämne med en dominerande kristen inriktning kontra en pluralistisk.  

        

       Pluralistiskt ämne  

 

             Existentiellt ämne                                                     Samhällsvetenskapligt ämne        

 

        Kristet ämne      

       Metodiskt ämne                 Kronologiskt översiktsämne

Figur 1. Kursplanernas historieämne i Danmark, efter Harry Haue. 

Samhällskunskapsämnet
För samhällskunskapsämnet finns likartade inslag i utvecklingen i Sverige, Norge 
och Danmark, med frikoppling från historia på 1960-talet. I bakgrunden till ämnets 
frigörelse finns en rad faktorer, där amerikansk påverkan är stark. Social studies har 
funnits i USA under hela 1900-talet. John Dewey och andra reformpedagoger fick 
stort genomslag efter andra världskriget, då det också skedde en snabb utveckling av 
akademiska samhällsvetenskapliga ämnen, inte minst sociologi. Åtminstone i Sverige 
fanns på socialdemokratiskt håll en misstro mot ett historieämne som sågs som 
dominerat av politiskt konservativa aktörer, medan samhällskunskapsämnet uppfat-
tades som mer i linje med den förändring av skolan, som man ville utveckla (Zander 
1997). Perioden präglas av framtidsoptimism, välfärdstatsutveckling och positivistisk 
vetenskapstro. Till en början var innehållet i hög grad knutet till den formella poli-
tiska statsapparaten. Efterhand utvecklades samhällskunskap till ett mer elevaktivt 
och integrerat ämne, tidigast och starkast i Danmark. I norska kursplaner betonas 
sociologi och socialantropologi som vetenskapliga basisfag i högre utsträckning än i 
de båda andra länderna där statsvetenskap och ekonomi dominerar. 
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Religionsämnet
I Sverige skedde sekulariseringen tidigast. I grundskolan infördes beteckningen kris-
tendomskunskap 1962. Objektiv undervisning betonades. 1960-talet var en sekulari-
seringsperiod i Sverige i en rad olika avseenden. 1969 blev termen religionskunskap. 
Termen livsfrågor lanserades som ett begrepp för ett ämne med en bredare bas än 
organiserad religionsutövning. Sven Hartman var en viktig aktör. Religionsämnet var 
fortfarande ett större ämne i skolan än övriga SO-ämnen. Ämnesintegrering beto- 
nades. 1980 blev ämnesrubriken ”Människors frågor inför livet och tillvaron”. Ämnes- 
integrering betonades än starkare. Religionsämnet förlorade sitt större timtal. 

1994 försvann skrivningarna om objektivitet. Integreringen tonades ned. 2011 mar-
keras ytterligare att det handlar om olika ämnen. Nationella prov skall införas i års-
kurs 6 för SO-ämnena, vilket medför en fokusering på det specifika innehållet i varje 
ämne. I gymnasieskolan infördes termen religionskunskap 1969. 

I danska folkskolor infördes ämnesbeteckningen kristendomskunskap 1975, och ämnet 
skulle då i formell mening bli icke-konfessionellt. Innehållsmässigt har den danska 
folkkyrkans evangelisk-lutherska kristendom fortsatt att dominera. När eleverna i en 
skola genomgår konfirmationsundervisning, vilket sker antingen i 7: eller 8:e klass, 
ges ingen kristendomsundervisning i skolan. Den danska religionslärarföreningen har 
agerat för en namnförändring i mer religionsneutral riktning, men fått avslag från 
politiskt håll. De motsättningar som finns kring den danska folkskolans religions- 
ämne kan tolkas som inslag i en kulturkamp, där ”kristet och danskt” står mot ”seku-
lariserat och multikulturellt”. I gymnasieskolan är ämnet ett religionsvetenskapligt 
baserat ämne. 

Norge har länge varit ett jämförelsevis religiöst homogent land med sen invandring. 
Dock har en spänning under en längre tid funnits mellan två opinioner som agerat i 
förhållande till religionsundervisningen. Institut för kristen oppseding (IKO) är en reli-
gionspedagogisk miljö som arbetat för kristendomsämnets kyrkliga karaktär, medan 
Human-Etiska forbundet, arrangerat borgerliga konfirmationer och varit aktivt för ett 
neutral religions- och livsfrågeämne. 1974-1997 fanns som en följd av detta två reli-
gionsämnen i folkskolan. 

1997 infördes ett enhetligt KRL-fag (kristendom, religion, livssyn). Innehållsmässigt 
skulle kristendom utgöra mer än hälften av lärostoffet, medan övriga religioner samt 
etik och filosofi fick dela på resten av utrymmet. 2008 ändras ämnesbeteckningen till 
RLE, religion, livssyn, etik. Gymnasieämnet i Norge har beteckningen religion och 
etik (RE) och är ett religionspluralistiskt ämne. 
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Geografiämnet 
I både Sverige och Norge finns ett geografiämne som innefattar både kultur- och 
naturgeografi, men som grupperas som ett samhällsämne. I Danmark finns liksom 
i Sverige och Norge ett geografiämne med både natur- och kulturgeografiska inslag, 
men ämnet grupperas som naturvetenskapligt, liksom i Finland. I Sverige var geografi 
inget eget ämne på gymnasiet mellan åren 1965 och 1994. Ämnesinnehållet fördes 
till samhällskunskap respektive naturkunskap.

Sammanfattning om kursplaneämnena
Det finns alltså grupperingar av samhällsämnen i alla tre länderna, men omfattningen 
varierar mellan länder, skolstadier och över tid. En betydande skillnad finns vad gäller 
takten för sekularisering och införandet av religionspluralism. Ett intryck är att vär-
degrundsaspekter under en period betonats starkt i alla tre länderna, en tendens som 
möjligen börjat dämpas under de allra sista åren, då ämneskunskaper tydligare betonas. 

forskArnAs Ämne 
Vilka ämnesaspekter har de ämnesdidaktiska forskarna intresserat sig för? Redovis-
ningen bygger på en litteratursökning som gjorts inom CSD av David Olsson (2011). 
Han har listat alla ämnesdidaktiska doktorsavhandlingar som han påträffat. Dispu-
tationsämne kan variera mellan länder och lärosäten, liksom hur vanligt det är med 
ämnesdidaktiska avhandlingar. För varje ämne gör jag några inledande kommentarer 
om forskningsområdets framväxt, där jag valt de aspekter från olika länder som jag 
funnit särskilt intressanta. 

Historiedidaktisk forskning 
1982 startade en serie nordiska historiedidaktiska konferenser, som resulterat i åtta 
konferensvolymer, den senaste 2002. Från dessa volymer kan man få en bild av for-
skningsområdets framväxt i hela Norden. I det tidiga skedet fanns en tydlig dansk 
dominans, där Dansk lærerhøjskole i Köpenhamn utgjorde centrum. När denna en-
het i början av 1980-talet hade sex kvalificerade historiedidaktiker fanns på övriga 
nordiska lärosäten sammantaget endast enstaka historiedidaktiska aktörer. Svein Sø-
dring Jensen var det mest inflytelserika namnet. Han skrev redan 1978 boken Histo-
rieundervisningsteori, länge en unik produkt genom sin starka teoretiska orientering. 
Inspirerad av Klafki utvecklade Jensen en typologi för historieundervisning. Jensens 
bok påverkade den kanske mest inflytelserike svenske aktören Klas Göran Karlsson i 
Lund, när han skrev sin doktorsavhandling (1987). Lund-Malmö blev ett centrum för 
den i övrigt begränsade svenska historiedidaktiska forskningen. 

Inflytandet från tysk didaktik var fortsatt stark, endast enstaka forskare knöt an till 
den omfattande anglosachiska forskningen. Sirkka Ahonon från Helsingfors univer-
sitet disputerade 1990 på en avhandling inspirerad av brittisk historiedidaktik, och 
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den svenske pedagogen Ola Halldén skrev flera artiklar om historieundervisning un-
der 1980- och 90-tal där han knöt an till perspektiv i anglosachsisk kognitiv forskning 
(Halldén 1988, 1994). 

Under 1990-talet blev Bernhard Eric Jensen, också han från Köpenhamn, en ledande 
aktör vid de nordiska konferenserna. En viktig artikel kom i konferensvolymen från 
1990 då B E Jensen föreslog ett historiedidaktiskt paradigmskifte, med fokus på sam-
hälleligt historiebruk utanför skolan. Några år senare skrev han ett kapitel om historie- 
medvetandebegreppets användning i tysk historiedidaktik i en svensk akademisk 
lärobok, en text som blev viktig för flera i en ny generation svenska historiedidaktiker 
(Zander 2001, Ludvigsson 2003, Nordgren 2006). Norrmannen Halvard Eikeland var 
en annan skandinavisk forskare som knöt an till den tyska traditionen i sin avhand- 
ling från 1999. Efterhand har den tyske historiefilosofen Jörg Rüsen blivit en viktig 
historiedidaktisk inspiratör för flera nordiska historiedidaktiker. 

Nyckelbegrepp i denna tyska historiedidaktiska traditionen är historiebruk i samhället 
(varav historiebruk i skolan är ett specialfall), historiekultur (det kulturella samman-
hang inom vilket historiebruket sker) samt historiemedvetande. Den senare termen står 
inte bara för mentala föreställningar hos enskilda (och hos vissa författare även hos 
kollektiv) om förfluten tid utan även för föreställningar om relationen mellan för-
fluten tid-nutid och framtid. I den tysk-danska traditionen betonas att det alltid är i 
samtiden historien brukas. 

Historiemedvetandebegreppet kom in i danska läroplaner 1988 och i Sverige 1994, 
men tycks ha svårigheter att få genomslag hos de aktiva lärarna. Bernhard Eric Jensen 
argumenterar för att gränsen mellan historia och samhällskunskap bör upplösas, samt 
för inrättande av ett historiemedvetandeämne i skolan, i stället för det skolämne som 
enligt honom i allt väsentligt vilar på ett för livsvärlden oanvändbart forskningsämne. 
Vid den nordiska konferensen på Island 2002 var flertalet deltagarna påverkade av 
den tyska traditionens perspektiv, men få vill driva fram den brytning med det aka-
demiska historieämnet som Jensen förespråkade. 

Norrmannen Erik Lund var konferensens tydlige kritiker av Jensens synsätt och 
menade 

... historiebevissthed som operativt begrep, i læreplaner og 
dermed også i klasserommet, er ennu icke tilrettelagt slik at det 
kan utfolde sit potiential og påvirke praksis i historiefaget  
(Lund 2004:114).

Lund knöt i stället an till den välutvecklade och mer metodiskt orienterade brittiska 
historiedidaktiken (History Education) med nyckelbegrepp som doing history och first 
and second order concepts. De senare termerna kan betecknas som en form av ämnets 
grammatik. Bland second order concepts finns epokövergripande termer som orsak-ver-
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kan, historical significance, historical empathy och komparation, medan first order 
concepts betecknar fenomen specifika för viss tid och plats. 

Under de senaste åren har i Sverige en snabb utveckling skett av historiedidaktisk 
forskning, där den svenska regeringens satsning på forskarskolor för yrkesverksamma 
lärare spelat en pådrivande roll. Här kan man se forskning som knyter an till såväl 
tysk historiedidaktik som till anglosachsisk. 

I avhandlingsinventeringen har hittats 19 historiedidaktiska avhandlingar, som har 
historieundervisning i skolan i fokus. Av dessa kommer 15 från Sverige och 4 från 
Norge. Den starka danska historiedidaktiska forskningen syns inte i detta avhand-
lingsmaterial. En rad viktiga aktörer har inte skrivit doktorsavhandlingar i historiedi-
daktik. Avhandlingar har grupperats efter studieobjekt och tematik. 

Historiedidaktiska avhandlingar med skolfokus
Läroböckernas historieämne 7
Kursplanernas ämne 2
Lärarnas historieämne 2
Barns och ungas historieämne 2
Barns och ungas historiemedvetande 2
Det mångkulturella samhällets historieämne 2

Bland de avhandlingar som behandlar historiebruk utanför skolan förekommer te-
man som historiebruk i film, press, debatt, romaner, museer, i offentliga miljöer, 
invandrares historiekultur samt kommuners historiebruk och kollektivt och indivi-
duellt historiemedvetande. 

Samhällskunskapsdidaktisk forskning
Inom samhällskunskapsdidaktisk forskning har inte samma nordiska forskarnätverk 
med regelbundna konferenser kommit till stånd. Ett nordiskt projekt om samhäll-
skunskapsämnet pågår dock för närvarande. Tysk samhällskunskapsdidaktik, med 
nyckelbegreppet Politische Bildung, har inte fått samma genomslag som tysk historiedi-
daktik. Norrmannen Tønnesen är dock varit en viktig introduktör av detta perspektiv 
(Tønnessen 1992). 

Samhällskunskap är inget eget forskarutbildningsämne och avhandlingar som rör 
ämnet har skrivits inom statsvetenskap eller pedagogik. Anmärkningsvärt är att for-
skning av andra delar av samhällskunskapsämnet än politik/demokrati i stor utsträck-
ning saknas. Ekonomi utgör ett centralt kunskapsområde inom ämnet, men är från-
varande i den samhällskunskapsdidaktiska forskningen. 

En stark svensk forskningsmiljö har länge funnits kring Tomas Englund, under senare 
år professor i pedagogik i Örebro. Där sker utgivningen av tidskriften Utbildning och 
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demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Englund har som forskare och 
handledare påverkat en rad avhandlingsförfattare, flera med annat ämnesfokus än 
samhällskunskap. Tidskriften knyter an till arvet från Dewey. Englund förespråkar en 
sk rekonstruktivistisk utbildningsfilosofi med rötter i amerikansk pragmatism. Under 
senare år har argumentationen för deliberativa samtal som undervisningsform varit 
stark. I Norge skrev Svein Lorentzen en tidig avhandling om samhällskunskapsäm-
nets framväxt (1986). 

I CSDs sammanställning av nordiska avhandlingar i samhällskunskapsdidaktik har vi 
funnit följande ämnesorientering (med 2 eller fler exempel): 

• Demokratiämne, ämne för demokratiskt medborgarskap 14 
• Ämne för deliberativa samtal 4
• ”Hela” skolämnet (skrevs 1965, 1986)
• Elevuppfattningar om (delar av) ämnet 4 
• Freds- och antivåldsfostransämne 4
• Ämne för nationsbyggande i tredje världen 2

Inom den svenska forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap har nio 
forskare skrivit sina licentiatavhandlingar om samhällskunskapsämnet. Det är ett be-
tydande tillskott till den befintliga forskningen. Fyra av dessa har studerat lärarnas 
ämne utifrån hur man arbetat med prov och bedömning. En intressant avhandling 
av Johan Sandahl utnyttjar de anglosachsiska historiedidaktiska forskningens begrepp 
second order concepts för att strukturera olika typer av kunskaper inom samhällskun-
skapsämnet (Sandahl 2011). 

Religionsdidaktisk forskning 
Inom norsk religionsdidaktisk forskningen finns två tydliga traditioner, en med kris-
ten teologisk bas, en med religionspluralistisk. Den första religionsdidaktiska pro-
fessuren kom 1970, och fanns inom den dominerande teologiska traditionen som 
producerade tre läroböcker under åren 1976-90. Med O. G. Winsnes´ avhandling 
1984 kom en första utmaning. Under åren 1985-1997 fortsatte emellertid dominan-
sen för den kristna traditionen med fyra av fem avhandlingar. För omsvängningen 
i religionspluralistisk riktning under de följande åren med åtta avhandlingar är Geir 
Skeies avhandling från 1998 central. Bland senare avhandlingsteman finns en rad 
med religionspluralistisk utgångspunkt, några framlagda vid universitetet i Warwick, 
där Robert Jackson, leder en inflytelserik forskargrupp. 

Nordiska religionsdidaktikerna möts i ett nätverk med regelbundna konferenser. Nor-
disk religionsdidaktik framstår som en mer integrerad del av ett europeiskt mönster 
än forskningen i de tre övriga ämnena. 
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Religionsdidaktiska avhandlingar 

1980-tal 1990-tal 2000-tal Totalt

Sverige 4 4 7 15

Norge 2 5 9 16

Danmark - - 3 3

Tematik 
Utbildningshistoria, läroplanshistoria 7 
Kristet tema 8 
Islamskt tema 5 
Pluralism, multikulturellt samhälle 6 
Livsfrågor, livstolkning 5 
Filosofiska perspektiv 3

Geografididaktisk forskning 
Den geografididaktiska forskningen i Norden är av mycket begränsad omfattning. 
En förhållandevis omfattande forskning har dock bedrivits i Finland. Avhandlingar 
i CSDs genomgång noterar sex avhandlingar, varav fyra i Sverige och två i Norge: 

Geografididaktiska avhandlingar (år för disputation)
Sverige: 1986, 1990, 2003, 2006
Norge: 1996, 2009. 

Teman inom denna begränsade produktion är ämnes- och lärplanshistoria samt 
läroböckernas geografiämne. I en pågående forskarskola för yrkesverksamma lärare med 
centrum i Uppsala är undervisning om hållbar utveckling ett förekommande tema. 

lÄrArnAs Ämne I Csd-forsknIngen 
Inom CSD finns intresse för att studera det jag här kallat lärarnas ämne. I flera studier 
har forskare med knytning till CSD-miljön sökt beskriva olika lärares sätt att orga- 
nisera sin undervisning. I studierna har man sökt hitta några grundläggande dilemman, 
eller val som lärarna måste göra, när de utformar sin undervisning. Den framställning 
som följer, och de bedömningar som här görs om ämnenas grundläggande dimension-
er är preliminära. Det empiriska underlaget för bedömningarna är begränsat. Avsnittet 
bygger på föreställningen att det i samhällen av vår typ kan finnas olika målsättnin-
gar för ämnet, målsättningar som kan konkurrera med eller komplettera varandra. 
Även när i kursplaner nya mål för ett ämne införs lever vissa äldre målsättningar eller 
ämnesföreståelser kvar, kanske i en modifierad form. De i samtiden dominerande 
ämnesförståelserna kan ses som ett fält eller en arena inom olika aktörer rör sig, när de 
försöker hantera olika dilemman eller skenbart motsatta mål. 
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Thomas Nygren fann att gymnasielärares historieundervisning kunde beskrivas som 
ett fält med tre poler. Lärarna kan inte entydigt skrivas in i någon av polerna, men 
orienterar sig i varierande utsträckning mot en av dem. Narrativ, berättande histo-
rieundervisning var en orientering, samhällsvetenskapligt orienterad undervisning en 
annan, och en tredje betecknar Nygren som pluralistisk eller postmodern orientering, 
med lärare som betonade att historien kan uppfattas på olika sätt. Lärarna hade också 
inslag av andra orienteringar. De intar olika positioner på ett fält av historiedidaktiska 
strategier.   
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Figur 2. Historielärarnas fält, efter Nygren (2009: 149). 

 

Mikael Berg har studerat historielärarnas ämnesförståelse och har också funnit att tre 
dominerande sätt att förstå ämnet. Hans kategorier har likheter med Nygrens, men Berg väljer att 
ge de olika annorlunda beteckningar: Han talar om en bildningsorienterad ämnesförståelse, en 
kritisk orientering och en identitetsorientering.   

I en studie av religionslärare på gymnasiet fann Christina Osbeck att religionslärarna har att 
hantera ett spänningsförhållande mellan en existentiell ämnesorientering och en 
samhällsorienterande ämnesorientering. Den ”gode religionsläraren” måste kunna undervisa i 
”båda ämnena”. Informanterna orienterade sig på olika sätt mot den ena eller den andra polen. 
Från diskussionen inom dansk och norsk religionsdidaktisk har jag till nedanstående figur hämtat 
en andra dimension, ett ämne med en dominerande kristen inriktning kontra en pluralistisk.  
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Den svenska forskningen om samhällskunskapsämnet har inte nått den omfattning- 
en att jag vågar ge mig på att sammanfatta ämnet i en motsvarande figur. Agneta 
Bronäs har beskrivit ämnet som pendlande mellan fostransorientering och kunska-
psorientering (Bronäs 2003). Kanske skall ämnet förstås som splittrat i flera deläm-
nen, där undervisningen kan ske på olika sätt. En studie inom CSDs forskarskola för 
yrkesverksamma lärare pekar i en sådan riktning (Odelstad 2011). 

Gabriel Bladh arbetar inom CSD med en översikt av geografididaktisk forskning i 
Norden (Bladh 2011) och föreslår följande bild av geografilärarnas fält. En huvud-
dimension för geografilärarna är att hantera ämnets karaktär som både natur- och 
samhällsvetenskapligt. Länge har en regionalgeografisk ansats varit dominerande. 
Denna lever kvar inom ämnet, samtidigt som geografi i allt högre grad utvecklats till 
ett ämne för hållbar utveckling. 

   Ämne för hållbar utveckling

Naturvetenskapligt ämne  
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Figur 4. Geografilärarnas arena, enligt Bladh 2011 .  

Under en lång period fanns inte geografiämnet som ett separat ämne i den svenska 
gymnasieskolan . Ett intressant resultat i en studie som Mats Nilsson genomfört inom CSD är att 
äldre lärare, som varit aktiva geografilärare när ämnet försvann, upplevde sig som nybörjare när 
ämnet återinfördes. En lärare talar om hur han återigen blev beroende av läroboken, och en 
annan om att: 

 
… det blev som att starta om på nytt, jag återtog ett mer kontrollerande arbetssätt. 
… Eleverna kanske … upplevde två olika lärare i mig eftersom de även hade mig i 
historia. Det gjorde de säkert. (Nilsson 2009:94). 

I studien tolkades resultatet som att de ämnesdidaktiska insikter läraren byggt upp i ett ämne 
(historia) under drygt 20 år saknade relevans för undervisning i ett annat ämne (geografi), trots 
att ämnena räknas som varandra närstående. Annorlunda uttryckt: generella lärarerfarenheter är 
inte tillräckliga för att utveckla en lärarkompetens, det krävs specifika ämnesdidaktiska kunskaper 
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CSD är att äldre lärare, som varit aktiva geografilärare när ämnet försvann, upplevde 
sig som nybörjare när ämnet återinfördes. En lärare talar om hur han återigen blev 
beroende av läroboken, och en annan om att:

… det blev som att starta om på nytt, jag återtog ett mer kontroll- 
erande arbetssätt. … Eleverna kanske … upplevde två olika lärare 
i mig eftersom de även hade mig i historia. Det gjorde de säkert. 
(Nilsson 2009:94).

I studien tolkades resultatet som att de ämnesdidaktiska insikter läraren byggt upp 
i ett ämne (historia) under drygt 20 år saknade relevans för undervisning i ett annat 
ämne (geografi), trots att ämnena räknas som varandra närstående. Annorlunda ut-
tryckt: generella lärarerfarenheter är inte tillräckliga för att utveckla en lärarkompe-
tens, det krävs specifika ämnesdidaktiska kunskaper.
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AvslutnIng 
Samhällsorienterande ämnen framstår inte som något entydigt begrepp ur ett skandi-
naviskt perspektiv. Det är en grupp av ämnen som i hög grad förändras när samhället 
i övrigt förändras, och som påverkas av en rad politiska och kulturella faktorer. Det 
vore konstigt annars, när vi talar om samhällsämnen. Vi har också sett att ett ämne 
kan läggas ner och kunskapsområden föras till andra ämnen. Ämnesintegreringens 
för- och nackdelar har inte närmare studerats i forskningen. Den didaktiska forskning- 
en om de fyra ämnen utgör idag inget gemensamt vetenskapligt fält. Forskning inom 
historiedidaktik och religionsdidaktik har en längre historia och är mer utvecklade än 
inom geografi och samhällskunskap.

På NOFA konferensen i Karlstad våren 2011 presenterades tio papers, som behand- 
lade samhällskunskap, mer än från något annat ämne. Nordiska geografididaktiker 
har träffats för att organisera ett gemensamt nätverk. Religionsdidaktik är nordiskt 
välutvecklat och internationellt välintegrerat. Inom historiedidaktik finns två starka 
och förhållandevis olika forskningstraditioner – en tyskorienterad och en anglo-
sachsisk. En intressant utveckling pågår inom alla fyra områdena. 
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Subject Didactics as a Field of Research in 
Finland – Observations on a Comparative 
Analysis across Disciplines
Arto Kallioniemi & Arja Virta

The article will give an overview of the development of Finnish subject didactics re-
lated to various subject domains, and highlight the characteristics of research in this 
field, looking at both differences and similarities between various branches of subject 
didactics. The article draws on the anthology of Finnish subject didactics, including 
specialist articles on various subject didactics, edited by the authors.

The history of research into subject didactics in Finland is rather short. It is closely 
related to the formation of academic teacher education, which in the 1970s was to-
tally confined to the new pedagogical faculties. This field is cross-disciplinary, lying 
not only between educational research (general didactics) and the subject domain, 
but it is also connected to other relevant subjects. Particularly developments in the 
psychology of learning, especially the cognitive turn, have had a strong influence on 
the development of Finnish research into subject didactics.

There are common trends in the focuses of subject didactics in various fields; popu-
lar topics related to almost any subject have been for instance learning, conceptual 
change, teacher thinking, and intercultural education. There are also differences due 
to special features in the traditions of academic subjects.   

IntroduCtIon
Subject didactics in Finland has found its place in universities over the past three 
decades, while at the same time research in this field has expanded significantly (e.g. 
Buchberger 2000, iii; Kallioniemi 2008). However, as the field is complicated it is 
challenging to make a summary of it. Subject didactics in Finland has been a very na-
tionally orientated field of research, although recently the field has seen an increase 
in research with an international orientation

Subject didactics is well established in the research traditions of Scandinavian coun-
tries and there has been a lot of co-operation between Scandinavian countries (e.g. 
Englund 2000; Bronäs & Runebou 2010). In Germany subject didactics has had an 
established position for some time and it is structured by research societies (Kansanen 
2008). There has not been much research in this field in the U.K., but recently there 
has been a strong trend towards developing pedagogical and didactic research which 
focuses on school subjects (e.g Grimmitt 2000). 
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In this article we will highlight the characteristics of research into subject didactics in 
Finland, looking at both differences and similarities between subjects. This summary 
is mainly based on an anthology of Finnish subject didactics, edited by the authors 
of this article (Kallioniemi & Virta, forthcoming). The anthology includes articles 
by specialists about the subject didactics of different school subjects, in which the 
nature of each field and the research associated with it is described and analysed. All 
the specialists hold PhD degrees and work in teacher education, and most of them 
have a long experience of research in this field. The main reason for collecting the 
articles in the field of subject didactics was to put together the first common Finn-
ish anthology in which researchers in different subjects could present their views of 
subject didactics and the research in the field. Altogether, the anthology consists of 
articles dealing with general questions of subject didactics and its developments in 
Finland, and specific articles focused on subject-specific research. (Kallioniemi & 
Virta, forthcoming.) 

In the present article we try to characterise the overall development of subject didac-
tic research in Finland, and highlight the typical features we found as we compared 
the character of research in different subjects. Additional questions we ask are:

• What is cross-disciplinarity in the various branches of subject didactics?
• How is research that focuses on subject didactics situated between subject  

and educational sciences?
• How are different subject traditions reflected in the characteristics of  

the research?

We also try to find some factors that explain the developments in this field of re-
search. We carefully read texts by the specialists and analysed them. After reflecting 
on the texts and producing various interpretations we formulated some general ideas. 
The approach used is qualitative content-based analysis (Tuomi & Sarajärvi 2006). We 
present our preliminary results in this article. 

defInIng subjeCt dIdACtICs And subjeCt dIdACtIC reseArCh 
The Finnish tradition of research into subject didactics is rather short. The definition 
of the concept subject didactics has not become established either, and consequently, 
it is not self-evident how this branch of science should be defined. In our article the 
focus is on research, and therefore the definition of subject didactics as such will be 
very short. Furthermore, there is in principle another problem of definition, which 
is related to subject didactics and is often ignored, but cannot be discussed here in 
depth either. That is the concept of school subject that is as a rule taken for granted. 
However, subjects are basically social constructions, and results of negotiations and 
political decisions. They are thus not quite neutral issues but can sometimes become 
arenas of rivalry and competition. (Cf. Goodson & Marsh 1996.)
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Didactics in the Finnish tradition as well as subject didactics have traditionally been 
seen as a limited concept focusing on the practical issues of teaching. Basically, di-
dactics has been seen as a normative subject. However, it also includes an empirical 
strand, describing the state of the art. There is also a reflective dimension, focusing 
on the philosophical and theoretical aspects, and structures of school subjects. (Kan-
sanen 2008.)

Subject didactics comes close to the well known concept of pedagogical content 
knowledge (PCK) (Shulman 1986, 1987), which has been commonly used in research 
into teaching. Kansanen (2008) has analysed the similarities and dissimilarities found 
in these two concepts. On the basis of theoretical reflections, he points out that 
PCK is close to subject didactics by its content, but subject didactics also includes 
research (cf. Shüllerquist 2009; Bronäs & Runebou 2011; Sjöholm, Kansanen,  
Hansén & Kroksmark 2011).

Which criteria can we use to determine what kinds of research can be classified as be-
longing to the domain of subject didactics? This became one of the key issues of the 
articles in the anthology. The field is cross-disciplinary – in a diversified way – and 
does not follow the traditional borders of university disciplines or faculties. 

It is not possible to define the concept “research into subject didactics” using a 
methodological basis, as there are no specific research methods in the subject. The 
research methods used in this field are usually the same as those used in the social 
and behavioural sciences. In general, the research methods, which are currently used 
in educational research, can also be applied in research on didactics. For instance in 
the1970s and 1980s studies were typically based on quantitative approaches. In the 
1990s there was a shift to towards qualitative approaches (Ahonen 2000). Nowadays, 
many of the studies on subject didactics share the same mixed methods approach 
found in general educational studies.

In principle, a simple definition of subject didactics would be: research that is con-
ducted by people who work as professors, lecturers or researchers of subject didactics 
or respective topics for instance in teacher education departments. But, these persons 
can have various research interests, depending on their subject specialization and 
educational backgrounds. For instance a person working as a lecturer or professor of 
history didactics may be more interested in doing research on some “purely” histori-
cal topic. Some other person may want to research the history of education. Yet a 
third person may want to investigate some general educational topic. Specialists in 
subject didactics often have “cross-disciplinary” educational backgrounds, and those 
specialists who have roots mainly in the subject domain, may approach subject di-
dactics from the viewpoint of their subjects. There has also been a remarkable change 
among the academics involved with subject didactics in Finland. In the 1970s when 
teacher education departments were first established in universities, most professors 
in subject didactics had specialised in particular school subjects. Most of them had 
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done their PhD’s in subject faculties. Nowadays, the situation is different: most of 
the subject didactics professors and university lecturers have obtained their PhD’s 
in education. This explains the expansion of research focused on subject didactics.  

What is left for the best basis for a definition is the topic or theme. Then research 
into learning and teaching, related to a specific school subject, can well be said to 
represent subject didactics. Thus, we can arrive at a fairly broad and pragmatic defini-
tion. Research into subject didactics is understood as research focused on teaching 
and learning school subjects and on the construction of knowledge and on reception 
and use of knowledge in the subject in general, and research into the psychological, 
sociological and socio-psychological issues related to this domain is also relevant 
here. The definition can also be more comprehensive by including the subject field 
and its significance for, and representations in society and culture.

However, this kind of research can be done in several academic domains as well. For 
instance, take as an example the fact that research into the processes of learning and 
thinking in history are done in the field of educational psychology – such research 
is relevant and useful for history didactics but the researchers themselves would not 
perhaps think of it as subject didactics. Their focus would perhaps be more on the 
psychology of the learning of history, while those representing more didactical ap-
proaches would put the emphasis on the learning of history. So, the differentiating 
factor here would seem to be the focus.

Faculty borders are not decisive either. Although faculties of education and their 
teacher education departments have been the main venues for research, similar top-
ics have been addressed in subject faculties and subject specific universities. For in-
stance at the University of Helsinki, research related to religious education has been 
conducted both in the faculties of Education and Theology. Research into arts edu-
cation is done in the University of Art and Design Helsinki (nowadays part of the 
Aalto University named the School of Art and Design), music education at Sibelius 
Academy, and the main institution for research into physical education has tradition-
ally been the Faculty of Sport and Health Service at Jyväskylä University. In all these 
cases, the traditions are quite long – and the concept of subject didactics is not nor-
mally used, although the studies can in principle be very similar to those classified as 
subject didactical in faculties of education.

This diversity of venues is related to the cross-disciplinary character of the field. It is 
also a problem of definition concerned with when a study can be said to represent 
subject didactics or general didactics. If we take the perspective of general education 
or general didactics, subject didactics is one of the implementations. If we look at the 
matter from another perspective, subject didactics is typically very cross-disciplinary.  

In most of our articles, the authors have chosen to ignore the faculty or domain 
borders and include all studies that could be relevant for teaching and learning the 
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subject in comprehensive and senior secondary school. Usually, subject-specific stud-
ies that fall within the framework of university pedagogy are not typically understood 
to belong to subject didactics, although they may involve learning some specific 
subject. In the last few decades university pedagogy and pedagogy in polytechnic 
universities have significantly increased in Finland. Despite the fact that the focus of 
research in these fields often concerns pedagogical questions, e.g. how learning oc-
curs in some specific course of study or how students’ vocational identities increase 
with their studies, they are not usually seen as subject didactical research.  

hIstory of subjeCt dIdACtICs In fInlAnd  
As to the modern concept of subject didactics, it has been closely connected to the 
development of teacher education in Finland. A decisive step was taken in 1974 
when all teacher education (for primary and secondary education) was transferred 
to universities and to the new faculties of education. Teacher qualifications were 
also changed, with primary school teachers also needing master’s level qualifications 
(Komiteamietintö 1975; Niemi 2005, 188).

Then subject didactics moved to these newly formed faculties, and positions for 
lecturers, senior lecturers and professors in various subject didactics were established. 
Many of these were based on previous teacher positions in seminars and colleges of 
teacher education, but also some new types of posts were established. Many years 
after this change, the scope of research in subject didactics was quite limited. In the 
early phase, the basic aim was to build up the academic structure of teacher educa-
tion and publish textbooks in subject didactics. Beginning in the 1980s and 1990s 
research-based teacher education was defined and during this phase teacher educa-
tion became more research oriented (Rantala, Salminen & Säntti 2010, 58–68).

This has led to an increase in research positions and opportunities. The number 
of doctoral theses on subject didactics has increased over the past decades. In the 
1970s, there were some positions for associate professors in subject didactics, but 
nowadays, in almost every school subject there is a full professorship in some of the 
teacher education departments. In the1970s some departments of teacher education 
in universities (e.g. the Department of Teacher education at Helsinki University) also 
established a series of research reports. These reports have been very important, be-
cause several doctoral theses in subject didactics were first published in them.

Also, what has been important for the continuing development and intensification 
of research are the national annual conferences on subject didactics. These confer-
ences have been organised since 1987 and their proceedings have been published 
(e.g. Buchberger 2000, iii). These conferences have been channels for discussing re-
search on subject didactics, and presenting current research projects. After about 
25 years of national cooperation, this activity was formalised and in 2011 the Finn-
ish Association for Subject Pedagogy was established to function as a channel for  
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supporting research, cooperation and development related to subject didactics. It  
will also take over the publishing of research reports and conference proceedings.

The 1980s can be characterised as a time of strong development for research into 
subject didactics, and during the early 1990s, the field became more established. 
There are also external factors influencing this development – mainly the fact that 
research in general has gained a strong foothold in teacher education. The present 
trend of putting emphasis on international peer reviewed publications and citation 
indices will certainly change the trend again – directing it more and more towards 
international channels of publishing.

The history of research into subject didactics as such is rather short, although this 
is also clouded by the question of definition. Studies, for instance doctoral disserta-
tions, which had topics that today would be classified as subject didactics, where 
published in the prehistory of subject didactics. The normative strand of subject 
didactics and the genre of textbooks for teaching school subjects developed before 
actual research in the field.

Today the research related to subject didactics is a broad and established subfield in 
Finnish universities, mainly within the field of educational studies. The whole his-
tory is connected to the development of teacher education. A Committee Report 
Opettajankoulutus 2020 (Teacher Education 2020) concludes that Finland is one of 
the countries that have taken a systematic approach to the development of subject 
didactics and research within it (Komiteanmietintö 2007, 16).

Common trends of reseArCh
The Finnish decision to situate subject didactics (research and teaching) in the faculties 
of education and the departments educating teachers is different from the situation 
in many other countries, where they are included in the subject faculties (Kansanen 
2008, 22). This has perhaps had some consequences for the character of research as 
well. It has perhaps made the focus of research more practical, and focused on issues 
on teaching and learning, limiting it more to questions concerning schools.

Research into subject didactics is multifaceted, and can be classified according to 
some typical approaches, as follows:

1. Historical research: within many subjects, there are studies on how curricula, the 
aims of teaching, and textbooks have been developed (e.g. Tamminen 1967a; 1967b; 
Erätuuli 1980; Rikkinen 1982; Koskinen 1988).Therefore, the history of various 
school subjects is well known in Finland.  

2. Empirical surveys: the focus has been on students’ conceptions and thinking, 
teachers’ interpretations and reflections on the teaching and learning process in sub-
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jects (e.g. Pehkonen 1994; Kallioniemi 2000; Aksela 2005). These researches have 
been significant in developing the curricula.   

3. Qualitative research: usually based on focused and qualitative interviews or action 
research where the aim is e.g. to develop new kinds of research or teaching methods 
(e.g., Ahonen 1990; 1998; Pietilä 2002; Juuti 2005; Ubani 2007; Virta 2008). 

Theoretical or philosophical research paradigms are very seldom used in subject  
didactics.

The choice of topics and methods has largely followed general trends in education. 
Particularly the adoption of cognitive paradigms and the rise of the constructivist 
view of learning have been highly significant in the development of subject didactics 
in all fields. Interest in subject-specific processes of learning has been common in 
psychological research as well, and it has been beneficial to the general understand-
ing of the school subjects and their processes. Drawing a line between what is subject 
didactics and what belongs to pure psychological research is not so simple. The prob-
lem with distinguishing between the two areas can be most clearly seen in research 
concerning the general processes of learning, i.e. the development of mathematical 
skills, reasoning, understanding numeracy, and the development of language and 
linguistic skills.

Other essential international trends, which have created concepts and new approach-
es to subject specific research that have enhanced our understanding of subjects, 
have been research into teacher development and professionalism, as well as inter-
cultural education.

on the ChArACter of Cross-dIsCIplInAry reseArCh
Subject specific educational research is typically cross-disciplinary, multi-disciplinary, 
or interdisciplinary, by at least combining the approaches of the specific subject in 
question, and pedagogy. However, there are numerous variations of multi-discipli-
narity, which arise from the characteristics of the subjects.

Didactics of religious education can be situated both in the fields of theology (re-
ligionspedagogik) or educational studies. In faculties of theology, there is an area 
called religious pedagogy, which is interested in educational issues and is very close 
to the didactics of religion.

Didactics of foreign languages comes close to applied linguistics, both in its meth-
odologies and topics. Didactics of foreign languages is a collective term, mainly used 
in teacher education. In school curricula, each language is an independent subject. 
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Education related to visual arts, music education, and physical education for sec-
ondary level (subject teacher education) is done mostly in specific faculties or for 
instance in universities specializing in arts and music education, while elementary 
school teacher education is situated in faculties of education. The term ”subject di-
dactics” may not be used although the topics of research may be closely related to 
it. – A lot of research that could be interpreted as representing subject didactics of 
those subjects is conducted in those departments.

Mother tongue (first language) didactics has a specific form of multi-disciplinarity. 
Topics such as children’s linguistic development, the development of literacy, skills 
of reading and writing are interesting as generic processes of learning and develop-
ment, not only as subject specific questions. So the issues of general educational and 
psychological research are close to subject didactics.

School subjects themselves can be cross-disciplinary, an example of this being social 
studies (composed of elements drawn from various social sciences, including also 
normative elements and practical knowledge). Due to this wide diversity, related 
research can be found in numerous fields – from different branches of the social  
sciences, media studies, and behavioural sciences.

dIfferent levels of reseArCh ACtIvIty
About 70 doctoral theses have been published for instance about foreign language 
education or music education. In mathematics and science education there is a re-
markable variety of research activities in Finland, and these are the only fields of 
research in subject didactics that have a research association of their own. Mathemat-
ics and science education have also been the only school subjects in Finland which 
have had their own specific doctoral school funding by the Ministry of Education. 
In the beginning, mathematics and science were the fields where the developments 
of cognitive psychology seemed to have international effects quite early. Here, the 
research activity has been more international and directed to publishing in interna-
tional channels.

In contrast, in history didactics there have been only about 8–10 doctoral theses 
since the early 1990s, and in social studies didactics still fewer. 

There are a number of reasons behind these differences, beginning with different re-
sources of the subjects in schools and in teacher education institutions. If the school 
subject is “small”, having a few lessons per week in curricula, the need for teachers, 
and correspondingly teacher educators, is small. Therefore, the number of persons 
and their possibility to do research could be significantly different. There are also 
differences between universities, most of which have only one person working for 
these smaller school subjects. Therefore, possibilities for fulltime research are limited. 
Furthermore, the tradition of conducting research is different in different subjects. 
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For example, history education and religious education have traditionally in Finland 
had a clearly humanistic orientation for their research. This implies a tradition of 
researchers working more often individually than in teams, and more used to writing 
monographs than articles for peer review.

The research traditions among subject didacticians, as well as their backgrounds, can 
be an important factor. Those teaching subject didactics have limited time resources 
for research, and their research interests may also be directed to more established 
fields. They often have a dual competence: as usually they were educated as subject 
teachers, they may have their original research interest in pure subject topics. Many 
of them may have written their theses for instance in biology or history before they 
joined teacher education departments. It may take time to adjust to the different 
research climate in their new departments, and adopt different methods and ap-
proaches. For instance for a historian it may be easier perhaps to conduct research 
with historical methodology than transferring to those typical for behavioural  
sciences. This step may be shorter for instance for those doing research into mathemat- 
ics or applied linguistics.

CompArAtIve or Cross-dIsCIplInAry studIes needed
Schools and teacher education have been criticised for the fragmentation that is 
related to the multitude of subjects. It may be that subject didactics with its strong 
focus on studying strictly subject specific topics is contributing to this. The approach 
of subject didactics in Finland is strongly subject-specific, each field focusing on a 
specific school subject.

The absence of research combining several school subjects is striking in the articles 
included in the anthology (Kallioniemi & Virta, forthcoming). It will certainly be one 
of the future challenges to develop this strand of research. Subject didactics needs 
research projects in which different subjects can contribute from a shared viewpoint. 
It would, as well, open possibilities for comparative research, and research overarch-
ing the borders of subject specific didactics, which has not yet become reality, even 
though there is some research that approaches this goal. 

There have been discussions about restructuring school subjects or constructing 
typical modules or families of school subjects (Keck et al. 1990, 336–340; Kansanen 
1992, 36–37). What makes these pursuits difficult is that school subjects draw on 
differing academic disciplines that have different epistemological and ontological 
commitments. A common form of combined subject structure in Finnish schools is 
for mathematical subjects – but mathematics can be seen as logico-formalistic in its 
character while chemistry and physics are science subjects.
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ConClusIon
Research focused on subject didactics is a growing field in Finnish universities, main-
ly in departments of teacher education, and also in some other institutions. After 
becoming established in the 1980s and 1990s, it is facing new challenges in the 21st 
Century. For instance the diversification of research methods in social and behav-
ioural sciences is opening new possibilities for subject didactics. 

The Finnish success in international large scale surveys such as PISA and ICCS is 
also related to subject didactics, opening up possibilities for closer analyses of learn-
ing processes. 

It is important to analyse what kinds of challenges changes in society create for 
schools and teachers. Subject didactical perspectives can be helpful in understanding 
society and subjects, learning, learning difficulties and life in the classrooms. Finnish 
society has changed very much during the past few decades. The role and character 
of school subjects perhaps need to be revisited. There are more and more students 
coming to Finland from different cultures. What is then the role of subjects, which 
up to now have had a strong national focus, or subjects related closely to national 
identity? Although some subjects are very national in their nature, there is also a 
need for international research to look at their components that could become com-
mon to many cultures. 

Ethical issues related to teaching and also to different subjects have to be considered 
from more diverse perspectives. The theoretical and philosophical aspects of differ-
ent school subjects should also be emphasised more. 

It will be important for subject didactics to develop new approaches and models 
for teaching. The new forms of media present big challenges for subject didactical 
research. Social media can have a remarkable influence on people’s worldviews and 
conceptions. There is also a curriculum change due to the rise of new subjects – such 
as health education – and new fields of subject didactics need to be created to cater 
for them. Finally there is a need for more integrative and comparative approaches to 
school subjects.
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Skolämnet geografi och geografididaktisk 
forskning i Sverige och Norden
Gabriel Bladh & Lena Molin

Geografididaktik är ett outforskat område i Sverige. Endast ett fåtal avhandlingar och 
andra forskningsrapporter har behandlat detta område. Vid en jämförelse med de 
övriga samhällsorienterande ämnenas forskningsintresse inom didaktik, historia, reli-
gion och samhällskunskap, framstår geografiämnets didaktik som svagt utvecklat. Vår 
artikel ger en kort bakgrund till skolgeografins framväxt, didaktik och ämnesdidaktik 
samt beskriver översiktligt den tidigare och nuvarande ämnesdidaktiska forskningen 
inom geografiämnet. Eftersom skolämnet Geografi utgör grunden för ämnesdidaktis-
ka studier presenteras en jämförelse av skolgeografins position i de nordiska länderna. 
Vi vill visa på behovet av ämnesdidaktisk forskning, och ser ett nordiskt komparativt 
perspektiv som fruktbart.

Denna artikel bygger på inlägg som presenterades vid en workshop om ämnesdidak-
tisk forskning inom geografi vid NOFA III konferensen. Workshopen var ett initiativ 
och samarbete mellan Gabriel Bladh, Hans-Olof Gottfridsson Karlstad universitet 
och Lena Molin Uppsala universitet. Ett syfte med workshopen var att bidra till att ge 
en översikt över forskningsläge samt att kontextualisera skolgeografin i respektive na-
tionella perspektiv med målsättningen att åstadkomma komparationer. Förutom våra 
egna inlägg och de gemensamma diskussionerna genomfördes ytterligare en presen-
tation under workshopen: Mikael Wingård, Fil lic, Kulturgeografiska Institutionen, 
Uppsala universitet presenterade en genomförd läromedelsanalys – ”Hur framställs 
den demografiska transitionen i geografiläromedel för gymnasieskolan?” – som även 
finns publicerad i Geografiska Notiser (Wingård 2011). Ett tjugotal personer deltog 
under workshopen, främst från olika svenska geografiinstitutioner. Deltagarna var 
överens att det nu var dags att initiera ett nätverk för geografididaktiker, först och 
främst i Sverige men även i övriga Norden.  

InlednIng
Denna artikel är skriven utifrån NOFA III:s tema ”Komparation – jämförelse mellan 
länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat”. Ett syfte med artikeln är att, 
med en svensk utgångspunkt kontextualisera skolgeografin och bidra till att ge en 
översikt över det ämnesdidaktiska forskningsläget i Norden med målsättningen att ge 
förutsättningar för vidare komparationer. 

I artikeln behandlas geografi som ämne utifrån tre olika ämneskontexter samt re-
lationen mellan dessa; geografi som universitetsämne, geografi som skolämne och 
geografi som lärarutbildningsämne. Ett ämne är inte statiskt utan dess syfte, innehåll 
och metoder formas och omformas ständigt av olika aktörer som vill omdefiniera 
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ämnet utifrån olika motiv (Goodson 1987). Men ämnen är också bärare av egna tra-
ditioner, så kallade selektiva traditioner (Molin 2006), traditioner som har växt fram 
över tid och exkluderar såväl som inkluderar ämnesinnehåll. Hur ämnen uppfattas 
och beskrivs i olika sammanhang utgår från ämnesinnehållet vilket är avgörande när 
t.ex. undervisning i ämnet ska organiseras. För att undervisa i ett ämne krävs gedigna 
kunskaper både i och om ämnet, men också kunskaper om bedömning av kunnande 
och kunskapsutveckling i ämnet. 

Artikeln startar med en kort beskrivning av skolämnets framväxt i relation till det 
vetenskapliga ämnet och nya läroplansreformer. Varför efterfrågan på ämnesdidaktisk 
kompetens ökar diskuteras i relation till läroplansreformer och reformering av lärar- 
utbildning och forskarskolor. Vidare presenteras en översikt vad gäller skolgeografins 
position i Norden samt nordisk geografididaktisk forskning samt nationella, nordiska 
och internationella arenor för ämnesdidaktiker.

geogrAfI som vetenskAp oCh som skolÄmne
Geografi har en lång tradition som bildningsämne och en stark ställning inom det 
svenska utbildningsväsendet (Molin 2006). Om vi ser tillbaka på de täta relationer 
som fanns mellan skolämnet och universitetsämnet, från mitten av 1800-talet och 
fram till 1950-talet, kan konstateras att i Sverige utvecklades skolämnet och univer-
sitetsämnet parallellt under nästan hundra år. I flera fall utbildades lärare i geografi 
för att undervisa på läroverken som efter några år rekryterades till universiteten där 
de anställdes som lärare och forskare. Att det var skolämnets stärkta position, genom 
nationalism och en allmänbildande uppgift, som drev det akademiska ämnet mot en 
självständig disciplin är ett förhållande som inte är unikt för Sverige, utan kan jäm-
föras med exempelvis Storbritannien (MacKinder 1887, Goodson 1987) och våra nor-
diska grannländer (Vartiainen 1994). Relationen mellan den vetenskapliga disciplinen 
och skolämnet har dock utvecklats på olika sätt i nämnda länder. I Storbritannien 
finns idag starka band mellan skolgeografin och universitetsämnet, ett förhållande 
som inte känns igen i Sverige.

Under mitten av 1900-talet blev det vetenskapliga ämnet geografi inte längre ett sam-
manhållet ämne i Sverige utan konkret uppdelat i två discipliner med olika institu-
tions- och fakultetstillhörighet – detta gällde ej utbildningen av blivande lärare i 
geografi. Enligt Pred (1984) försämrades utbildningen i och med detta då lärarna 
som undervisade på grundutbildningen oftast saknade forskarutbildning. En iaktta-
gelse som även Wennberg (1990) instämde i. En konsekvens av att den vetenskapliga 
disciplinen delades blev att utbildningen av geografilärare tappade kontakten med 
forskningsutvecklingen inom ämnets båda delar, som inte berört skolämnets kun-
skapsinnehåll. Enligt Holmén & Anderberg (1993, s. 47.) har den låga ambitionsnivå 
som kännetecknat grundskolans geografi fått följdverkningar genom hela skolsyste-
met såsom låg utbildningsnivå på lärarna, lägre status för ämnet, elevernas geografi-
kunskaper konserveras och så även synen på ämnet: ”Man har främst byggt vidare 
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på skolgeografins tidigare traditioner vars gradvisa förnyelse berott mer på impulser 
från läromedels- och läroplansförfattare än från universitetsforskningen”. Dessa visar 
sig bland annat i en stagnation av innehållet i skolämnet geografi. Kursplanerna i 
grundskolans geografi, Timplaner och huvudmoment 1951 (ToH 1951), ToH 1955, 
Lgr 62 och Lgr 69 skiljer sig inte nämnvärt från varandra och målformuleringarna är 
nästan identiska. Grundskolans senare kursplaner har i stort sett byggt vidare på Lgr 
62 med påbyggnad av olika problemområden som befolkningsexplosionen, u-länder 
och på senare år miljöfrågor. Tyngdpunkten utgörs fortfarande av traditionell region-
algeografi där människa-miljö-aspekterna betonas och med den inarbetade gången 
från nära till fjärran. Hembygden på lågstadiet, Sverige och Europa på mellansta-
diet och världen på högstadiet (jämför med Utbildningsdepartementets ändringar i 
kursplanen för grundskolan Lgr 11, där departementet valde att återinföra en sådan 
arbetsgång i motsats till grundförslagets mera öppna skrivning). 

Att regionalgeografin dominerat i grundskolan kan förklaras med hur geografikurs-
erna på universiteten har varit uppbyggda. Blivande geografilärares kursinnehåll har 
till största delen bestått av regionalgeografi, framför allt utbildningen av lärare för 
mellan- och högstadiet. Det traditionella upplägget på geografikurserna – att alltid 
starta med det naturgeografiska blocket – medförde enligt Wennberg (1990) att geo-
grafikurserna fick en naturdeterministisk prägel. ”Ett exempel på implicit förmedling 
av grundsyn är den som förmedlas av regionallitteratur. Om denna enligt äldre mön-
ster alltid beskriver naturfaktorer först, därefter näringsliv osv., så ger redan arrange- 
manget ett intryck av naturdeterminism.” (Wennberg 1990, s. 104). Regionalgeografin 
har under åren fått en mer problematiserande karaktär men kan fortfarande uppfattas 
som naturdeterministisk. Enligt Wennberg (1990) beror detta främst på läromedlens 
stagnation vad det gäller utformning av innehållet. 

lÄroplAnsförÄndrIngAr I geogrAfI
I det följande avsnittet ges en beskrivning av de organisatoriska förändringar som 
skett vad gäller skolämnet geografi i Sverige. I texten behandlas de reformer som 
har medfört viktigare förändringar för geografiämnet och dess position inom grund-
skolan och gymnasieskolan. 

Skolämnet geografi behöll sin självständighet genom alla skolreformer från slutet av 
1800-talet och fram till 1960-talet då nya läroplansreformer för både grundskolan (Lgr 
62) och gymnasieskolan (Lgy 65) genomfördes. Läroplansreformerna innebar en stor 
omvälvning av det svenska utbildningssystemet. Gränserna mellan de traditionella 
ämnena suddades allt mer ut och medborgarkompetens betonades. För geografins 
räkning innebar detta en dramatisk förändring som medförde att skolämnet geografi 
delades på gymnasiet (Lgy 65). Enligt en avnämarundersökning fanns det ett litet in-
tresse för geografiska kunskaper i samhället och beslutet blev att det geografiska äm-
nesstoffet delades upp mellan de nya skolämnena naturkunskap och samhällskunskap 
(Molin 2006). Det naturgeografiska kunskapsinnehållet fördes över till det nya ämnet 
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naturkunskap, och det kulturgeografiska kunskapsinnehållet kom att ingå i det nya 
ämnet samhällskunskap (tidigare benämnt medborgarkunskap). Även i grundskolan 
introducerades det nya ämnet samhällskunskap men där förblev geografi ett enskilt 
ämne. Geografin kom ändå att beröras kraftigt, även inom grundskolan, dels vad det 
gällde ämnets avgränsning och dels utrymmet i timplanen. En konsekvens av den till-
bakagång för skolämnet geografi, som läroplansreformerna under 1960-talet innebar, 
såväl inom grundskolan som gymnasieskolan, var upplösningen mellan skolämnet 
geografi och den geografiska forskningen. Lärarna blev allt mindre ämnesspecialister 
och i en växande utsträckning undervisade lärare i samhällskunskap utan utbildning i 
geografi. En annan konsekvens enligt Wennberg (1990) var att företrädare för ämnet 
geografi på universitetet blev allt sällsyntare som författare till läroplaner, kursplaner 
och läromedel. Ytterligare en konsekvens som uppstod när geografiämnet delades 
på gymnasiet var att andelen utbildade geografilärare sjönk och lärare undervisade i 
samhällskunskap utan någon som helst utbildning i geografi. Inom grundskolan har 
dock det sammanhållna ämnet geografi dominerat med undantag av de år som Lgr 
80 (1980–1994) var gällande och idén om blockämnen genomfördes. Samtliga ori-
enteringsämnen indelades och lästes då som två blockämnen (samhällsorienterande 
ämnen, SO, och naturorienterande ämnen, NO). Läroplansreformen 1994 (Lpo 94) 
innebar för grundskolans del att de enskilda ämnenas ställnings stärktes genom att 
indelningen i blockämnen blev ett valbart alternativ för läraren. För grundskolans 
del skrevs nu dels en gemensam kursplan för de samhällsorienterande ämnena, dels 
kursplaner i varje enskilt ämne.

 För gymnasieskolans del innebar läroplansreformen 1994 (Lpf 94) att det samman-
hållna ämnet geografi återinfördes som ett karaktärsämne på ett av sexton nationella 
program, det Samhällsvetenskapliga programmet, men endast inom Samhällsveten-
skaplig och Ekonomisk gren. Två kursplaner skrevs för gymnasiet, Geografi A (50 
poäng) och Geografi B (90 poäng). De flesta gymnasieelever läste dock inte det 
självständiga ämnet geografi men alla elever mötte ämnet som en integrerad del av 
ämnet samhällskunskap och naturkunskap som båda infördes som kärnämnen på 
gymnasiet med läroplansreformen 1994. Geografiämnets renässans på gymnasie-
skolan hösten 1994 kan ses mot ljuset av miljöfrågans allt större betydelse i samhälls-
debatten, att Sveriges engagemang i det internationella miljösamtalet är tydligt och 
att intresset för tvärvetenskaplig forskning växer. Beslutet om att återinföra ämnet 
fattades av riksdagen på grundval av de motioner som betonade det sammanhållna 
ämnet geografi och dess förmåga att se miljö- och naturresursproblem ur ett mer in-
tegrerat perspektiv (Molin 2006). Förväntningarna på ämnet var stora, framförallt vad 
det gällde miljöfrågornas behandling ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Skolverkets utvärderingar visade att de nya kursplanerna i flera avseenden inte höll 
den kvalitetsnivå som eftersträvats. Ett förnyelsearbete inleddes som år 2000 re-
sulterade inte bara i en omfattande förändring av gymnasieskolans organisation utan 
även i en omarbetning av grundskolans och gymnasieskolans kursplaner och betyg-
skriterier. För geografiämnet på gymnasiet skedde förändringar, om än inte så stora och 
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omfattande som företrädare för ämnet hade hoppats på. Geografilärarnas Riksförening 
hade arbetat för att geografi skulle upptas som ett kärnämne på gymnasieskolans sam-
tliga program men förändringen stannade vid att ämnet blev ett karaktärsämne inom 
det Samhällsvetenskapliga programmet. Det innebar att ämnet var obligatoriskt en-
dast inom det Samhällsvetenskapliga programmet, men nu inom samtliga fyra inrikt-
ningar. Kursplanerna omarbetades så att Geografi A blev en utökad och gemensam 
kurs på SP-programmet om 100 poäng medan Geografi B minskades i omfång till 50 
poäng och blev en valbar kurs på samtliga program. Geografiska informationssystem 
(GIS) 50 poäng inrättades som en gemensam kurs för det nya teknikprogrammet och 
som en valbar kurs inom övriga program. 

Geografiämnet fick dock problem att försvara sin status och plats på gymnasiet vilket 
tydliggjordes hösten 2005 under arbetet med den nya reformen GY 07. Nu gällde 
det inte en uppdelning av ämnesstoff som tidigare, utan Skolverket föreslog att hela 
geografiämnet skulle bytas ut mot ett nytt skolämne – ”Hållbar utveckling” (Skolver-
ket 2005). Skolverket motiverade detta förslag med att kursplanen i geografi inte till-
räckligt lyfte fram den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen i Hållbar 
utveckling och att det nya ämnet på ett bättre sätt skulle svara upp mot regeringens 
skrivelse – En svensk strategi för hållbar utveckling (2003/04:129). Den 2 feb 2006 
meddelade regeringen att förslaget att byta ut geografi mot hållbar utveckling ej till-
styrkts (U2005/7509/G). Genom regeringsskiftet hösten 2006 avstannade arbetet och 
genomförandet av Gy 07 stoppades. Under 2008 presenterades en ny gymnasieutred-
ning med uppdrag att arbeta fram nya kursplaner och kunskapskrav för gymnasie-
skolan (SOU 2008:27). Gymnasieutredningen förordade att ämnet geografi skulle 
läsas delat dvs. i natur- och kulturgeografi, samt att geografi inte skulle ges status som 
kärnämne (jmf med de övriga tre ämnena i SO-gruppen som gavs denna status). Fler 
utredningar presenterade sina förslag och från höstterminen 2011 infördes en ny 
omorganisation av gymnasieskolan, nya läroplaner för förskolan, grundskolan och 
gymnasieskolan, nya kursplaner för grundskolan och ny ämnesplan med tillhörande 
kursplaner för gymnasieskolan. Ämnesplanen i geografi för gymnasiet innehåller tre 
kursplaner; Geografi 1 (100 p), Geografi 2 (100 p), GIS (100 p). 

Den nya gymnasieskolan är uppbyggd av 18 nationella program (12 yrkesprogram 
och 6 högskoleförberedande program), på två av dessa program ingår Geografi 1; 
Samhällsvetenskapsprogrammet–Inriktning Samhällsvetenskap samt Naturveten-
skapsprogrammet–Inriktning Naturvetenskap och samhälle. Samtliga kurser i geografi 
erbjuds som programfördjupning inom de sex högskoleförberedande programmen.

Geografiämnets ställning inom gymnasieskolan förändras inte genom den senaste 
gymnasiereformen, det är fortfarande ett ämne som inte alla elever möter inom sin 
gymnasieutbildning. Däremot stärks de enskilda SO-ämnenas ställning ytterligare 
inom grundskolan (Lgr 11) jämfört med Lpo 94. Genom Lgr 11 kan läraren inte 
längre välja att sätta ett blockbetyg i åk 9, det är kunskaper i de enskilda ämnena som 
ska betygssättas. I åk 6, där betyg nu införs, kan läraren välja att sätta ett blockbetyg. 
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Regeringsbeslutet att införa obligatoriska nationella ämnesprov i geografi, historia, 
religion och samhällskunskap för åk 6 och 9 från och med vt 2013 kommer med all 
säkerhet att bidra till en ytterligare förstärkning för de enskilda SO-ämnenas status i 
grundskolan. Något som i framtiden kan visa sig bli positivt även när det gäller geo-
grafiämnets position och status inom gymnasieskolan.

I samband med implementering av nya styrdokument och nya betygssteg för grund-
skolan och gymnasieskolan, startar även en reformerad lärarutbildning vid landets 
högskolor och universitet. 

ÄmnesdIdAktIsk kompetens efterfrÅgAs
Ett ämnesdidaktiskt arbete karakteriseras av att det berör flera vetenskapliga kun-
skapsområden. Inom ämnesdidaktiken kombineras ämnesteori med pedagogisk och 
didaktisk teori i syfte att problematisera och skapa kunskap om undervisningens och 
lärandets innehåll. Begreppet didaktik definieras och används både för ett särskilt 
forskningsfält som för en mera praxisorienterad verksamhet där fokus kan utgöras 
av olika didaktiska teman exempelvis demokrati, genus, etik eller hållbar utveckling. 
Det innebär att en ämnesdidaktiker lever i ett intressant spänningsfält mellan flera 
olika aktörer, ämnesföreträdaren, pedagogen, didaktikern, metodikern, läraren, som 
var och en representerar olika synsätt och perspektiv.

Det var kravet på att lärarutbildningen i Sverige skulle forskningsanknytas och 
vetenskapliggöras (LUT 74) som initierade intresset för didaktik som vetenskap. En 
självständig didaktisk forskning föds under 1980-talet och utvecklas via ämnet peda-
gogik till ett eget forskarutbildningsämne. Den didaktikforskning som idag pågår kan 
ses mot ljuset av en förändrad lärarutbildning (SOU 1999:63) och inrättandet av 
utbildningsvetenskap som ett eget vetenskapsområde med uppgift att svara för for-
skning inom lärarutbildningsområdet (Lundgren & Fransson, 2003). I propositionen 
En förnyad lärarutbildning (1999/2000:135) föreslogs att forskningen inom lärarutbild-
ningsområdet måste stärkas: ”Det gäller all utbildningsvetenskaplig forskning, såväl 
den som avser generella frågor om lärares yrkeskunskap som den ämnesdidaktiska 
forskningen.” (s. 16.) Enligt propositionen finns en grundkompetens som alla lärare 
förväntas ha utvecklat under sin lärarutbildning och dit räknas didaktisk kompetens. 
I propositionen talas det väldigt lite om didaktik, men ofta om ämnesdidaktik. En ny 
lärarutbildning startade hösten 2001 och året efter, hösten 2002, inrättades exempel-
vis forskarutbildningsämnet Didaktik vid Uppsala universitet. På andra håll har sedan 
dess ämnet pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik blivit forskarutbildningsämnen. 

Med lärarutbildningen 2001 följde sålunda ett nytt och, i många fall, oförberett an-
svar för ämnesinstitutionerna. Det nya uppdraget innebar att kunskaper om läroplan-
stolkning, styrdokument, provkonstruktioner, betyg och bedömning skulle återfinnas 
inom inriktningsstudierna tillsammans med kravet på att lärare ska kunna välja ett 
ämnesstoff för att koppla läroplanens mål om demokratisk fostran, via kursplanerna 
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till den praktiska undervisningssituationen, dvs. använda frirummet i styrdokument-
en (Molin 2006). Utvärderingar av lärarutbildningsreformen 2001 pekar på stora 
problem i genomförandet bland annat gällande examinationsformer, svag forskning-
sanknytning, avsaknad av ämnesdidaktik och koppling mellan ämnesdidaktik och 
VFU. Ett problem som uppstod i samband med det nya ansvarsområdet för ämnes-
institutionerna var att den ämnesdidaktiska kompetensen ofta saknades, i Sverige är  
t.ex. den ämnesdidaktiska forskningen inom geografiämnet svagt utvecklad. 

Enligt den senaste Lärarutbildningsreformen Bäst i klassen ska forskningsbasen inom 
lärarutbildningarna stärkas (Prop. 2009/10:89). Ett ämnesdidaktiskt perspektiv ska 
enligt reformen alltid anläggas på studierna i undervisningsämnena. Exempel på om-
råden som särskilt behöver stärkas för olika kategorier lärare är, enligt utredningen, 
ämnesdidaktiken för lärare i årskurs 4-6 samt ämnesdjupet för lärare i årskurs 7-9, i 
synnerhet inom samhälls- och naturvetenskapliga ämnen.

Dessa ökade krav på ämnesinstitutionernas ämnesdidaktiska utbildning kan ställas 
mot Högskoleverkets (HSV 2006:16R) utvärdering av grundutbildningen i geografi 
vid svenska universitet och högskolor som visade att situationen för geografiutbild-
ningen i landet är särskilt problematiskt med organisatoriska problem, låg student 
tillströmning och liten tillväxt inom lärarkåren. Högskoleverket påtalade även i sin 
utvärdering att återväxten när det gäller geografilärare är dålig. Det är också en över-
vikt för manliga geografilärare. Hur man ska främja återväxten och verka för en jäm-
nare könsfördelning bör vara en viktig diskussionspunkt för framtida samarbete över 
institutionsgränserna. Det finns även behov av att stärka genusperspektivet i geografi-
undervisningen (Molin, 2006). Vikten av att utveckla ämnesdidaktisk medvetenhet 
inom universitetsämnet är stort eftersom geografiutbildningen för blivande lärare bör 
möta upp mot de krav som ställs på ett modernt skolämne idag.

forskArskolor
Utifrån Högskoleverkets (HSV 2006:16R) utvärdering av grundutbildning i geografi 
vid svenska universitet var beskedet om att Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 
universitet, beviljades starta en forskarskola i geografi (från ht 08) av stor betydelse 
för alla med intresse för ämnet geografi. Beslutet om Forskarskola innebar att utbild-
ning på forskarnivå i det sammanhållna ämnet geografi inrättades – på nytt – vid 
universitetet i Uppsala. Den första september 2008 startade Forskarskolan i Geografi 
som finansierats genom det s.k. Lärarlyftet i ett nära samarbete mellan värd lärosätet 
(Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet) och partnerlärosätena (Institu-
tionen för didaktik, Uppsala universitet, Högskolan Gävle och Högskolan Dalarna). 
26 licentiander, samtliga verksamma lärare, antogs till en 2,5 år lång forskarutbild-
ning. Licentianderna har Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet som 
studieort, men är anställda av sina respektive huvudmän (kommuner). Forskarskolans 
deltagare studerar på 80 %, och har kvar 20 % tjänstgöring vid sina respektive gym-
nasieskolor (Öhman 2008). 
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Under hösten 2011 lägger de sista licentianderna fram sina lic. uppsatser men for-
skarskolan vid kulturgeografiska institutionen fortsätter. Glädjande nog beviljades 
ansökan om en ny forskarskola i geografi från och med vårterminen 2012, med 15 
platser. Karlstads universitet beviljades i samma ansökningsomgång forskarskola för 
lärare i geografi, historia, religion och samhällskunskap (totalt 20 platser). Den be-
handlar lärares arbete ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, med särskild betoning på 
klassrummet i vid mening samt betyg/bedömning. Geografikoppling har också den 
forskarskola för lärare med inriktning naturkatastrofer som Stockholms universitet 
beviljades 12 platser för. 

nordIsk geogrAfIdIdAktIsk forsknIng – skolgeogrAfIns posItIon 
När man försöker orientera sig kring geografididaktisk forskning i Sverige och Nor-
den ger det ett fragmentariskt intryck och de akademiska avtrycken är begränsade 
med undantag av Finland. I såväl nordisk som annan internationell forskning fram-
hålls gapet mellan skolämnet och de vetenskapliga disciplinerna som problematiskt. 
Detta gäller såväl generellt som för specifika forskningsinriktningar, och har varit ett 
återkommande tema (t.ex. Wennberg 1990, Tani 2011). En återkommande utmaning 
har, som tidigare nämnts, också geografins status som överbryggande ämne mellan 
naturvetenskap och samhällsvetenskap inneburit. Den akademiska uppdelningen av 
geografi i naturgeografi och kulturgeografi på 1950- och 60-talen i Sverige har påver-
kat svensk skolgeografi tydligt. Detta spänningsfält påverkar också skolgeografin i de 
andra nordiska länderna.

En nordisk komparation vad gäller skolgeografins position visar att det finns påtag-
liga skillnader, som i viss mån också kan relateras till de akademiska ämnenas situ-
ation. Figur 1 ger en översikt över hur ämnet kategoriserats i olika stadier i de olika 
länderna. I Norge och Sverige hör geografi till det samhällsvetenskapliga blocket 
(SO-samfundsfag) på grundskolan. I norsk grundskola är beteckningen samfundsfag, 
och de ingående huvudområdena är samhällskunskap, geografi och historia. I likhet 
med Sverige har utvecklingen under de senaste fyra seklen gått från en samordnad 
samhällsvetenskaplig ämnesgrupp, över försök till en tydligare integrering av blocket, 
och tillbaka mot en tydligare disciplinär bas (Skogland 1999, Saetre 2009). I Dan-
mark grupperas däremot geografi som ett naturvetenskapligt ämne. I grundskolan 
utgår man från ett brett naturfag (natur/teknik), där innehåll från ämnena fysik/
kemi, biologi och geografi finns med. På högstadiet återfinns de senare ämnena som 
självständiga ämnen, men som en del av naturfags-gruppen. I Finland har ämne-
na biologi och geografi alltsedan 1906 nära anknytning i både lärarutbildning och  
grundskola, vilket innebär att miljöundervisningen under de senaste decennierna har 
fått en god plattform här. Till årskurs 4 heter ämnet miljö- och naturkunskap, medan 
geografi läses som eget ämne på högstadiet.  

På gymnasienivå är bilden mera komplex, bland annat genom att ungdomsutbildnin-
garna efter grundskolan är organiserade på olika sätt i Norden och därför inte är helt 
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jämförbara. I den senaste läroplanen i Norge, Kunnskapslyftet 2006, är geografi ett 
”fellesfag” på de studieförberedande programområdena och i vissa studiespecialise-
rade program i den videregående skolen, dessutom kan geofag eller samfunnsgeografi 
väljas inom inriktningar. Geofag som består av huvudområdena geofysik, geologi 
och naturgeografi har fått en utökad roll och status (Fjaer 2008). I Finland inordnas 
geografi under beteckningen ”miljö- och naturvetenskap”, men i de två obligatoriska 
kurserna i geografi representeras ämnesbredden i form av såväl naturgeografi (Den 
blå planeten) och kulturgeografi (En gemensam värld). Dessutom finns ytterligare tre 
valbara kurser som täcker det breda ämnet geografi. I Danmark har geografiämnet 
kommit att bli ett tydligt naturfagsämne. I det allmänna gymnasiet med studentexa-
men läser man numera enbart naturgeografi. Beteckningen geofaglig har tagit över 
från geografi, och det kulturgeografiska ämnesstoffet är mera marginaliserat. 

1-3 4-6 7-9 Gymnasiet

sveriGe sO GeOGrafi (sO) GeOGrafi

nOrGe samfundsfaG GeOGrafi

danmark natur/teknik GeOGrafi naturGeOGrafi/ 
GeOGrafi

finland miljö- Och  
naturkunskap 
(åk 1-4)

BiOlOGi Och 
GeOGrafi 
(åk 5-6)

GeOGrafi GeOGrafi

Figur 1: Skolgeografins position i Norden

geogrAfIdIdAktIskA forsknIngstemAn I norden 
En genomgång grundad på de akademiska avhandlingar i Norden som producerats 
inom området, som vi kan beteckna som geografididaktik påvisar ungefär ett dussin 
avhandlingar. Här är syftet att med hjälp av dessa översiktligt belysa några forsknings-
teman som behandlats inom den geografididaktiska forskningen (För en fördjupad 
framställning, se Bladh kommande). Drygt hälften av avhandlingarna är producerade 
i Finland, och sammantaget framträder den finska forskningen som mest utvecklad. 
I Sverige och Norge har tre resp. två avhandlingar producerats, men här finns också 
några avhandlingar som skrivits i tangerande kunskapsområden. För Danmark har 
inga geografididaktiska avhandlingar kunnat identifieras. 

I Finland är det framförallt vid Helsingfors universitet som man alltsedan slutet på 
1970-talet har producerat avhandlingar, och haft etablerade professorer och docenter 
verksamma inom geografididaktik. Hannele Rikkinen disputerade 1982 på en avhand-
ling med titeln “Developments in the status and content of geography teaching in the secondary 
schools of Finland in 1880–1977”. Rikkinen som senare blev professor i geografi- och 
biologididaktik behandlar här geografiämnets ämnesutveckling och läroplanshis-
toria. Detta tema har också varit viktigt i flera andra avhandlingar. Lea Houtsonen tar 
i sin avhandling (1988) upp hur 1970-talets gymnasiereform påverkade geografiäm-



68

net, och hur detta påverkade utfallet i studentexamen i Finland mellan 1976 och 
1985. Huotsonen är verksam som undervisningsråd på utbildningsstyrelsen i Fin-
land, och har varit en central person för utvecklandet av finska internationella projekt 
och kontakter (se nedan). I både Gösta Wennbergs (1990) och Lena Molins (2006) 
avhandlingar är ämnes- och läroplanshistoria centrala teman. Wennberg behandlar 
ämnets utveckling i relation till skolgeografins förändring, och Molin genomför en 
analys av läroplanerna i ett läroplanteoretiskt perspektiv. Bägge pekar på bristen av 
en geografididaktisk tradition i Sverige, och noterar de starka traditioner som känne-
tecknar skolgeografin. Wennberg och Molin kan underbygga detta genom studier av 
geografilärares ämnessyn, och Molin identifierar ett antal selektiva traditioner och 
didaktiska typologier för skolgeografin. Särskilt framträdande är en regionalgeografisk 
skolgeografidiskurs, medan värdebaserade och moraliska dimensioner i stor utsträck-
ning saknas. Cantell (2001) gör i sin avhandling en studie av 55 geografistudenter, 
där deras begrepp för lärande, undervisning och syftet med geografiundervisningen 
undersöks och klassificeras. Olika konstruktivistiska idéer kring lärande och undervis-
ning dominerar, och förståelse av sambanden mellan mänsklig aktivitet och miljön 
är ett centralt syfte. En mera samhällsorienterad kontextuell syn på ämnet, där aktivt 
globalt och lokalt medborgarskap lyfts fram, ses som ett alternativ av vissa grupper.

läroboksanalyser är ett förhållandevis väl utvecklat tema i geografisk ämnesdidak-
tisk forskning med bakgrund bl.a. i en framträdande tysk forskningstradition. Såväl 
Wennberg och Molin analyserar läroböcker i var sitt kapitel i avhandlingen. I Norge 
har Saetre (2009) analyserat nordiska läroböcker i geografi, och hans resultat indik-
erar att många gemensamma drag, vilket han betecknar som en gemensam tradition, 
finns vad gäller läroböcker för nordisk skolgeografi. Ett annat resultat är att kvinnor 
och kvinnliga aktiviteter är tydligt underrepresenterade i textböckerna. I Finland har 
Tapana (2003) analyserat geografiska textböcker från 1900 till 1939, och här påvisas 
tydligt hur geografiämnet varit en del i konstitueringen av „det nationella“. I Sverige 
har Lena Olsson (1986) i sin avhandling i historia belyst kultursynen i svenska geo-
grafiläroböcker.

Med utgångspunkt i det tidsgeografiska tankesättet redovisar Blom Mondlane och 
Jansund (2003) exempel på didaktisk metodutveckling i sin avhandling. Ett läro-
medel kring geografiska perspektiv utvecklas, och vad de kallar „förloppsmetoden“ 
prövas i undervisningssituationer. Pedagogen Torgny Ottosson (1987) har behandlat 
kartläsning i ett didaktiskt perspektiv, och undersöker hur barn resp. aktiva orien-
terare utvecklar sitt kartografiska tänkande.

geografiska tillämpningar av informations- och kommunikationsteknologi och 
geografiska informationssystem har haft en snabb utveckling de senaste decen-
nierna. De senaste två nordiska avhandlingarna behandlar detta tema. Kankannrinta 
(2009) undersöker hur web-baserade material och tillämpningar utvecklats inom 
geografididaktiken. Andersland (2011) behandlar ämnesdidaktiska perspektiv på hur 
GIS kan tillämpas och utvecklas i högstadiets geografiundervisning.   
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Olika aspekter på miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling har utvecklats 
till ett större tvärvetenskapligt område, och har även behandlats i geografididaktisk 
forskning. I Finland har flera avhandlingar med bakgrund i biologi och geografi pre-
senterats, men dessa behandlas inte här. I Sverige har senast flera lic. avhandlingar 
med sådan inriktning lagts fram inom lic. forskarskolan i Uppsala (t.ex. Torbjörnsson 
2011 och Grahn 2011).

nAtIonellA, nordIskA oCh InternAtIonellA Arenor 
I Sverige fungerade länge de nationella geografdagarna i viss utsträckning som en 
arena för möten mellan forskning och skolgeografi. Sedan 2005 har dessa upphört 
och istället ersatts av ett nordiskt geografmöte (Nordic Geographers Meeting, NGM). 
Dessa har genomförts i Lund (2005), Bergen (2007), Åbo (2009) och Roskilde (2011). 
Vid de tre senaste har geografididaktiska sessioner ordnats. I Roskilde gjordes för 
första gången presentationer av såväl norska, svenska, finska och danska företrädare 
för geografididaktik. 

Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education är en nystartad nordisk 
ämnesdidaktisk tidskrift som ska vara en arena för forskning med relevans för skola, 
lärarutbildning och högre utbildning. Tidskriften utgår från de olika SO-ämnenas di-
daktik, och flera geografididaktiska artiklar har publicerats. De geografiska forsknings- 
tidskrifterna Geografiska Annaler A, Geografiska Annaler B, Terra samt Norsk geografisk 
tidskrift har i mindre grad också artiklar med geografididaktiskt innehåll. Geografiska 
ämnesföreningar för lärare har i viss mån fungerat som mötesplatser mellan aktiva 
lärare och forskare, men någon egentligen forskning bedrivs inte i det samman- 
hanget. Föreningarnas tidskrifter som Geografiska notiser (Geografilärarnas förening, 
Sverige), Geonytt (Geografilärarföreningen för gymnasiet och hf ), Geografisk orientering 
(Geografforbundet, Danmark) samt Natura (Biologi- och Geografilärarnas förbund, 
Finland) fungerar stundtals som forum för diskussioner kring läroplansförändringar 
och metodutveckling. Men, möjligen med undantag av Finland, i jämförelse med 
den organisationella uppbygganden i Tyskland och England är geografididaktiken 
svagt utvecklad i Norden. 

Här presenteras några internationella arenor där geografididaktiker i Sverige och Nor-
den är välkomna, men har till dags datum en svag representation. Den viktigaste 
internationella arenan för geografididaktik finns inom ramen för den Internationella 
Geografunionens (IGU) verksamhet. IGU etablerades i Bryssel 1922, och organisa-
tionen består av tre komponenter: en generalförsamling till vilken medlemsländerna 
har utsett delegater, som träffas i anslutning till IGU:s kongress som hålls vart fjärde 
år, en styrelse (Executive Committee) och olika kommissioner som arbetar mellan 
kongresserna. ”The Commission for Geography Education (CGE)” har, med något 
varierande namn och fokus, varit en av de längst aktiva kommissionerna och har 
fungerat som en internationell mötesplats för undervisning och lärande i geografi 
alltsedan 1950-talet. De centrala formerna här är symposier och konferenser samt 
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bok- och tidskriftsutgivning. Kommission håller konferenser i samband med IGU:s 
kongresser och regionala konferenser, där nästa evenemang sker i Köln och Freiburg i 
augusti 2012. För att främja geografi i ett internationellt perspektiv där kulturmöten, 
medborgarskap och hållbarhet lyfts fram har olika charters publicerats. 1992 tillkom 
”International charter on Geographical Education”, som sedan utgivits i ett 20-tal 
språk. ”International Declaration on Geographical Education for Cultural Diversity” 
publicerades 2000 samt 2007 “Lucerne Declaration on Education for Sustainable De-
velopment”. Denna del av kommisionens arbete har en tydlig koppling till „Unesco-
världen“ och begrepp som „Environmental education, Education for sustainable de-
velopment, Global – Multicultural – eller Citizen education“. 

Av de nordiska länderna är det främst Finland som varit aktivt inom kommissionen, 
och också haft en framträdande position. Docent Lea Houtsonen, Helsingfors, 
har varit medlem av kommissionen från 1996 till 2008, och dess ordförande 2000-
2004. Sedan 2008 är professor Sirpa Tani, Helsingfors medlem av kommissionen. 
Den skandinaviska representationen i så väl kommission som konferenser har dock 
i övrigt varit mycket begränsad. Gemensam bokproduktion har varit en viktig del 
av kommissionens arbete, och förutom konferens proceedings, ger titlar som New 
Unesco Source Book for Geography Teachers (Graves 1982), International Handbook on 
Geographical Education ( Gerber (ed) 2003) samt Geographical education in a changing 
world ( Lidstone and Williams (eds.) 2008) en översikt över forskning och utveckling 
av geografisk ämnesdidaktik. Kommissionen ger också sedan 1991 ut en tidskrift, 
International Research in Geographical and Environmental Education, som blivit ledande 
inom internationell geografisk ämnesdidaktisk forskning. En genomgång av årgån-
garna från 1991 till 2011 påvisar att 254 fulla artiklar är publicerade. Av dessa artiklar 
utgörs de nordiska bidragen av sex artiklar från Finland samt en vardera från Norge 
och Sverige. Den senare är skriven av miljödidaktiker. I Danmarks fall finns inga ful-
längds artiklar publicerade, men några smärre bidrag från tidigt 1990-tal av dåvarande 
professor Owe Biilmann, som innehade en professur i geografididaktik vid Köpen-
hamns universitet. Det finns således påtagliga möjligheter att utöka den internatio-
nella anknytningen av geografididaktisk forskning i Skandinavien. 

AvslutnIng
Under totalt 29 år (mellan 1965 och 1994) har svenska gymnasieelever inte erbjudits 
undervisning i geografi. Från och med Lgy 65 och fram till Lpf 94 saknades undervis-
ning i det sammanhållna skolämnet geografi på gymnasiet. Ämnesinnehållet delades 
upp mellan de nya ämnena samhällskunskap och naturkunskap. Till samhällskun-
skapen fördes det kulturgeografiska ämnesinnehållet t.ex. befolkningsgeografi medan 
det naturvetenskapliga ämnesinnehållet fördes över till naturkunskap. Ett exempel 
på problem som dök upp när geografi infördes igen som ett ämne (Lpf 94) var att 
elever som studerade inom det samhällsvetenskapliga programmet där Geografi A 
var ett karaktärsämne fick undervisning om befolkningsfrågor i två ämnen; geografi 
och samhällskunskap. 
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Idag saknar många gymnasielärare och andra aktörer inom utbildningsväsendet kun-
skap om historien bakom geografiämnets delning och de två nya ämnena som tillkom 
genom detta. De som inte har det historiska perspektivet klart för sig har svårt att 
förstå att detta ämnesinnehåll ”tillhör” geografiutbildningen på universitetsnivå. För 
geografiämnets del har denna nästan trettioåriga frånvaro på gymnasieskolan skapat 
flera problem. Ämnets status har minskat, färre elever läser geografi på gymnasiet och 
detta får följdverkningar på universitetsnivå. När elev- och studentunderlaget mins-
kar går efterfrågan på behöriga lärare ned. Det betyder att intresset för geografiämnet 
och betydelse av geografiska kunskaper i skolan har minskat. En negativ spiral som 
får återverkningar i utbildningssystemet och i samhället i stort. Internationellt är geo-
grafiämnet ett viktigt ämne som i olika sammanhang, t.ex. UNESCO och IGU (jäm-
för förra avsnittet), pekas ut som hemvist för utbildning för hållbar utveckling, och 
en viktig aktör i byggandet av vår gemensamma framtid. Genomgången ovan visar att 
geografiämnet, som universitetsämne, skolämne och lärarutbildningsämne, behöver 
stärkas. En arena för ämnesdidaktisk diskussion där utbyte av idéer mellan lärarut-
bildning och geografididaktisk forskning är viktig för att kvalitetssäkra geografiutbild-
ningen i landet särskilt vad avser de didaktiska momenten. Det är betydelsefullt att 
utveckla den geografididaktiska forskningen i Sverige och Norden och också initiera 
gemensamma forskningsprojekt med komparativa perspektiv. Inte minst för att in-
spirera och låta sig inspireras och utvecklas av andra synsätt på ämnet, dess syfte, in-
nehåll och metoder. Hur kommer geografiämnet att låta sig formas i framtiden? Vad 
är ämnet geografi om tjugo år?
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“Jeg skjønte hva jeg skulle gjøre da læreren 
ba meg slå i bordet!” 
Om bruk av egenvurderinger i arbeidet  
med argumenterende tekster
Torill Strand

Fra august 2010 ble en felles forskrift for grunnskolen og videregående skole i Norge 
iverksatt. Den fastslår at eleven skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet 
å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling. I denne artikkelen vil jeg presentere er-
faringer med bruk av egenvurderinger i sakprosaskriving på ungdomstrinnet. Sentrale 
spørsmål er: Hva kan elevenes egenvurderinger fortelle oss? Kan egenvurderinger 
belyse utfordringene i argumenterende skriving, og dermed bidra til å forbedre lærer- 
responsen? Hvilke didaktiske nyvinninger kan ligge i bruken av egenvurderinger? 

Eskil i 9.klasse har skrevet sitt første leserinnlegg, læreren har kommentert to utkast 
og nå skal han sjøl vurdere teksten. Først skal han svare på hvilke lærerkommentarer 
som ga han god hjelp. Eskil skriver: 

”En kommentar som ga meg god hjelp var den på første utkast, der du sa at jeg skulle 
slå neven i bordet og være mer selvsikker. Når jeg gjorde det på andre utkast, følte jeg 
meg veldig engasjert”(gutt 1, 10.10.2010).

prosjektet
Eskils egenvurdering er hentet fra et skriveprosjekt som jeg har gjennomført sammen 
med femten lærere som tar videreutdanning på Høgskolen i Oslo. Prosjektet har 
tittelen “Sakprosaskriving i ungdomsskolen. En studie med fokus på bruk av lærerre-
spons, modelltekster og muntlig debatt”, og målet er å utvikle mer didaktisk kunn- 
skap om sakprosaskriving i ungdomsskolen. Skriveprosjektet har resultert i mange 
tekster som kan studeres fra ulike perspektiver, men jeg vil her konsentrere meg om 
elevenes egenvurderinger. Lærerne som studerer på halvtid og er aktive lærere til da-
glig, har gjennomført prosessorientert skriving av leserinnlegg i sine ungdomsskole-
klasser. Elevene hadde fått tilbakemeldinger på to utkast med formativ vurdering av 
lærer, den første kommentaren i hovedsak rettet mot innhold og struktur, den andre 
mot syntaks og ortografi. Før lærerens sluttvurdering og karakter på arbeidet, har elev-
en gitt sin egenvurdering. Seksti av disse egenvurderingene er materialet for denne 
artikkelen. Jeg vil studere materialet både kvantitativt og kvalitativt, men hovedvekta 
vil ligge på enkeltelevers vurderinger og uttalelser. 
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forsknIng og endrIng Av vurderIngsforskrIft
Mange forskere har vært opptatt av sammenhengen mellom vurdering og læring. De 
omfattende studiene til Black & Wiliam og til Hattie & Timberley er de mest kjente. 
Begge viser at tilbakemelding har stor betydning. I artikkelen “Inside the Black Box – 
Raising Standards Through Classroom Assessment” (Black og Wiliam 1998), skriver 
forskerne om hva slags konsekvenser vurdering har for læring. De baserer seg på ma-
teriale fra 250 artikler og hevder blant annet at underveisvurdering som sier noe om 
hvor elevene står faglig og hvor de skal i læringsprosessen, kan bedre motivasjonen 
for å lære. Dette gjelder særlig de svakeste elevene. Black og Wiliam trekker også 
fram betydningen av egenvurdering (self assessment) og kameratvurdering (peer as-
sessment) i et utviklingsperspektiv, men framhever viktigheten av at elevene kjenner 
målene for det aktuelle arbeidet og hva som skal til for å nå dem. Hattie og Timber-
ley påviste det samme i 2007, og formulerte tre spørsmål som studenten skulle gi 
tilbakemelding på: Hvor skal jeg (feed up)?, hvor er jeg (feed back)? og hvordan skal 
jeg gå videre (feed forward)? (Dysthe og Hertzberg 2009). I Visible Learning (2009) er 
Hattie opptatt av hvilke faktorer som kan påvirke læringsutbyttet, og han viser til at 
den største læringseffekten kommer gjennom selvrapporterende karakterer og når 
eleven selv deltar aktivt i tilbakemeldingen. Jeg vil underveis i artikkelen i tillegg vise 
til andre forskere som har vært opptatt av lærerrespons og utfordringer knyttet til 
argumenterende skriving. 

Fra august 2010 ble en felles forskrift for grunnskolen og videregående skole (Kunn- 
skapsdepartementet 2009) satt i verk. Denne var utformet i tråd med resultatene fra 
Hatties undersøkelser. Forskriften legger vekt på formativ vurdering for å realisere 
”vurdering for læring” og har tydelig fokus på elevmedvirkning. Den legger sterke 
føringer for lærerens vurderingspraksis og fastslår at eleven skal være involvert i eget 
læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling (§3-12), 
noe som betyr at en underveisvurdering ikke er fullstendig uten elevens egenvurder-
ing. Slik angir den både elevens juridiske rettigheter på vurderingsfeltet og lærerens 
plikter. Bakgrunnen for forskriften var Stortingsmelding nr 16 (2006-2007) som pekte 
på at lærere i altfor stor grad gjør elever oppmerksomme på feil og mangler, mens de 
i for liten grad forteller hva de bør gjøre for å lære mer.

egenvurderIng Av prosess og produkt
Både Hatties påpekninger av elevenes egenvurdering som avgjørende for lærings- 
utbyttet, og argumentasjonen i den nye vurderingsforskriften inspirerte til å prøve 
ut egenvurdering som en del av skriveprosjektet vårt. Ingen av lærerne hadde jobb- 
et med egenvurdering tidligere. Elevene var også ukjent med dette, og de fikk fire 
spørsmål som skulle være utgangspunkt for deres vurdering: 

1) Hvilke kommentarer fra læreren ga deg god hjelp? (vær konkret, gi eksempler)
2) Hvilke kommentarer fra læreren skjønte du ikke, eller var du uenig i?  
(vær konkret, gi eksempler) 



77

3) Hva mener du er de største forbedringer av teksten din fra 1.utkast til 3. utkast? 
Prøv å forklare hvorfor og hvordan du klarte å få til disse forbedringene.  
4) Hvilken karakter ville du selv gitt på denne teksten? Prøv å begrunne hvorfor!

Spørsmål 1 og 2 er knyttet til lærerresponsen og spør om hva eleven har oppfattet 
og ikke oppfattet av denne. Målsettingen er å gjøre elevene bevisste på hvilke kom-
mentarer de har klart å utnytte for å forbedre teksten, samtidig kan disse svarene 
kanskje bidra til å belyse hvordan lærerkommentarene kan forbedres slik at lærernes 
prosjektforslag kan fungere for elevene. 

Mari-Ann Igland (2008) har i sin doktoravhandling Mens teksten blir til har. Ein ka-
susstudie av lærarkommentarar til utkast fulgt prosessorientert skriving i en niende 
klasse. Hun går grundig inn på hvordan lærerkommentarene inngår som ledd i 
skriveprosessen og i hvilken grad disse blir fulgt opp av elevene. Hun peker på at 
mens lærerkommentarene ofte er overambisiøse når det gjelder makrostrukturen, for 
eksempel for å få eleven til å utvikle argumentasjonen, er lærerne heller undervurder-
ende når det gjelder elevens evne til å ordne opp i skrivefeil og stilistiske problemer 
(2008:409). Hun viser at både svake og sterke elever klarer å bearbeide og forbedre 
argumenterende utkast når de får pedagogisk tekstrespons fra en lærer, men at det er 
stor forskjell på hva som fungerer som det hun kaller ”utviklingsstimulerande verkty” 
for ulike elever og elevgrupper (2008:405). 

Iglands forskning på lærerkommentarer er noe av bakgrunnen for spørsmål 1 og 2. 
I spørsmål 3 skal eleven vurdere de største forbedringer av teksten fra første utkast 
til tredje utkast, og forklare hvorfor og hvordan eleven hun/han klarte å få til disse 
forbedringene. Spørsmål 4 ber eleven foreslå en karakter og begrunne denne. En 
slik type selvrapporteringen, der elevene uttrykker hvor godt eller dårlig de presterer 
og kan forklare dette for læreren, mener Hattie er den aller viktigste faktoren for 
elevprestasjoner. Forutsetningen for en slik selvrapportering er selvsagt at elevene har 
kunnskap om både mål og kriterier. Å lære elevene opp til å forklare hvilket nivå de 
ligger på, hva de kan og hva de ikke kan, er et langsiktig arbeid. Svar på spørsmål 3 og 
4 må derfor betraktes som et første steg mot å utvikle en vurdering og et metaspråk 
om egen tekst. 

De seksti egenvurderingene skriver seg fra femten ungdomsskoleklasser. Lærerne 
hadde arbeidet ulikt med sjangeren leserinnlegg. Mens noen hadde lagt mest vekt 
på bruk av modelltekster, hadde andre i tillegg brukt muntlig debatt for å trene på 
argumentasjon. Metodene fant de støtte for i Iglands forskning der hun oppfordrer 
til mer muntlig diskusjon for å øve argumenterende sjangrer (2007:289). I tillegg dro 
lærerne nytte av erfaringene fra ”australiaskolen”. Australiaskolen, eller sjangerskolen 
som den ofte kalles, hevder at skriveopplæringa i skolen må gi eksplisitt sjangerunder-
visning og legger stor vekt på modelltekster og deduktiv tilnærming til sjanger. Hvis 
ikke modelltekster blir brukt, vil barn fra hjem der lesing og skriving allerede spiller 
en stor rolle, bli favorisert i skolen. Disse barna får sjangerkompetansen inn med 
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morsmelken, mens barn fra hjem hvor det leses og skrives lite, ikke får den hjelpen 
de trenger. Australiaskolen har derfor utviklet en skrivepedagogikk som kombinerer 
språkarbeid med læring av fag, særlig samfunnsfag og naturvitenskapelige fag (Cope 
& Kalantzis 1993, Berge m.fl. 1998, Hertzberg 2006).

hvA kAn elevenes egenvurderInger fortelle oss?

Lærerkommentarer som ga hjelp
Alle elevene har besvart det første spørsmålet, mer eller mindre utfyllende. Egenvur-
deringer som er skrevet kort tid etter 3. utkast, er både mer konkrete og omfattende 
enn de som ble skrevet en uke eller to senere. Noen kommentarer er generelle, av 
typen ”jeg fikk veldig god hjelp av læreren”, men de fleste nevner noe spesifikt ved 
lærerkommentarene som var til hjelp. En elev skriver: 

Hun ga meg hjelp på de lange, dårlige setningene mine. Hun 
hjalp meg med sine kommentarer som ”her kan du bytte på ord-
stillingen”, ”her kan du bytte til et annet ord”, ”ungdommer er i 
flertall” og en del flere (jente 1, 10.10.2010).

Lærerkommentarer på mikronivåene i teksten, som setningsnivå og ordnivå, fram-
heves av mange elever som den beste hjelpa. Dette stemmer med forskningen til 
Black og Wiliams (1998) som sier at konkrete kommentarer er mer effektive enn 
generelle, og Igland (2008) som peker på at lærerkommentarer med forslag til bear-
beiding, har størst sjanse for å bli fulgt opp når de står til et spesifikt problem som 
eleven får konkret og tydelig hjelp til å lokalisere. 

Noen få elever trekker fram forbedringer av strukturen som en følge av lærerkommentar-
ene. Dette er et eksempel på en lærerkommentar som eleven har forstått og tatt til følge, 
samtidig som læreren har introdusert en regel med stor overføringsverdi: ”Du kunne ha 
rydda litt i avsnitta dine og fått en enda bedre struktur ved å flytte slik at hvert avsnitt 
handlet om bare en ting”(jente 2, 10.10.2010). En annen elev som forklarer at hun har 
lært noe om forholdet mellom problemstilling og overskrift, uttrykker det på denne 
måten:” For meg hjalp det å lage overskriften som ett spørsmål”(jente 3, 10.10.2010). 

Flere elever skriver at de har fått hjelp av lærerkommentarer av typen ”ta stilling”, ”slå 
i bordet” og ”forklar hvorfor du er for eller imot denne saken.” En gutt uttrykker det 
slik: ”Jeg fikk hjelp av lærer den dagen vi skule skrive og da sa lærer at vi kunne skrive 
om noe som du var for eller i mot”(gutt 2, 10.10.2010). Her ser vi at læreren har her 
vært konkret og tydelig når det gjelder et viktig sjangerkrav til leserinnlegg. 

Andre elever viser til lærerkommentarer som peker på hvor innlegget skal stå, og 
hvem som skal lese det, og opplever at de har fått hjelp til å bli mottakerbevisste. Som 
en av guttene skriver:



79

Læreren skrev at jeg burde gjøre det litt mer som et innlegg i en 
skole avis og jeg fulgte den veiledningen.(…) Jeg fikk gjort det 
nermere et leser innlegg (gutt 3, 10.10.2010).

En annen oppgir at lærerkommentaren ”at artikkelen faktisk skal se morsom ut å lese, 
med avsnitt og bilde”(gutt 4, 10.10.2010) var en viktig hjelp. En lærerkommentar om 
hvordan eleven kan unngå at teksten oppleves som kjedelig, har gjort inntrykk: 

Jeg fikk en kommentar fra læreren min. Kommentaren var at jeg 
bruker samme ord hele tiden. Ordet var matte er kjedelig! hele 
tiden. Han sa at når man bruker samme ord hele tiden så blir det 
veldig kjedelig for leseren å lese. Jeg tror det er fordi at da tror 
leseren at man leser det samme hele tiden. Og det er jo selvføl-
gelig kjedelig (jente 4, 10.10.2010).

Av mitt materiale framgår det at lærerne har kommentert både skriftlig og muntlig, men 
at skriftlige kommentarer er mest brukt. Mens noen lærere har supplert de skriftlige 
med muntlige, har andre lærere foretrukket å gi muntlige kommentarer til de svakeste 
elevene. En av dem etterlyser mer muntlige kommentarer, mens en annen skriver: 

Jeg hadde mange feil og noen dårlige argumenter som ble rettet 
opp og jeg var helt enig. Jeg klarte meg best med muntlig men 
ikke fullt så bra som skriftlig tilbakemelding (gutt 5, 10.10.2010).

En sterkere elev har motsatt erfaring og framhever verdien av skriftlige kommentarer: 
”Jeg synes de skriftlige kommentarene ga god hjelp. De muntlige kommentarene ga 
meg litt god hjelp, men ikke mye” (jente 5, 10.10.2010).

Igland drøfter i sitt materiale om kriteriebasert ros kan legge et mer informativt grunn-
lag for å fremme språklig og tekstlig oppmerksomhet og bevissthet. Hun etterlyser 
kommentarer som viser fram grunnlaget for en positiv vurdering, og stiller spørsmål 
om den positive responsen ikke er myntet på å trekke elevene inn i forståelses- 
prosesser, men først og fremst oppmuntrer elevene og motivere dem for å videre- 
utvikle utkastene sine. Dette finner jeg igjen i eget materiale, der særlig kommentarer 
til svake elever preges av oppmuntrende ros som i liten grad gir faglig innsikt.

Mange av kommentarene har utfordret elevene til å tenke selv og finne løsninger. 
Dermed har det oppstått en reell dialog mellom lærer og elev om teksten. Som en elev 
skriver: ”Det meste av kritikken skjønte jeg jo når jeg så på min egen tekst og tenkte litt 
etter” (gutt 6, 10.10.2010). Dette er i tråd med responsforskeren R. Staub (2000) som 
råder lærerne til færre direktiv, flere eksempler, drøftinger og dialoger som gir lærerne 
innspill til å reflektere over sin egen kommenteringspraksis (Igland 2008: 413).



80

Mitt prosjekt viser altså at lærerkommentarene i stor grad kan hjelpe elevene til å 
forbedre mikronivåene i teksten på kort sikt, og at de største omskrivinger av teksten 
skjer etter lærerkommentar på ord- og setningsnivå. Å forbedre strukturen er noe en 
del svake elever har problemer med, men arbeid med modelltekster viser seg å være 
nyttig for å se hva som hører sammen i avsnitt. Det framgår også tydelig at sjanger-
krav som knyttes til bruksdimensjonen, hjelper mange elever til mottakerbevissthet 
og engasjerer dem til å forbedre teksten. 

Mens forskningen kan fortelle oss hvilke lærerkommentarer som er mest effektive på 
kort sikt, er det mindre forskning på hva som skal til for å gi resultater på lang sikt. I 
artikkelen ”Assessment and Classroom learning” som gir en oversikt over store deler 
av forskningslitteraturen om formativ vurdering, peker Black and Wiliam på at det 
ofte ikke skilles klart mellom formativ og summativ vurdering, og heller ikke mellom 
hva som fører til forbedringer på kort sikt og hva som har virkninger på lang sikt: 

What is often missing is meant to serve the short-term purpose of 
improvement of learning, or the long-term purpose of providing 
a more valid form of summative assessment, or both (1998:48)

Lærerkommentarer som ikke ga hjelp
De fleste elevene er forsiktige med å påpeke hva som ikke gir hjelp, men lærernes 
bruk av ord og uttrykk som de ikke forstår, blir nevnt av flere. En elev, som ellers er 
fornøyd med lærerkommentarene, skriver: 

En setning strevde jeg likevel litt med: ”Kan du enda tydeligere 
overføre dette til dagens forhold?” Jeg skjønte jo at hun ville jeg 
skulle fortelle mer om hva det hadde med i dag å gjøre, men jeg 
skjønte ikke helt det med forhold (jente 6, 10.10.2010). 

En annen elev er frustrert over flere ord som læreren bruker:” Jeg skjønte ikke hva 
han mente med at jeg skulle utvide og komme med argumenter for eller motsi det” 
(gutt 7, 10.10.2010). 

Ordene “argument” og “argumentere” byr på problemer for mange: 

Det var en del å skrive om, jeg skjønte ikke det med hva argumen-
tere. For eksempel det å argumentere, imøtegå, motargument og 
vise frem grunnene mine (gutt 8, 10.10.2010). Jeg forsto ikke det 
med argumentere (gutt 9, 10.10.2010). 

Vi husker at mens Eskil fikk hjelp av en kommentar som ba han slå i bordet, har mange 
elever ikke grepet det typiske ekspressive ved et leserinnlegg fordi de ikke forbinder 
noe med ”å argumentere”. Dermed blir ikke viktige sjangerkrav tydelige for eleven.
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Spørsmålet er om det kan ligge et større problem bak, om uttrykket ”å argumentere” 
er problemet, eller om det er evnen til å argumentere som mangler. Er det kanskje slik 
at eleven ikke skjønner hvordan de skal argumentere fordi de mangler kunnskap og 
kritisk evne, som Mari-Ann Igland har påpekt. Hun mener at det viktigste problemet 
ikke er at elevene har vanskeligheter med å utbedre tekststruktur, innholdsorganiser-
ing og skrivestil, men at problemet er knyttet til manglende innsikt i til dels krevende 
tema og manglende refleksjon over egne standpunkt, altså til mangel på kunnskap 
og kritisk tenking: 

(…)elevane har ikkje først og fremst hatt vanskar med å forstå 
og bruke lærarrespons som er knytt til utbetring av tekststruktur, 
innhaldsorganisering og skrivestil. Problemet som dei har hatt 
størst vanskar med å utbetre, er knytte til manglande innsikt 
i til dels krevjande tema og manglande refleksjon over eigne 
standpunkt, altså mangel på kunnskap og kritisk tenking (Igland, 
2007:288)  

 Dette kan belyse det som oppleves som “uforståelige lærerkommentarer” i mitt eget 
materiale, slik det uttrykkes i disse to utsagnene: ”Der hvor læreren sier jeg skal tenke 
over hvordan jeg kan skrive noe på en annen måte”(gutt 10, 10.10.2010) og ”Jeg for-
stod ikke hva hun mente når hun ba meg gi eksempler på hvordan jeg kan løse dette 
problemet”(gutt 11, 10.10.2010).

Hva så med lærerkommentarer som elevene var uenige i? Her svarer de aller fleste 
elevene at ”de var helt enig med læreren”, at ”de var enig i alt” og lignende. Men 
noen setter ord på en uenighet eller en diskusjon de har hatt med læreren. Denne 
eleven vurderer for eksempel bruken av et spesielt ord i en kontekst og argumenterer 
mot lærerens forslag til endring: ”Hm, jeg var egentlig uenig i at jeg ikke fikk skrive 
”dritt” i teksten fordi jeg syntes at det passet inn” (gutt 12, 10.10.2010). Andre elever 
beskriver at de i utgangspunktet var uenige med læreren, men at lærerkommentarene 
satte i gang en prosess som de har fikk mye ut av: 

Jeg følte i begynnelsen at avslutningen min var bra, og at den 
passet inn. Da læreren nevnte i sin tilbakemelding at den ikke 
passet, og at den ikke oppsummerte og konkluderte ingressen og 
overskriften, var jeg litt uenig. Men da jeg skrev 2. utkast følte jeg 
at ho hadde rett likevel, og at avslutningen da ble litt bedre (jente 
7, 10.10.2010).

Eller: Jeg og læreren diskuterte litt i timen og da ble jeg uenig i 
det han sa (gutt 13, 10.10.2010). 

Eller: Det var en kommentar jeg ikke skjønte først. Men så 
skjønte jeg den etter å ha tenkt etter (jente 8, 10.10.2010).
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Kommentarer som forvirrer og hindrer elevene i skrivearbeidet, er først og fremst 
lærerens bruk av ord og uttrykk som er knyttet til sjangerkrav, men som for elever gir 
lite mening. Når så mange elever blir usikre av lærerkommentarer som for eksempel 
ber dem om å argumentere, kan dette i stor grad skyldes mangel på erfaring med 
forberedte og strukturerte diskusjoner i klasserommet. Usikkerheten om ordenes be-
tydning kan avdekke både didaktiske og semantiske problemer. 

Vurderinger av egen tekst
Hva kan dette første forsøket på egenvurdering av egen tekst fortelle oss? Har elevene 
for eksempel vurdert sin tekst ut fra faglige kriterier? Å gjøre elevene bevisst på hvor 
godt eller dårlig de presterer og bruke et metaspråk om sin egen tekst, må nødven-
digvis bli en læringsprosess. Når elevene for første gang formulerer seg om sin egen 
tekst, viser de til forbedringene av både innhold, form og funksjon. Mens en del for-
skere ser tekststruktur og skrivestil som de største utfordringene (Igland, 2007:280), 
argumenterer Jon Smidt for å vektlegge hvordan en tekst fungerer for sitt formål og 
oppsummerer hva som gir god skriveundervisning:

For å bli motivert til å skrive – og å skrive godt – er det viktig å ha 
noe å skrive om som er gyldig i den aktuelle sammenhengen, å ha 
gyldig og brukbart språk og tekstmønster for denne situasjonen, 
og å forstå og identifisere seg med skrivesituasjon og skriveformål 
(Smidt 2010:31). 

I mitt materiale finner jeg at flere elever peker på at bevisstheten om nettopp tanken 
på en mottaker kan være viktig for å forbedre teksten, for eksempel slik denne eleven 
forklarer det: ”1.utkastet mitt var bare full av tekst, men 3.utkastet var med bilde og av- 
snitt. Da virker debattartikkelen mye mer spennende”(jente 9, 10.10.2010) Mange elever 
sendte sine innlegg til Aftensposten ungdomsside Si;D, og noen kom også på trykk.

Andre forskere, for eksempel O`Rourke (1995), har vært mest opptatt av problemer 
knyttet til innholdet. Som lærere ser vi ofte at elevene mangler stoff til å velge et 
tema og til å underbygge argumentasjonen, og at resultatet blir magre tekster med 
påstander som i liten grad er underbygd (Igland, 2007:280). Her er en av elevene som 
har klart det: ”Jeg mener de største forbedringene fra 1. utkast til 3. utkast var at jeg 
greide og utdype meningene mine gjennom hele innlegget”(jente 10, 10.10.2010).

Hvor viktig er det at elevene selv får velge tema? Omtrent halvparten av lærerne har 
latt elevene velge tema fritt eller blant mange temaer som har kommet fram etter en 
idemyldring. De lærerne som har gitt lite rom for individuelle valg, har forberedt 
skrivinga gjennom lesing, tv-reportasjer og diskusjon om emnet i forkant av skrive-
prosessen. Mitt materiale viser at fritt valg av tema ofte kan virke motiverende. Som 
en av elevene skriver:
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Jeg ville skrive om temaet fordi jeg synes det burde være lengre 
juleferie en fra 23. Desember. Fordi jeg syntes ikke de (temaene 
som læreren foreslo, min kommentar) var så spennende å skrive 
om og det temaet jeg valget var mer å skrive om synes jeg (gutt 
14, 10.10.2010).

Her fikk eleven lov å velge et annet tema, etter litt press på læreren. Andre sier indi-
rekte at de kunne prestert enda bedre hvis de hadde fått velge tema:

Jeg ville selv ha gitt meg en 5- eller 5 på denne artikkelen, fordi 
jeg ble veldig fornøyd med sluttresultatet mitt. Jeg tror en høyere 
karakter blir vanskelig når jeg velger et emne som allerede er ved-
tatt (jente 11, 10.10.2010).

At fritt valg av tema kan virke motiverende, framgår tydelig av egenvurderingene. 
Likevel fører ikke dette nødvendigvis til bedre leserinnlegg. Utvikling av teksten stopp- 
er ofte opp pga manglende kritisk evne og kunnskap. I klasser som har hatt en lengre 
førskrivingsfase, med innhenting av informasjon og fakta om et emne og med på- 
følgende diskusjoner i klassen, har alle elevene vært i stand til å få til et leserinnlegg 
med noe argumentasjon. Det bekrefter at hvis fakta skal fungere som kunnskap, må 
elevene lære seg å reflektere og argumentere, og at muntlige klassediskusjoner kan 
være et viktig steg. Egenvurderingene i mitt prosjekt bekrefter derfor langt på vei  
Iglands oppfatning om at manglende evne til kritisk tenkning og kunnskap om  
emnet, kan være viktigere utfordringer enn tekststruktur og form.

De færreste av elevene var kjent med prosessorientert skriving fra før, og mange fram-
hever dette som en arbeidsmåte som gjorde dem i stand til å forbedre teksten. Her er 
noen eksempler fra egenvurderingene:

 Jeg vil ha mer prosessorientert, siden da jobber vi 1 og 1 og da 
får vi øvd på å skrive på data og jobbe med det temaet vi selv 
har valgt. Og vi lærer bedre på den måten. Og hvis det tredje 
innlegget du får karakter på så kan du jobbe med de 2 andre, også 
får du tilbakemeldinger også da blir det bedre innlegg hver gang  
(gutt 15, 10.10.2010).

En svak elev som virkelig har slitt med prosessen, vurderer de største forbedringene 
slik: ”Jeg synes det ble bedre og bedre, men det var veldig komplisert å skrive det om 
flere ganger det var en utfordring” (gutt 16, 10.10.2010). En annen forklarer fram-
gangen slik: ”Fordi du (læreren, min kommentar) skrev kommentar til vært utkast, 
så jeg fikk forandre litt på noen avsnitt, da ble det bare bedre og bedre!” (gutt 17, 
10.10.2010).
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En sterk elev liker prosessen og ser resultater av den fordi hun har skjønt hvordan 
hun kan finne og rette sine egne feil: 

At du hadde skrevet på tavla hva de forskjellige rettingene bety-
dde var til stor hjelp fordi det er en del lærere som ikke gjør det 
og da vet vi ikke hva de forskjellige betyr. Så jeg synes det var bra 
gjort. Du hadde også ført rettingen fra forrige gang videre. På den 
måten vet man at du har gått grundig gjennom teksten og det 
synes jeg er veldig bra (jente 12, 10.10.2010).  

Denne eleven vurderer indirekte hva som gir læring. Hun ber ikke om konkret ret-
ting, men vil gjøre rettejobben selv etter å ha fått en oversikt over feiltyper. Men de 
fleste elevene i mitt materiale tenker kortsiktig i sine kommentarer. Når en av dem 
for eksempel kommenterer at han fikk mest hjelp ”der hvor læreren sier helt konkret 
hva jeg skal bytte ut og sette inn”, kan vi jo spørre hvilken læring dette vil gi på sikt. 
Dette førte imidlertid til en stor diskusjon blant videreutdanningsstudentene/lærerne 
som mente at for de svakeste elevene er dette helt nødvendig og at dette i stor grad 
er praksis på skolene. 

I artikkelen ”Den nyttige tekstresponsen – hva sier nyere forskning?” viser Dysthe og 
Hertzberg til Black og Wiliams som sier at margkommentarer er mer effektive enn 
sluttkommentarer (Haugaløkken, Evensen, Herztberg og Otnes 2009). Dette under-
støttes av mange elever, som det for eksempel framgår i denne vurderingen:

De kommentarene som det var en boks i margen hvor det stod 
hva man kunne gjøre bedre, og hvor det var, synes jeg var til vel-
dig god hjelp (jente 13, 10.10.2010).

Igland (2008) mener også at margkommentarene har større potensial enn sluttkom-
mentarene for å trekke i gang bearbeiding av utkast. Samtidig understreker hun at 
overføring av korrektur som læreren har utført, få holdepunkter for å vurdere elevens 
probleminnsikt og – mestring.

Karakter på egen tekst
Til slutt blir eleven bedt om å foreslå karakter på sin egen tekst og begrunne denne. 
Tre elever, alle jenter, vil ikke foreslå karakter. De begrunner det slik:

Jeg aner virkelig ikke hvilken karakter jeg ville satt på mitt leser-
innlegg. Det er fordi jeg noen ganger synes at jeg gjør en utrolig 
bra jobb, mens andre ganger utrolig dårlig. Denne teksten er jeg 
rett og slett utrolig usikker på. Derfor er jeg ikke sikker på hvilken 
karakter jeg ville satt på min tredje tekst (jente 14, 10.10.2010).
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Jeg er usikker. Jeg kunne kanskje vært litt mer nøye på hvordan jeg 
skrev (jente 15, 10.10.2010). 

Jeg synes ikke jeg har gjort mitt aller beste! Men jeg veit ikke 
hvilken karakter jeg for? (jente 16, 10.10.2010).

Disse svarene kan tolkes på flere måter. Det første svaret signaliserer stor usikkerhet, 
samtidig som eleven prøver å forklare hvorfor hun er så usikker. De to andre elevene 
knytter usikkerheten til at de ikke har prestert så godt som de egentlig kan. Om dette 
er et faglig tilbakeblikk som kan snus til viktig erfaring neste gang, er vanskelig å vite.

Ei jente som ikke vil gå inn i egenvurderingsrollen, tar alle forbehold: 

Jeg hater å tenke på hvilken karakter jeg ville gitt meg selv. Jeg 
prøver bare å gjøre mitt beste, og forbedre meg til mitt beste. Men 
jeg synes jeg er veldig flink til å ta imot råd og jeg syns utkast 3 
ble ganske bra. Så i usikkerhet til å ta helt feil og tro jeg er bedre 
enn jeg er, tror jeg jeg ville gitt meg selv en 5er kanskje (jente 17, 
10.10.2010). 

Redselen for “å-tro-at-du-er-noe” er en vesentlig del av vegringsgrunnen, sammen 
med et ønske om å være flink og lydhør overfor lærerens råd.

I andre enden av skalaen finner vi de selvbevisste elevene som erklærer at de har fått 
fram egne meninger, og at styrken ved teksten ligger nettopp der. Jeg har tatt med et 
representativt utsagn som viser dette:

Jeg ville gitt meg selv en 4+ fordi jeg hadde jobbet veldig mye 
med den, og hadde mine egne meninger.” “(…) Jeg har klart å 
formulere det jeg mener på en bra måte (gutt 18, 10.10.2010).

Det typiske ved disse elevenes argumentasjon er at de legger vekt på det “å jobbe 
mye” og det “å formulere seg godt”. Å jobbe hardt er for flere avgjørende for hvordan 
de vurderer karakteren. Noen syns til og med det er opplagt at en slik innsats skal 
krones med en sekser:

Haha! Det er et ganske opplagt spørsmål. Selvfølgelig ville vi gitt 
oss selv en god karakter. Jeg ville gitt meg selv en 6’er. Jeg føler at 
jeg har jobbet godt og hardt med denne oppgaven. Jeg er veldig 
fornøyd med den (gutt 19, 10.10.2010).

Andre viser til store forbedringene fra førsteutkast til tredjeutkast, og mener at denne 
framgangen skal belønnes. Å følge lærerens tilrådinger er den mest brukte begrun-
nelsen for en god karakter. 
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Før elevene har fått mer erfaringer med egenvurderinger, kan det synes som et prob-
lem at elever som mener de har fulgt lærerens anvisninger og jobbet mye, mener at 
teksten dermed fortjener å få toppkarakter. Dette er noe vi kan gjenkjenne fra prosess- 
orientert skriving, og er vel først og fremst uttrykk for et uselvstendig forhold til egen 
skriving. Samtidig viser det kanskje også en tendens der elev og lærer blir framstilt 
som likestilte, også i faglige vurderinger. Jeg tror vi som lærere må markere en posi- 
sjon som viser hvem som sitter med den faglige oversikten og kunnskapen.

kAn egenvurderInger belyse utfordrIngene I Argumenterende  
skrIvIng, og dermed bIdrA tIl Å forbedre lærerresponsen?
De femten lærerne som deltok i dette prosjektet, mente at denne første erfaringen 
med egenvurderinger hadde vært med på å belyse flere sider ved prosessorientert 
skriving. De pekte blant annet på hvordan egenvurderingene ga dem som lærere nytt- 
ige tilbakemeldinger om formuleringer i deres lærerkommentarer, og at de i praksis så 
hvor viktig det var at deres faglige diagnostisering av teksten ble skilt klart fra deres 
tilbakemelding til eleven, både når det gjelder innhold og form. De erfarte at bear-
beiding av teksten ofte oppstod etter en reell dialog mellom elev og lærer om teksten, 
der eleven hadde blitt oppfordret til å tenke og finne løsninger selv. Slike dialoger 
mente de kunne gi nyttig kunnskap for både lærer og elev, og de fikk bekreftet at 
muntlige lærerkommentarer kunne fungere godt for mange elever. De mente også at 
egenvurderingene hadde gitt dem kunnskap om aktiviteter som kunne styrke argu-
menterende skriving. De pekte bl.a. på viktigheten av å arbeide med brukstekster der 
muntlige diskusjoner kan legge et grunnlag for skriving

Jeg vil på bakgrunn av dette prosjektet framheve spesielt på to områder for å trene 
opp elevenes argumenterende skrivekompetanse. Som så ofte når det gjelder arbeid 
med skriving, ser vi at muntlige og skriftlige aktiviteter henger nøye sammen. Det 
første området gjelder vektlegging av førskriving, der det å innhente fakta og bruke 
disse i diskusjoner kan være med på å utvikle elevenes kritiske evne. I tillegg tror 
jeg modelltekster og nærstudier av skriftlige tekster kan virke både klargjørende og 
inspirerende. 

Det andre området er at vi gjennom vår lærerrespons kan legge vekt på å kommentere 
tekstene ut fra et bruksperspektiv. Retorisk kunnskap og bevissthet kan her bidra til 
mer mottakerbevissthet, større evne til å se ulike perspektiver i en sak og til å uttrykke 
seg klart og overbevisende. 

Argumenterende skriving kan være et godt samarbeidsprosjekt for lærere i de aller fleste 
fag. Argumentet er en abstrahering som krever bruk av noe annet enn hverdagsspråket. 
Å oppøve denne evnen er et literacy-problem som gjelder mange fag.



87

hvIlke dIdAktIske nyvInnInger kAn lIgge I bruken  
Av egenvurderInger? 
Er bruken av egenvurderinger egentlig noe nytt? Jeg vil avslutningsvis se egenvur-
deringer i lys av andre arbeidsformer som er mye nyttet innen prosessorientert skriv-
ing. Egenvurderinger kan på mange måter betraktes som en erfaringsbasert konkre-
tisering og ”innstramming” av prosessorientert skriving. Vi kan finne likhetspunkter 
med situasjonen på 80-tallet da vi startet med responsgrupper i prosessorientert skriv-
ing og lærte elevene noen ”grunnregler”, for eksempel ”først si det positive, så komme 
med noen spørsmål til teksten, og alltid huske at skriveren har råderett over teksten”. 
Vi erfarte at arbeid med respons og responsgrupper ble en stor utfordring som måtte 
øves opp steg for steg, at elevene trengte lang tid på å gripe det faglige og at bl.a. gram-
matisk kunnskap ble en forutsetning for et metaspråk. Jeg mener at egenvurderinger 
har flere likhetstrekk med medelevrespons (peer assessment) fordi faglige kunnskaper 
om grammatikk og trening i å bruke disse er en forutsetning for både egenvurdering 
og medelevrespons. Men mens manglende evne og interesse for medelevers tekst kan 
være et problem i prosessorientert skriving, spores eleven til dialog med sin egen tekst 
og får innsikt i sin egen læringsprosess gjennom en egenvurdering. Den prosessorien-
terte skrivepedagogikken representerte et brudd med lærerens “privatiserte undervis-
ning” gjennom å åpne prosessen og anbefale prosessgrupper (Dysthe og Hertzberg 
2009:36) Bevegelsen fra responsgrupper til egenvurderinger kan derfor sees som et 
uttrykk for og en konsekvens av den tida vi lever i. Den sterke vekten som legges på 
individet finner sin plass i en skrivepedagogikk for ”the Generation Me”, der den 
enkelte igjen har ansvar for seg og sitt. Innføring av egenvurdering uttrykker derfor en 
dobbelthet: på den ene sida en korreksjon til det uforpliktende ved responsgrupper, 
på den andre sida en understreking av individets ansvar for seg selv. 

Egenvurderinger er etter min mening en nødvendig del av en formativ prosess som 
kan gi eleven gradvis innsikt i kompetansemål og kriterier. Erfaringer fra arbeids-
former som faglig logg og leseprotokoller kan utnyttes i egenvurderingen. Mange 
ivrer for en utstrakt bruk av skjemaer og rubrikker både i elevenes og lærernes vurder-
ingsarbeid. Jeg tror det er grunn til å vurdere om ikke en omfattende bruk av kriterier 
med graderte skalaer kan underbygge en slags instrumentalisme og formalisme som 
fremmer verken refleksjon eller kritisk evne. Halvparten av lærerne i mitt skrivepro-
sjekt valgte å utforme kriterier på måloppnåelse for å tydeliggjøre for eleven hva som 
bør vektlegges i arbeidet med teksten. Noen samarbeidet med elevene i utformingen 
av disse, andre lot elevene få kriteriene utdelt da de kommenterte utkastet i andre 
runde. Det ville vært interessant å undersøke i hvilken grad disse kriteriene spilte inn 
på elevenes formuleringer om sin egen tekst, for eksempel om faglige begreper i større 
grad ble benyttet av de elevene som hadde kriterier å holde seg til. Dette spørsmålet 
må jeg i denne omgang la ligge.

I stedet for mer omfattende bruk av skjemaer, finner jeg Jon Smidts vektlegging 
på å skape situasjoner for bruk av tekster der engasjement, kunnskap og mottaker- 
bevissthet står i fokus, kort sagt der den retoriske kunnskapen omsettes til praksis, 
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som en langt mer fruktbar tilnærming. I en slik sammenheng tror jeg at egenvur-
deringer kan videreutvikle noe av det beste i skrivepedagogikken. Uansett hva vi 
oppfatter som hovedproblemet når det gjelder å utvikle elevenes tekstkompetanse 
innen argumenterende skriving, mener jeg at egenvurderingene kan fortelle oss som 
lærere en del om hvordan elevene oppfatter sin egen tekst og sin egen skriveprosess 
samtidig som eleven gradvis utvikler sin tekstkompetanse og forstår noe av mer av 
sin egen læringsprosess. Å følge elevenes skriveprosess der egenvurderingene jevnlig 
inngår som en viktig del, kan også gi et bedre grunnlag for å fortelle oss hva slags 
lærerkommentarer som gir resultater på kort og lang sikt. 



89

leselIste 
Berge, K. L., Coppock, P. og Maagerø, E. (red.) (1998). Å skape mening med språk. En 

samling artikler av Halliday, Hasan og Martin. Oslo: LNU/Cappelen.
Black, P.J. & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in 

Education, 5(1), 7-77.
Cope, B. og Kalantzis, M. (red.) (1993). The Powers of Literacy: A Genre Approach to 

Teaching Writing. London: The Falmer Press.
Dysthe, O. og Hertzberg, F. (2009). Den nyttige tekstresponsen – hva sier nyere 

forskning? Haugaløkken, O.F. mfl. (2009) Tekstvurdering som didaktisk utfordring, 
Oslo: Universitetsforlaget. 

Hattie, J. og H. Timberley (2007). The Power of feedback. Review of Educatioanl Re-
search. Vol. 77 (1).

Hattie, J. (2009). Visible Learning. A Synthesis of over 800 Meta-Analyses relating to 
Achievement, London and New York: Routhledge.

Hertzberg, F. (2006). Skrivekompetanse på tvers av fag. I Elstad, E. og Turmo, A. 
(red.):Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Kunnskapsdepartementet (2009): http://www.utdanningsdirektoratet.no/Artikler/_
Lov/Forskriftsendring-om-individuell-vurdering-i-kraft/

Igland, M.-A. (2007). ”Svinaktig vanskelig?” Skriftleg argumentasjon på ungdoms-
steget. S. Matre og T.L. Hoel: Skrive for nåtid og framtid, Tapir akademiske forlag. 

Igland, M.-A. (2008). Mens teksten blir til. Ein kasusstudie av lærarkommentarar til utkast, 
Universitetet i Oslo.

Ongstad, S. (2004). Språk, kommunikasjon og didaktikk. Norsk som flerfaglig og fagdidak-
tisk ressurs. Bergen: Fagbokforlaget.

O`Rourke, P. & O`Rourke M. (1995). Argumentative writing and the extention of 
literacy. P. J. M. Costello & S. Mitchell (eds.) (1995), Competeting and consensual 
voices. The theory and practice of argument (s. 194-207). Clevedon, UK: Multilin-
gual Matters.

Smidt, J. (2010). Skrivekulturer og skrivesituasjoner i bevegelse – fra beskrivelser til 
utvikling. Skriving i alle fag – innsyn og utsyn. Trondheim. Tapir Akademisk For-
lag.

Staub, R. (2000). The student, the text, and the classroom context: A case of study 
of teachers respons. Assessing writing, 7 (1), 23-55. 





91

 Veje mellem sprog og museum  
- æstetisk læring i danskfaget
Line Hjorth Christensen

veje mellem sprog og museum: æstetIsk lærIng I dAnskfAget.1

At integrere æstetiske læreprocesser i dansk er at se faget i et perspektiv kendt fra den 
type turistbrochurer, hvor fikspunkter på et landkort tredimensionalt rejser sig fra pa-
pirets flade: Her kan man fiske og bade, her vandre i bjerge, her køre bus på kringlede 
veje, her gå på museum. Danskfaget tilbyder et komplekst kort af lærings- og livs-
muligheder, som tilkendegives i de tre hovedområder litteratur, sprog og medier og i 
fagets ’kerne’: …sproglig viden og bevidsthed som udmønter sig i sproglig kunnen og refleksion.2 

I forhold til kernefagligheden, der er sanseligt, formmæssigt og analytisk bestemt, er 
formålet med denne artikel at indkredse og vise, hvordan der kan skabes ny dynamik 
i fagets egen kartografi ved målrettet at spænde sproget og litteraturen ud i relation til 
eksempelvis kunst, museer, arkitektur og design. Eller ved at bruge faget i forhold til 
andre formbevidste udtryk, som afspejler måder at ordne og dermed forstå verden på. 

Artiklen bygger på et større forskningsprojekt i æstetiske og uformelle læringsprocesser 
ved dansk på Københavns Universitet, hvori der arbejdes med æstetikbegrebet i en 
bred og differentieret betydning af det. Heri vedgår begrebet dels fagets kerneydelser 
og stofområder3, dels steder og udtryk ’uden for’ faget og disse områders egenart. Det 
æstetiske henviser for det første til, at sproget og litteraturen er af en sådan sanselig, 
form- og betydningsskabende beskaffenhed, at dansk som fag må forstås som æstetisk, 
som et, der rummer og producerer et materiale i egen ret. Frem for gennemsigtige fil-
tre, hvorigennem verden objektivt lader sig betragte, er danskfaget gjort af et stof, der 
afføder faglige og personlige indsigter og kompetencer, som sætter i stand til at forstå 
og håndtere komplekse problemstillinger, præge verden og give den form.4  

1. Artiklen er skrevet på baggrund af mit oplæg ved NOFA3 konferencen, ”Museer, samlinger og udstillinger i 
universitetsundervisningen – begreber og metoder”. Oplægget gav et rids af mit forskningsprojekt ved Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, som undersøger det komplekse mulighedsfelt, 
der åbner sig, når et mangefacetteret æstetisk fag som dansk spændes ud i nye visuelle, rumlige og materielle 
undervisningsformater og udfordrer akademiske normer for danskfagets grænser og praksis. Projektet arbejder 
fortrinsvist med danskfaget på universitetsniveau, som også er det danskfagsniveau, der henvises til i artiklen. 
2. Gregersen m.fl. 2003:23; citatet understreger denne kernefaglighed som evnen til stadig at blive bedre til at 
’formulere sig i skrift og tale på dansk, til at lytte til og læse forskellige tekstyper med indsigt, skønsomhed og 
først og sidst forståelse’. Disse ’kulturkompetencer’ og forståelsen af tekster og refleksionen over dem, ses 
ikke som formål i sig selv, men er netop det, der linker faget til andre fag og til det øvrige samfund. Det er på 
denne kompetencebestemte baggrund, at elever normativt set sættes i stand til at ’deltage i og være med til at 
udbygge et demokratisk samfund’. 
3. Se Gregersen m.fl. 2003.
4. Redegørelsen for fagets særlige karakter, muligheder og interne relationer stofområderne imellem udredes 
nærmere i rapporten Fremtidens Danskfag Gregersen m.fl. 2003. Den fagdidaktiske bevidsthed har, blandt flere 
formål, til opgave at bringe faget ud af dets ’naturtilstand’ og gøre op med en statisk opfattelse af faget frem 
for at se det, som et, vi løbende, dagligt, konstruerer og bygger videre på. Rapporten er iværksat af undervis-
ningsministeriet 2002 med det formål at gentænke danskfaget og danskfagsundervisningens mål og indhold, 
evaluerings- og prøveformer, og lægge nye vinkler herpå.  
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På et overordnet niveau kan man sige, at den bevidsthed og de faglige og personlige 
råderum, det skaber, gør det muligt at deltage i og udvikle et demokratisk samfund.5 
For det andet, og specifikt i relation til museet som læringsmiljø, vil artiklen ud fra en 
konkret øvelse på danskfaget bestræbe sig på at vise, at dette stof samtidigt bevirker, at 
det i undervisningen giver mening at spænde faget ud i andre steder og rum og relatere 
det til udtryk og materialer af anden æstetisk beskaffenhed end sproget og litteraturen. 

det ImAgInære museum: en øvelse mellem museet og sproget.
Afsættet for øvelsen ’Det imaginære Museum’ var mødet mellem ting, sted og sprog, 
museumsgenstandens åbenhed og museets stedsspecifikke karakter. Øvelsen var led 
i et kandidatkursus i Anvendt Museologi på danskuddannelsen ved Københavns 
Universitet og havde undertitlen ’museet og sproget’. Et centralt tema i kurset var 
indkredsning, analyse og produktion af det, der i undervisningen blev betegnet ’de 
museumsnære tekstgenrer’, den variation af sprogformer, der knytter sig til museets 
italesættelse af taktile samlinger og udstillinger og til kritikken deraf, udstillings- 
anmeldelser, omtaler mv. 

Øvelsen var tilrettelagt som et sprogligt og formidlingsmæssigt eksperiment med af-
sæt i et konkret oplæg fra underviser til de studerende, som skulle udmunde i et 
bestemt produkt, en fotoserie med tilhørende billedtekster. 

’Det imaginære museum’ forudsatte kendskab til Blixens forfatterskab og til de lit-
terære genrer, som derfor ikke eksplicit var del af kursets pensum; i mødet med museet 
og museologien blev denne allerede erhvervede viden altså gjort aktiv og prøvet af i 
mødet med museet og den vanskelige opgave det er at begribe og beskrive udstillings- 
mediets kompleksitet eller dele af det.

Konceptet var inspireret af den franske forfatter og tidligere kulturminister André 
Malreaux’s idé om et museum uden vægge, et imaginært museum, baseret på foto-
grafiske reproduktioner af kunst og kulturarv.6 Malreaux’s tekst kan læses som en kri-
tik af museernes institutionalisering og intellektualisering af kunsten, fordi den river 
kunsten løs fra sine oprindelige omgivelser og mening og gør os fremmede over for 
den. Det imaginære museum kan forandre dette, fordi fotografier frisætter værkerne 
fra museerne. Øvelsen mimede Malreaux’ kritik, men omsatte den til en afgrænset 
danskfaglig kontekst.

Foruden oplægget blev holdet introduceret til Rungstedlund af museets direktør og 
en undervisningsmedarbejder. Efterfølgende skulle holdet, inddelt i grupper, udarbej-
de billedserierne ud fra museets stuer, udstillinger og park, optaget med eget kamera/
mobiltelefon eller hentet fra museets hjemmeside. Hver serie dannede på den måde  
 
 
5. Gregersen m.fl. 2003:23 og jf. note 1.
6. Malreaux 1947
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en fotografisk fortolkning, et imaginært, personligt Blixen-museum, som med afsæt 
i det virkelige museum på Strandvejen reviderede og overskred stedets fysiske ram-
mer. Ugen efter fremlagde grupperne de imaginære museer hjemme på universitetet 
og reflekterede over processen. På den måde forenede øvelsen i sin form et sprogligt 
arbejde med en kritisk analytisk tilgang til museer og udstillinger, ligesom den afslut-
ningsvist, på baggrund af forløbet og den viden, de studerende hver især havde op- 
arbejdet om museet, museologien og de museumsnære tekstgenrer, fordrede personlig  
argumenteret stillingtagen og refleksion.   

I en af billedserierne fremhæver teksten (1. ”Fortælleren”) fortællebegrebet som cen-
tralt både for Karens Blixen og for museet og sidestiller det litterære værk og det 
fysiske museum som steder, hvor Blixen ’lever videre’,

Karen Blixen lever videre i sine fantastiske fortællinger og i 
Rungstedlunds bygninger og have ved kysten på Nordsjælland. 
Hun beskrev sig selv som en historiefortæller, men ville ikke læse 
op af sine egne historier. De skal læses med øjet, sagde hun. Ikke 
desto mindre gemmer der sig i hver eneste optagelse, der er lavet 
med hende, mange mindre og større fortællinger bragt til live af 
den karismatiske fortæller Karen Blixen.

Ved at bruge Blixen-citatet, at ’tekster skal læses med øjet’, understreger billedteksten 
forbindelser mellem det litterære og det visuelle; videre fremgår det, at man ikke kan 
se visuelle gengivelser af Blixen uden samtidigt også at se fortællingen. Samlet set dan-
ner billedserien selv en fortælling, der bryder med forestillingen om forfatterhjemmets 
autenticitet og anlægger en ironisk vinkel på den stjernestatus, forfattermuseer kan 
være med til at statuere hos en given forfatter.7 Seriens tekster fremhæver refleksivt, 
sideløbende med informationer om Blixen, at der her netop er tale om et museum: 

I Blixens arbejdsværelse er det muligt at få et indblik i forfatterens 
arbejdsmiljø, men en glasvæg adskiller gæsten fra selve værelset….

Når man går ind i Blixens stuer, skal alle gæster iføre sig et sæt 
overtræk til skoene, så de ikke ødelægger noget. Selvom der, i 
princippet, er tale om gæster i et hjem, forvandles de dog hurtigt 
til museumsgæster, der ikke må sidde i sofaerne.

Ud fra det analytiske spørgsmål ’Hvilken fortælling opbygger museet om forfatteren 
Karen Blixen?’ førte øvelsen videre frem til en kreativ æstetisk proces formuleret i 
spørgsmålet: Hvilken (mod)fortælling vil vi (de studerende) selv skabe i billeder og 
ord om forfatteren Karen Blixen og museet? 

7  Jf. Ingvorsen 2008. Artiklen indgik i pensum. 
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pÅ fodtur I blIxens stuer: skueobjekt – skrIveobjekt 
Det er velbelyst i museologisk og museumsdidaktisk forskning og faglitteratur, at 
museet er en egnet og udviklet platform for læring.8 Anskuet i et museums- og sam-
fundshistorisk perspektiv hviler grundlæggelsen af det moderne museum i 1800-tallet 
på en fundamental idé om folkeoplysning og folkeopdragelse, og museet må derfor 
karakteriseres som en kultur- og vidensinstitution, der oprindeligt udspringer af di-
daktiske formål.9 

Casen skitserer et par af de muligheder, der gives for at arbejde med skrift og sprog i 
forhold til et museum i en øvelse, der også involverede fotografi og udstillingsanalyse 
i et kreativt format10. I en fagdidaktisk optik gik eksperimentet også ud på at belyse, 
hvilke muligheder det enkelte museum giver for at udvikle undervisningen. Hvordan 
kan stedets egenart ligge til grund for initiativer, der ikke blot tager museet i brug som 
ekstern ramme, men netop udvikles ved at iagttage og forstå stedets specifikke karakter?

Karen Blixen Museet, som ligger på Rungstedlund nord for København ved Rung- 
sted Kyst, var forfatterens barndomshjem og stedet, hun vendte tilbage til efter årene 
i Afrika. Siden 1991 har det været museum for en almen offentlighed. Sammenfaldet 
af de biografiske forhold, de autentiske omgivelser, bygninger, park og kyst over for 
museets iscenesættelser af Blixens liv og værk, og de forestillinger, der knytter sig 
hertil, gør Rungstedlund til et vidt facetteret alternativt læringsmiljø. Dels for ethvert 
undervisningsinitiativ, der forbinder sig til museets arbejdsområder og dels for et 
danskfag, som både litterært og sprogligt relaterer sig hertil.

Med til beskrivelsen af museet hører, at det i sine særudstillinger og egne undervis-
ningsprogrammer, løbende belyser forfatterskabet i samspil med visuelle og kunst- 
neriske udtryksformer, som anlægger nye perspektiver på den kendte storytellers 
liv og værk – initiativer, som dansklærere udefra med fordel kan trække på og gå i 
dialog med.11 At læse og fortolke forfatterskabet ind i en billedkunstnerisk ramme, 
herunder at belyse Blixen selv som sprog- og billedkunstner, og at udforske rummet 
mellem det litterære og det visuelle, har været en strategi siden museets åbning i 
1991. Man har været bevidste om, at ’balancen mellem biografi og værk kræver stadig 
agtpågivenhed’,12 og særudstillingerne er løbende med til at bryde med stereotype 
billeder af forfattermuseet som statisk mindestue og bedaget kultsted. 

Mens særudstillingerne som fortættede og flygtige events eksplicit kalder på en 
fokuseret opmærksomhed, forholder det sig anderledes i den del af museet, som 

8. Hein 1998, Falk & Dierking 1992, Christensen 2011
9. Hooper-Greenhill 1994
10. Fotografiet blev brugt som en måde at arbejde selvstændigt, processuelt med museet på med et produkt for 
øje, de selvskabte billedserier. Processen indebar foruden omvisninger, møde med museumsmedarbejdere og 
selvstudier, også optagelser, udvælgelse af fotos, formulering af billedtekster med henblik på en ny konstrueret 
fortolkning af museet. Den visuelle vej ind i et litterært emne afledte diskussioner i grupperne og øvelse i at 
argumentere for billedernes relevans i et narrativt forløb. 
11. Et forløb på kandidatkurset Danskfagets Didaktik efterår, 2011, fokuserede på særudstillingen In Your Words 
med værker skabt specifikt til museet af kunstnerne Nanna Debois Buhl og Brendan Fernandes.
12. Wirenfeldt in Danske Museer 5/2008
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udgør Blixens hjem og stuer og er præget af en langsomhed og umiddelbar auten-
ticitet. Der er egentligt ikke noget usædvanligt eller spektakulært ved de menneske-
tomme stuer, hvor man som gæst bl.a. fæstner blikket ved et slidt kinesisk tæppe, en 
gammel kakkelovnsskærm og fotografier af kæresten Denys Finch Hatton som del af 
inventaret.

Selv om det traditionelt og i en biografisk optik ligger i forfattermuseets væsen at 
være et sted, der kan virke til at kaste lys på det litterære værk, er der nøgternt betrag-
tet ikke noget, som gør, at man i dette perspektiv kan fravriste Rungstedlunds stuer 
og inventar nærmere betydning. På trods af fælles tilknytning til én og samme bolig 
og til samme afdøde ejer fremstår møbler, nips og billeder i det tidligere forfatterhjem 
alligevel fragmenterede, fordi de ikke længere indgår i et reelt funktionelt kredsløb. 
De bevarer, trods informationsark anbragt i små kasser, et fravær af mening, fordi de 
netop ikke længere opfylder deres oprindelige funktioner: ingen må sidde i sofaen, 
ingen manuskripter skrives på den lille Corona etc. Denne kløft mellem museets 
bestemmelse af tingene og tingenes eget ufortalte mulighedsfelt, byder sig til gengæld 
til som didaktisk råderum og råmateriale for et sprogligt arbejde. 

Betragter man tingene i den biografiske kontekst, som stedet og museet lægger op til, 
peger de på hver deres måde nok tilbage på forfatteren og mennesket Blixen, som ikke 
længere er: Her i stolen sad Blixen, når hun skrev, ovenpå sov Blixen, her står kisten 
fra farmen i Afrika, her er møblerne fra hendes mors tid etc. Tingene kan i sagens  
natur aldrig løsrives fra denne biografiske grundfortælling, det er ikke tilfældige ting, 
det er Blixens ting. Men ved i et kunstgreb at sætte sig ud over de primære op- 
lysninger og fokusere på, at tingene også peger på sig selv som skueobjekter, former 
og materialer, eller peger ud af huset mod andre, større sammenhænge, ligger længere 
væk i tid og sted, kan nye betydninger opstå. Som skriveobjekter giver de anledning 
til nye vinkler, der kan knytte sig nært til eller række ud over tingene.13

 Det usagte, åbne, fraværet af en total forklaring er et grundvilkår for museumsgen-
stande, selv i forfattermuseer, og det, som gør dem til et særligt komplekst og rigt 
materiale at arbejde med i undervisningen. Og hvor tekstarkene synliggør museet 
som afsender af budskaber inde i det fysiske museum, fandt de nye alternativer i de 
studerendes egne imaginære museer. De nye billedtekster blev på den måde en slags 
uofficielle, til dels kritiske modtekster til det officielle Karen Blixen Museum. 

det ImAgInære museum mellem dAnsk og museologI
Som led i processen at fortolke og italesætte museets genstande og rum havde øv-
elsen, i forlængelse af ovenstående karakteristik, også et omgivelsesorienteret formål. 
Ideen var at skabe bevidsthed om de måder, hvorpå museer og udstillinger, i lighed 
med litteraturen, konstruerer fiktioner, manipulerer og påvirker beskuerens oplev-
else. Det kontekstuelle, museologiske aspekt skal ikke forstås som løsrevet fra det 

13. Antagelsen bygger på museologen K. Pomians semioforteori beskrevet in Hjorth Christensen 2000.
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oven for skitserede tekstarbejde, men holdes for analysens skyld adskilt fra øvelsens 
øvrige dele. 

Emner, der redegør for museet som virkelighedskonstruktion, er centrale i museolo-
gien, og museologiske tekster indgik derfor også i kursets pensum og blev læst og 
gennemgået forud for museumsøvelsen.14 Når emnet har særlig relevans i forhold 
til forfattermuseet, skyldes det museumstypens eksplicitte insisteren på autenticitet 
og nærhed til det levede liv. Stedernes påtrængende ’naturlighed’ og ’hjemlighed’ 
forsøges i øvelsen således afdækket og belyst. 

Det museologiske perspektiv pointerer, at museumsmiljøer insisterer på en opmærk-
somhed og bevidsthed omkring stedets særlige karakter, et aspekt øvelsen tydelig- 
gjorde. Endelig danner bevidstheden om museet som sted som en art selvregulerende 
fysik modspil til klasseværelsesundervisningen og de sociale adfærdsformer, der knytter  
sig hertil; optimalt (om end dette ikke var noget formuleret formål ved denne øvelse) 
kan det bevirke, at man som studerende også spørger sig selv, hvad der så karakter-
iserer universitetet som et formelt læringsmiljø, og hvilken betydning dette miljø har 
for læringsprocessen.15 

Undervisningscasen ’det imaginære museum’ eksemplificerer, hvordan danskfaget 
kan integrere museet i undervisningen, hvor særligt to aspekter er blevet belyst: ar-
bejdet med sprog og italesættelse i forhold til et bestemt museums ting, rum og 
interiører samt analyse af museets stedsspecifikke karakter. Casen viser, hvordan mu-
seet som didaktisk platform aktiverede sproglige og litterære færdigheder, herunder 
skriftlige og mundtlige fremstillingsformer og personlig argumentation. Endvidere 
demonstrerer den en handlingsorienteret tilgang til danskfaget, som, inspireret af 
pragmatismen som en handlingsfilosofi, sidestiller kognitive og sanselige erfaringer. 16

Endelig ses fagdidaktisk arbejde med æstetisk læring indlejret i en selvrefleksiv posi-
tion.17 Selvrefleksion er drivkraften for at udvikle og genoverveje de særlige undervis-
ningsformer, som præger fagene og er med til at give faget sit særpræg. Her ansporer 
en æstetisk optik på dansk spørgsmålet, hvordan og med hvilket læringsudbytte 
humanistisk undervisning og forskning generelt kan gentænkes og forbedres i kraft 
  
 
14. Mens en ny museologi siden 1960’erne har udviklet metoder til at analysere museets operationelle praksis-
ser, udtryk og organisationsformer, formål og metoder, kendetegnes en nyere kritisk museologi fra 1980’erne 
og frem ved sine betoninger af et selvkritisk og selvrefleksivt blik. Formidling, forskning og undervisning kan 
ikke gennemføres uden at museet først gør sig sin egen position klar i forhold til et langt bredere felt, herunder 
andre former for kulturel repræsentation og iscenesættelse, f.eks. i gallerier, byrum, arkitekturen, varehuse, 
vinduesudstillinger, plakatsøjler, erindringsmonumenter og rituelle ’sites’, boligindretning, naturfredning m.v. 
15. Udsagnet bygger på tesen, at skiftende omgivelser afføder skiftende adfærd, jf. begrebet ’behavior set-
tings’ introduceret af R. G. Barker and H.F. Wright, 1955, in Midwest and its children, N.Y., refereret in Falk and 
Dierking, 1992.
16. I en pragmatisk optik må al erkendelse forstås som led i en praksis. Pragmatismen rummer en demokratisk 
opfattelse af kunstens instrumentelle værdi, hvor kunstbegrebet opfattes bredt, fordi det indbefatter såvel fin-
kultur og populærkultur og er optaget af æstetikkens kropslige og følelsesmæssige dimensioner, jf. Bak Chris-
tensen 2000.
17. Krogh 2006.
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af materielle, visuelle og kuratoriske perspektiver. Kan læringsprocesser af materiel 
æstetisk, museologisk karakter også føre til udvikling af didaktikker på tværs af fag, 
fakulteter og discipliner og som samtidigt skaber stærke argumenter for danskfagets 
eksistens?18 I denne sammenhæng vil jeg nøjes med at pointere, at det i så fald forud-
sætter kvalifikationer og indsigt i de områder, man vælger at indlemme, og at der for 
museets del findes flere eksempler på tværfagligt arbejde i relation til museer.19

I det kunstgreb man gør sig, når man kaster en danskfaglig problemstilling ind i 
et museum, når sproget møder tingene uden for teksten, er det en vigtig pointe, 
at særfagligheden på denne måde bliver synlig for den studerende, ligesom dansk- 
fagligheden samtidigt sættes på prøve i mødet med nye steder og udtryk.20 Sammen-
hænge mellem en tekst eller danskfaglig problemstilling og et ekstra element kan som 
udgangspunkt være mere eller mindre indlysende, mere eller mindre nære og kan 
bevæge sig i begge retninger, begynde med sproget eller med museet. 

Men én af pointerne ved dette greb er, at det bibringer det kendte (danskfagligheden) 
noget fremmed at flytte det ind i en ukendt sfære; når de faglige kompetencer sættes 
i spil på nye måder bliver det tydeligere for den lærende, hvad det er, danskfaget 
kan, hvad der er det danskfaglige mandat, og hvordan det også får en relevans og ty-
delighed uden for teksten. Grebet fremmer fagdidaktisk bevidsthed, fordi samspillet 
med andre dimensioner, fagområder eller metodiske greb bringer faget ud af dets 
’naturtilstand’ og gør op med en statisk opfattelse af det til fordel for én, der løbende 
konstruerer og bygger nye veje ind og ud af fagets mange lokaliteter.21  

De kunstgreb, hvor teksten krænges ud i en fysisk omverden, kan antage mange for-
mer, som forskningen endnu har til gode at beskrive nærmere, typologisere og om-
sætte til anvendelsesorienterede undervisningsstrategier.22 I en grov skitse til, hvordan 
de nærmere kan bestemmes, kan man som udgangspunkt skelne mellem former, der 
knytter tekst og omverden mere eller mindre nært til hinanden, i større eller mindre 
grad beskæftiger sig med fagets sproglige, litterære eller mediebestemte dimensioner, 
og tager afsæt enten i steder uden for teksten og uddannelsesstedet eller bruger tekster 
som afsæt for at arbejde med steder eller udtryk uden for teksten og uddannelsesstedet.   

18. Her refereres til det, arbejdsrapporten Fremtidens Danskfag omtaler som ’kulturelle kompetencer’. Begrebet 
henviser til læse- og skrivefærdigheder som centrale for at sætte elever i stand til at deltage og på sigt ’udbygge 
et demokratisk samfund’ (s. 23). Kompetencerne er redskaber til at kunne begå sig i uddannelsessystemet, men 
har også et dannelsesmæssigt formål. I forhold til rapportens fokus på sprog og litteratur indskriver forsknings-
projektet om æstetisk læring i dansk, visuelle og materielle kompetencer på samme afgørende kulturelle niveau. 
19. Museums- og gymnasiesamarbejdet Intrface et eksempel. Projektet er baseret på de tætte, lokale samarbej-
der mellem museum og skole og søger, ud over konkrete undervisningstiltag, bl.a. at opbygge et miljø for ”krea-
tivt fagudviklende arbejde for museumspersonale og lærere fra de gymnasiale uddannelser.”www.intrface.dk
20. Udtrykket ’kunstgreb’ er inspireret af Samuel Wineburgs forelæsning på NOFA 3, Historical Thinking and 
Other Unnatural Acts, 11.5.2011.  
21. Se note 4.
22. Artiklen bygger på mit forskningsprojekt i æstetiske og uformelle læringsprocesser, hvor disse parametre 
udvikles med det formål nærmere at kategorisere og bestemme typer af læringsprocesser i forholdet mellem et 
danskfagligt stof og eksterne elementer – museer, samlinger, genstande mv.
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F.eks. kan øvelser med fokus på genrer, som vi har set, spændes ud i en museologisk 
kontekst: Hvad kendetegner ’museumstekster’ som formidlingstekster? Hvad gør 
museets eget ordvalg ved vores opfattelse af Karen Blixens stuer som ramme om-
kring et forfatterliv? (en analytisk, receptiv vinkel). Eller produktivt: Hvilke genrer 
og sproglige modbilleder kan vi selv skabe til museets tekster, f.eks. ved at anvende 
skønlitterære, fiktive træk i beskrivelsen af et kulturhistorisk dagligstueinteriør eller 
ved at henvise til et, for stuen, relevant sted i forfatterskabet?

I læringssituationen bevirker denne type greb didaktisk set, at danskfagligheden syn-
liggøres som en specifik, konstruktiv litterær og sproglig kompetence, som samtidigt 
styrker bevidstheden om fagets muligheder og grænser hos den studerende.23 På læng- 
ere sigt skulle denne bevidsthed gerne aflejre sig som et tungere fundament for at 
begå sig i andre og endnu mere komplekse, forpligtende sammenhænge uden for den 
uddannelses- og dannelsesmæssige træningsarena, universitetet ideelt set bør være.   

De alternative æstetiske udtryk, faget kan integrere for derved at styrke og udvikle 
danskfaglige kompetencer, forstås her især som tegnsystemer, der domineres af ikke- 
sproglige måder at skabe betydning på. Det er systemer, der rummer elementer, 
som det ofte også kan være vanskeligt at give en mere præcis sproglig formulering; 
selv om vi bruger sproget til at begribe verden med, findes der mange oplevelser 
og iagttagelser, som sproget kan have svært ved at rumme. Problemstillingen bliver 
prægnant i forhold til kunstneriske, visuelle fænomener – eksempelvis farvepaletten 
i en Toulouse-Lautrec plakat og måden, hvorpå farverne afgør billedets betydning og 
vores opfattelse af det. Eller møbler, genstande, malerier, fotos mv. i stuerne på Karen 
Blixen Museet, som måske fremkalder en stemning, afføder nye erindringsbilleder, 
følelser etc.24

Faglitteraturen om æstetiske læringsformer anlægger ofte et lidt rigidt instrumentelt 
blik på områder uden for litteraturen og sproget25. Det er ikke kunsten eller museet 
selv, som er i centrum, men det didaktiske ’output’ læringsformer i relation til disse 
områder kan afføde. I forhold til meget ensidige nytteorienterede blik på, hvordan 
f.eks. kunst kan gøres til "genstand" for danskfaglige interventioner, kan man for lit-
teraturens del indvende, at litteraturen som kunstform i sig selv rummer nære forbin-
delser til andre kunstneriske udtryksformer. Litteraturen er i den optik allerede et 
sted, der enten form- eller indholdsmæssigt absorberer andre kunstformer i sig, selv 
nærer dem og løbende er i dialog med dem. Dette forhold modgår for det første en 
meget rigid opfattelse af æstetisk læring som rendyrket instrumentalisme. 

23. Denne påstand bygger jeg på erfaringer i forbindelse med et kursus i Anvendt Museologi 2010, hvor øvelser 
med udstillings- og genstandstekster indgik i pensum og i øvelser i relation til Karen Blixen Museet. 
24. Eksemplerne her er hentet fra udstillingerne Toulouse-Lautrec – Den Menneskelige Komedie, Statens 
Museum for Kunst (2011); Evolution, Statens Naturhistoriske Museum (permanent) og Karen Blixen Museet, 
Rungstedlund.
25. Disse pointer fremsættes bl.a. hos John H. Falk og Lynn D. Dierking, 1992; Christensen 2011. For en kort 
redegørelse af skellet mellem ’æstetik og kunst som mål i sig selv’ og ’æstetik som redskab til læring’, se Aus-
tring og Sørensen, 2010.
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Men foruden litteraturens iboende berøringsflader med andre kunstarter og udtryk 
er der, for det andet, et behov for at tydeliggøre og problematisere de selvstændige 
værdier, som eksempelvis et specifikt kunstværk, et museum eller andre kulturelt 
betingede områder besidder. Dels fordi disse elementer, ligesom sproget eller littera-
turen, ikke er gennemsigtige filtre, man (naivt) kan kigge igennem for at lære sig noget 
om et andet emne, men skaber betydninger på deres egne præmisser. Dels fordi den 
stadige nuancering af disse områders egenart også tjener til at tydeliggøre danskfagets 
egne muligheder og grænser.  

Der er med andre ord ingen garanti for, at undervisning i relation til eksempelvis 
museer naturligt medfører et læringsafkast eller at den gør undervisningen bedre. 
Det kræver, at underviseren har kendskab til og kan skabe en bevidsthed hos de 
studerende om eksempelvis museet som et læringsmiljø af en bestemt organisatorisk, 
æstetisk, historisk og kulturel karakter.26

Med reference til den amerikanske læringsfilosof John Dewey og med det formål at 
nuancere, hvad arbejdet med forskellige æstetiske udtryk indebærer i en læringskon-
tekst, kan man skelne mellem forskellige typer af æstetisk erfaring. Dewey skelner 
mellem erfaringer, der enten knytter sig til billedkunsten (the fine arts) og dem, der 
er af intellektuel karakter (having intellectual conclusion), hvor forskellen imellem dem 
vurderes at have ’enorm betydning’ for de erkendelsesformer, de videre fører med sig27. 

I forhold til John Deweys stærke kontrasteren, vil jeg nuancere synspunktet ved at 
sige, at der knytter sig forskellige æstetiske erfaringer og forskellige typer af tænkning 
til forskellige æstetiske materialer – og at disse er af meget stor betydning for lærings-
processen; også et visuelt kunstværk eller den primære synsbestemte oplevelse af 
værket indebærer således en bestemt form for ’tænkning’28. Vigtigst i denne sammen-
hæng er at påpege, at et danskfagsdidaktisk udviklingsarbejde løbende må anerkende, 
integrere og arbejde aktivt med disse forskelle med sigte på at styrke relationen til 
sprog og litteratur. 

Afsluttende bemærknInger om dAnsk som æstetIsk fAg 
Begrebet ’æstetisk læring’ er ovenfor blevet udlagt i en differentieret betydning med 
fokus på læring i spændet museet og danskfaget. Karakteristisk for læringsformen er, 
foruden de allerede skitserede pointer, at den muliggør direkte konfrontationer med 
steder og udtryk og repræsenterer og aktiverer flere sansesystemer. Æstetisk læring er 
i denne definition derfor ikke udelukkende knyttet til kunsten og kunstoplevelsen; 
selv om æstetiske tilgange til læring forbinder sig til æstetik som den ’videnskab, der  
tager sig af de problemer, der opstår i kunstvidenskaberne’29, er denne typologi af 
 

26. Thorhauge og Hejlskov Larsen 2008.
27. Jf. John Dewey 1934:39.
28. Troelsen.
29. Kjørup 1971.
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læringsformer ikke begrænset til et traditionelt fokus på det værkmæssige i kunsten 
eller på en afgrænset institutionaliseret kunst. 

I forlængelse af en differentieret opfattelse af æstetikbegrebet vedrører æstetisk læring, 
jf. øvelsen, sæt af deskriptive, kontekstualiserende og oplevelsesrettede tilgange til et 
område eller udpeget symbolsystem. Dette i form af konkrete metoder, der integrerer 
og afprøver, hvordan disse symbolsystemer og greb kan indgå, og didaktisk, som et 
perspektiv, der rejser nye flader, hvori faget kan reflekteres og få nye syn på sig selv 
som fag.

Casen på Karen Blixen Museet skal afslutningsvist ses som led i mere udbredte dis-
kussioner i Danmark om at ændre fagene i retninger, der i højere grad prioriterer 
tværfaglighed, samspil med andre fag, kobling af kreative og kognitive kompetencer 
og udvikling af nye læringsmetoder.30 For danskfagets del synes der længe, hvad angår 
koblinger til andre æstetiske områder, at have været et forskningsmæssigt vakuum. 
Man har ikke systematisk beskæftiget sig med, hvordan fagets litterære, sproglige og 
mediebestemte dele har kunne integrere museer, samlinger og kuratoriske processer 
for derved at tilføre det nye erkendelsesformer og en ny forståelseshorisont.  

Samtidigt praktiseres æstetisk læring allerede på danskfaget, men det er ikke klart i 
hvilket omfang og af hvilken karakter, ligesom det ikke nærmere er undersøgt, hvor-
dan sprog og litteratur kan gøre brug andre eksterne områder.

En styrkelse af danskfagets æstetiske mulighedsrum er påkrævet, fordi dansk er et 
æstetisk fag og rygraden i det samlede danske uddannelsessystem, og fordi fagets 
æstetiske dimension i relation til steder uden for teksten fortsat er et meget uud-
forsket felt. Hvis man vil realisere et videnssamfund, der i øget grad fokuserer på at 
udvikle bredere individuelle menneskelige og kulturelle kompetencer, må der også 
skabes uddannelser, som kan svare disse nye krav31:

I videnssamfundet skærpes kravene imidlertid ubønhørligt fordi den 
primære produktion i et sådant samfund netop involver avancerede 
færdigheder i at kunne tolke og anvende symboler, oftest skriftspro-
glige tegn, men også grafer, diagrammer, instruktionsvideoer, program-
mer, statistikker mm. Fra at give befolkningen del i det, man med 
et uoversætteligt udtryk kalder literacy, skal man nu uddanne hele 
befolkningen til hvad man kunne kalde udvidet eller semiotisk literacy. 
Vi har med andre ord bevæget os fra Lutheracy til alfabetisk literacy 
og skal nu videre til semiotisk literacy (semiocy).32 

30. Ebbensgaard 2008
31. Jf. Gregersen m.fl. 2003:33; heri fremhæves videre beskæftigelse med de kreative og æstetiske sider af 
danskfaget som måder, der kan styrke kompetencer, denne nye type videnssamfund kalder på, således ”opleve 
og være analytisk, til at kunne forstå andre menneskers bevæggrunde og motiver, til selv at være dynamisk, 
kreativ, nysgerrig, samarbejdsvillig, teamorienteret og åben over for verden og nye udfordringer…”  
32. Gregersen m.fl. 2003
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Citatet afspejler et øget behov for at kunne navigere i stadig mere komplekse kom-
munikative og sociale strukturer. I forhold hertil kan man sige, at tilsvarende kom-
petencer i at afkode og forholde sig kompetent til forskellige typer af symbolske ud-
tryksformer bør være centrale i et fremtidigt danskfag. Faget må med andre ord aktivt 
integrere og tydeliggøre relationer til andre visuelle og rumlige symbolske repræsen-
tationsformer, der i lighed med litteraturen selv opbyder eller løbende konstruerer 
nye ’modeller af verden’.33 

Dette udsyn må iværksættes ikke for at forlade fagets kerneområder eller bevæge 
det i retning af et bredt kulturfag.34 Men ved at dyrke sproglige, litterære indsigter, 
analytisk og kritisk bevidsthed, mundtlig og skriftlig formuleringsevne m.v. og ved 
løbende at nuancere fagligheden i egen ret, ruster man studerende til konfronta-
tioner med ’verden derude’. Med et beredskab, der både formår at gribe ind i sproget 
og litteraturen og derfra række ud mod andre steder, udtryk og kunstformer, skabes 
muligheden for at selv at deltage, sætte kursen og markere nye fikspunkter på kortet. 

tAk
I relation til øvelsen ’Det imaginære Museum’ og det fortsatte samarbejde med Karen 
Blixen Museet vil jeg gerne have lov til at takke museets direktør mag. art. et cand. 
mag. Catherine Lefebvre og cand. mag. museumsinspektør Anne Sofie Tiedemann 
Dal for faglig inspiration, interesse og imødekommenhed over for vores studerende 
og undertegnede samt de projekter, der udvikles i tilknytning til museet; desuden tak 
til professor og institutleder Finn Hauberg Mortensen, Institut for Nordiske Studier 
og Sprogvidenskab, Københavns Universitet for konstruktiv kritik og samtale om 
artiklen, som er et led i min forskning i uformelle og æstetiske læringsprocesser ved 
danskfaget på INSS. 

33. Færdigheden ’at se’ indgår ikke eksplicit som en af de kulturelle kompetencer i Fremtidens Danskfag, som fik 
stor betydning for gymnasiernes danskfag efter reformen i 2005. Til gengæld åbner rapporten på andre måder 
for, at der arbejdes med fagets anvendelsesmuligheder på nye måder, mellem sprogsystem og sprog i brug. 
Gregersen m.fl. (2003)  
34. jf. Thavenius refereret til in Mai 1998; se også Fremtidens Danskfag s. 61.
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 Litteraturdidaktiska perspektiv  
på crossoverlitteratur
Ann Boglind

I synen på barn- och ungdomslitteratur idag kan två motstridiga tendenser urskiljas. 
Den ena är en strikt åldersindelning, som framför allt bokhandlarna och bokförlagens 
kataloger ägnar sig åt. Den andra är tendensen till upplösta gränser mellan barn- och 
vuxenlitteratur, vad beträffar val från läsarnas sida och val av flera författare att rikta 
sig till ett längre åldersspann.1 Den norska författaren Gro Dahle uttryckte tanken på 
följande sätt i ett samtal med sin svenska kollega Stina Wirsén: ”Det litterära rummet 
är vidöppet när man skriver för alla åldrar.”2 Dessa två författare skriver både böcker 
som riktar sig till barn och vuxna på samma gång och böcker som riktar sig enbart till 
barn. Den franske nobelpristagaren L.M.G. Le Clezio formulerade samma åsikt när 
han fick Nobelpriset 2008: ”Jaimerais bien m´adresser à tout le monde.”3 Maria Gripe 
hävdade att hon inte skrev för barn utan för människor.4 Det kan vara praktiskt att 
sortera barn- och ungdomsböcker i åldersgrupper, men också olyckligt eftersom det 
faktiskt inte finns någon rätt ålder att läsa en bok i. Variabler som spelar en större roll 
är läsvana, läsförmåga, läsintresse osv. 

Denna artikel har som syfte att diskutera tendensen till upplösta gränser ur ett littera-
turdidaktiskt perspektiv utifrån följande frågeställningar:

• Hur påverkas lärarens uppgift som litteraturförmedlare av tendensen att ålders-
gränserna inom barn-, ungdoms- och vuxenlitteraturen håller på att luckras upp?

• Vilka litteraturdidaktiska utmaningar ligger i denna förändring?
• Hur påverkas lärarens val av litteratur?
• Uppstår andra sätt att läsa och arbeta med s.k. crossoverlitteratur?
• Blir det lättare eller svårare att hålla en klass samlad kring en gemensam bok om 

det är en s.k. crossoverbok?

Litteratur som tilltalar läsare i alla åldrar är ett nytt och ökande fenomen, samtidigt 
som de nya böckerna har väsentliga gemensamma drag med de stora klassikerna, 
som är både barnens och de vuxnas favoriter.5 Det är en litteratur som ger rum för 
en dialog mellan generationerna, eftersom existentiella frågor är gemensamma för 
alla människor. I litteraturen kring fenomenet med läsare i olika åldrar av samma 
text förekommer två begrepp: allålderslitteratur och crossoverlitteratur. Allålderslit-
teratur brukar definieras som litteratur som vänder sig till både en barnläsare och en  
 

1. Boglind, Nordenstam 2010 s. 16. Ommundsen 2010 s. 11.
2. ”Barnbokens gränser och möjligheter”, samtal anordnat av bl. a. Ord och Bild den 10 maj 2011 i Göteborg.
3. Citerat i Beckett 2009b.
4. Citerat i Kriström 2006 s. 98.
5. Ommundsen 2010 s. 66.
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vuxenläsare samtidigt och inte till bara den ena på bekostnad av den andre.6 Termen 
etablerades under 1970-talet.7 Den allålderslitteratur som tidigare funnits ingick i det 
vuxenlitterära systemet medan den nu räknades till det barnlitterära systemet.8 Efter-
som begreppet allålderslitteratur är diffust och till stora delar även inbegriper cross-
overlitteraturen har jag valt att koncentrera mig den senare och använder begreppet i 
denna artikel utifrån nedanstående definition:

Crossoverlitteratur är litteratur som är utgiven för en åldersgrupp, men också läses av 
en annan åldersgrupp. Detta har alltid förekommit, men idag är det en ”media hype” 
kring de böcker som ursprungligen skrevs för barn och ungdomar, men som läses av 
vuxna. Sandra L. Beckett anser att dessa böcker kan ses som en distinkt genre.9 Vuxna 
har alltid läst barnböcker tillsammans med barn, men crossoverlitteratur kallas de 
böcker som vuxna läser för sitt eget nöje.10 

Exempel på modern crossoverlitteratur är Gro Dahles och Svein Nyhus Snäll och Den 
arge, Oscar K. och Dorte Karrebæks Idiot! och Lägret, 2011 års pristagare av ALMA-
priset (Astrid Lindgren Memorial Award) Shaun Tanns ordlösa bilderbok Ankomsten, 
Mark Zusaks Boktjuven, J.K. Rowlings Harry Potterböcker, Philip Pullmans trilogi 
Den mörka materien samt Stephanie Meyers Twilightböcker, Mark Haddons Den besyn-
nerliga händelsen med hunden om natten, Erlend Loes Kurtböcker11 och Jakob Wegelius 
Legenden om Sally Jones. 

Det som komplicerar användningen av detta begrepp är att det inte alltid är klart om 
författaren har tänkt sig en speciell målgrupp för sin bok, eller att böcker, som ex-
empelvis Jostein Gaarders Sofies värld och Philip Pullmans trilogi Den mörka materien,  
har riktats till olika åldersgrupper i olika länder. Sofies värld (1991) lanserades som 
ungdomsbok i Europa men som vuxenbok i USA.12 Guldkompassen, första delen 
i Pullmans trilogi, gavs i England ut som barnbok (1995), medan den i USA rik-
tades till barn och vuxna. Efter goda recensioner i USA och utmärkelsen The Whit-
bread Book of the Year13 började den läsas även av vuxna i England.14 Enligt Beckett  
lever Pullmans böcker mer upp till crossoveretiketten eftersom de är sofistikerade 
och komplexa; de har fler bottnar och är mörkare i sin livssyn.15 Beckett citerar en 
engelsk recensent som skriver att ”[a]dults read J.K. Rowling because she is not com-
plicated. Children read Philip Pullman because he is.” Ofta är det förlagen som i sina 
baksidestexter anger åldersgrupp eller sätter dit etiketten ”för alla åldrar”, som är fallet  
 

6. Ommundsen 2010 s. 12.
7. Kriström 2006 s. 14ff., s. 22.
8. Kriström 2006 s. 21.
9. Beckett 2009a s. 14.
10. Beckett 2009a s. 86.
11. Åse Marie Ommundsen har behandlat Kurböckerna, i första hand Kurt i Kurtby i kapitlet ”På vei mot barnlit-
teraturens grense? Erled Loes Kurtby” i Litterære grenseoverskridelser. Når grensene mellom barne- og voksen-
litteraturen viskes ut s. 183-204.
12. Kåreland 2009 s. 13.
13. Beckett 2009a s. 117.
14. Beckett 2009a s. 116.
15. Beckett 2009a s. 117.
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med den svenska översättningen av Dorte Karrebæk och Oscar K:s bilderbok Lägret 
(2011). Bodil Kampp, som har analyserat ett antal crossoverböcker i sin avhandling Bar-
net og den voksne i det børnelitterære rum, använder ofta samlingsbeteckningen den komplexa 
børnelitteraturen, vilket också förekommer i denna artikel som synonym till ovanstående 
begrepp, även om graden av komplexitet är mycket olika. Varken böckerna om Harry 
Potter eller Twilightserien är speciellt komplexa, men de är crossoverböcker.

Sedan långt tillbaka har böcker gått över gränsen från vuxenlitteratur till barnlit-
teratur. Tidiga exempel är Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719) och Jonathan Swifts 
Gullivers resor (1726) som bearbetades för barn för att ge dem god litteratur.16 Fan-
tasygenren med J.R.R. Tolkien som ett tydligt exempel har alltid haft en gränsöver-
skridande läsekrets och Tove Janssons muminsvit har alltid lästs av alla åldrar. Varför 
sker då gränsöverskridanden från barn- och ungdomslitteratur till vuxenlitteratur i 
större skala just nu? En möjlig förklaring är en tvåvägsrörelse: ett förbarnsligande av 
vuxenrollen och ett vuxengörande av barndomen. Barnlitteraturen blev under slutet 
av 1980-talet och 1990-talet mer komplex och utvecklades mot vuxenlitteraturen, 
t.ex. den avancerade nya bilderboken och tonårsböcker med berättartekniska experi-
ment som Peter Pohls Janne min vän (1985).17 Vuxna läsare har upptäckt att det finns 
mycket bra barnlitteratur, och de är inte längre bara ”tourists in the world of kidlit, 
in fact, they seem to have become permanent residents.”18 Dessa crossoverböcker 
är ofta mer mytiska och talar till vårt undermedvetna på ett sätt som vuxenlittera-
tur inte gör. Sandra L. Beckett menar att den nya barn- och ungdomslitteraturen är 
”strongly influenced by the aesthetics of modernism and postmodernism, children´s 
literature now reflects the dominant trends in adult literature and sometimes even 
initiates them.”19 Denna nya barnlitteratur förutsätter en större textkompetens, något 
som å ena sidan är positivt, medan man å andra sidan kan tycka att dessa böcker 
inte tillgodoser barnens behov, utan mer är skrivna för vuxna. Många av crossover-
böckerna provocerar vuxnas uppfattning om vad barnlitteratur är. Samtidigt sker nu 
en utveckling av vuxenlitteraturen mot barnlitterära uttryck, som exempelvis mer 
bilder. Utgivningen av serier och bildromaner för vuxna läsare har ökat. Gemensamt 
för den gränsöverskridande litteraturen är att den återspeglar gränsöverskridande i 
samhället i övrigt. Barndomen framställs inte längre som någon lekande oskyldig 
idyll utan som en livsfas med allvar och ansvar.20 Enligt Beckett finns det också en 
kommersiell förklaring – om barnböcker också ställs ut på vuxenhyllor i bokhandeln 
blir marknaden större.21 

Man talar ibland också om ett Peter Pan-syndrom, dvs. vuxna läser barnböcker för 
att de är nostalgiska och längtar tillbaka till sin egen barndom.22 Magnus William- 
 

16. Beckett 2009a s. 19.
17. Kampp 2002 s. 9, Beckett 2009a s.258.
18. Beckett 2009a s. 254.
19. Beckett 1999 s. xvii.
20. Ommundsen 2010 s. 21.
21. Beckett 2009a s. 254.
22. Beckett 2009a s. 257.
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Olsson har diskuterat frågan om barnlitteraturens särskildhet och menar att 

[l]itterärt kan varken barnet eller barndomen enkelt reduceras till 
en kronologiskt infogad period i människolivet. Barndomen är en 
topos, en erfarenhet, en berättelse och mycket mycket mer. Alla 
människor, också barn, har en barndom som de skapar, erfar och 
definierar sig i förhållande till. Den är en ort vi flyr till och ifrån. 
En ort vi drömmer om och våldsamt realiserar i alla våra dagar.23 

Mark Twain var inne på samma tankar när han skrev förordet till Huckleberry Finn 
(1876): 

Although my book is intended mainly for the entertainment of 
boys and girls, I hope it will not be shunned by men and women 
on that account, for part of my plan has been to try pleasantly 
to remind adults of what they once were themselves, and of how 
they felt and thought and talked, and what queer enterprises they 
sometimes engaged in.24 

Realistiska crossoverböcker har inte nått samma medieuppmärksamhet som fantasy-
crossover. Harry Potterböckerna startade dagens våg av gränsöverskridanden redan 
innan filmerna kom. Man talar om ”the Harry Potter phenomenon” och menar då 
inte bara försäljningssuccén utan också det faktum att så många vuxna läser böckerna. 
2001 var nästan häften av HP-böckerna inhandlade av vuxna och flera länder har gett 
ut böckerna med s.k. vuxenomslag.25 Förklaringarna till succén hos läsare i alla åldrar 
är flera: Harry Potter växer upp och utvecklas genom de sju böckerna. Läsare i alla 
åldrar tycker om detaljrikedomen och humorn. Slapsticken gillas av barnen medan 
vuxna tycker om parodierna, pastischen, satiren och ordlekarna. Böckerna innehåller 
också intertextuella referenser till mytologi, folksagor och klassisk fantasy.26 

Crossoverlitteraturen och hypen kring vissa verk har gett barnlitteraturen en högre 
status. Ett exempel är att New York Times nu har en speciell bestsellerlista för barnlit-
teratur. Beckett menar till och med att crossover har medfört att boken som medium 
har överlevt i den multimediala ungdomskulturen: ”Harry Potter turned millions of 
children into readers.” 27 

23. William Olsson i ”Någonting om barnlitteraturbegreppet” i OEI. Tidskrift för nonsens, fiktiva språk, ma-
teriella och konceptuella läsningar av barnböcker och Little Magazines, 2007:33,34,35. Citerad ur Boglind & 
Nordenstam 2010 s. 18.
24. Citerad i Kampp 2002 s. 63.
25. Beckett 2009a s. 111.
26. Beckett 2009a s. 114 f.
27. Beckett 2009a s. 253.
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dIdAktIskA möjlIgheter med de nyA CrossoverböCkernA
Det är min bestämda mening att crossoverlitteraturen ökar möjligheten att under-
visa i litteratur i skolan med barn- och ungdomslitteratur som utgångspunkt. Annars 
brukar skolans läsning av barn- och ungdomslitteratur i huvudsak ha som syfte att 
ge läsupplevelser och kopplingar till det egna livet samt i tematiskt arbete. Med den 
nya gränsöverskridande barnlitteraturen kan skolan erbjuda ett rum för fördjupning i 
litteraturen och ge både filosofiska och estetiska läsprocesser och språkiakttagelser på 
ett sätt som inte tidigare varit möjligt med stora delar av den vanliga barn- och ung-
domslitteraturen. Man kan dela in argumenten för läsning av crossoverlitteratur i tre 
grupper: litteraturvetenskapliga argument, personlighetsutvecklande argument samt 
kontakt-mellan-generationerna-argument. I min argumentation nedan kommer jag 
att ge exempel ur två böcker, Oskar K:s och Dorte Karrebæks bilderbok Lägret (2011, 
sv. 2011) och Markus Zusaks roman Boktjuven (2005, sv. 2009). 

Oskar K. och Dorte Karrebæk skildrar i sin bilderbok barndomen som ett koncen-
trationsläger. Att det är barndomen som beskrivs framgår av den paratext som står 
på uppslaget innan själva händelseförloppet beskrivs: ”Barndomen drabbar alla…”.28 
Boken slutar med att barnen går ut med mössor på huvudet och har tagit examen. 
Tiden på lägret beskrivs dock som ett ångestfyllt koncentrationsläger med sortering 
av barnen, duschar, taggtråd, avrakning av håret, samma klädsel, dåligt med mat och 
dålig mat. De yngsta barnen mumlar orden ”Ma´ariv, du som ger oss mörkret”29. 
Ma´ariv är första ordet i den judiska kvällsbönen. Skylten över lägeringången liknar 
för den vuxne läsaren Auschwitzskylten ”Arbeit macht frei”, men här står det ”Kär-
leken besegrar alla”.30 Den skylten inbjuder till ironisk läsning. Tillvaron på lägret är 
totalt känslokall och här förstärks texten av de suggestiva blågråsvarta bilderna. När 
en vuxen säger till ett av barnen ”Vi tycker ju om dig Harry!”, är Harry rädd att den 
vuxne ska klappa honom på kinden.31 Längre fram i boken förstår man att Harry har 
ett komplicerat förhållande till sin far som säger ”Du vet ju att jag älskar dig Harry”. 
Kommentaren till denna replik är ”Vad har man för chans mot kärleken?” 32 Den 
enda färg som avviker från den blågråsvarta skalan är de vuxnas röda clowndräkter 
och röda lösnäsor. Ingenstans i texten nämns att de vuxna är clowner, men de tar upp 
stort utrymme på många av bilderna. Bokens första clown är tecknad ur ett under-  
ifrånperspektiv och sitter vid ett stort skrivbord med klolika händer likt vildingarna 
i Maurice Sendaks Till vildingarnas land. I denna artikel finns inte plats att fördjupa 
sig i clownsymboliken i boken, men det är oundvikligt att fundera över kontrasten 
mellan det skrattframkallande yttre och det ofta ångestfulla inre hos clowner, som 
exempelvis Hjalmar Bergman skildrar i sin roman Clownen Jack. En ledtråd till att 
de vuxna, som trots sina olika övergrepp på barnen på lägret, är clowner som man 
inte tar på allvar, är den bildmässiga intertextuella koppling till Lewis Carrolls Alice i 
underlandet. Här har vi både den stressade kaninen med sin klocka och den grinande 

28. Oskar K. och Karrebæck 2011 uppslag 1.
29. Oskar K. och Karrebæck 2011 uppslag 12.
30. Oskar K. och Karrebæck 2011 uppslag 5.
31. Oskar K. och Karrebæck 2011 uppslag 8.
32. Oskar K. och Karrebæck 2011 uppslag 19.
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Cheshirekatten.33 Alice upplever ju att alla vuxna är tokiga. Lägret är en bok som både 
provocerar och utmanar läsarna.

I Markus Zusaks Boktjuven är det Döden som är berättare, men samtidigt är det den 
tyska flickan Liesels berättelse. Det är hon som är en boktjuv, men det är också hon 
som har skrivit den anteckningsbok som delvis ligger till grund för Dödens berättelse. 
Berättaren anser att det inte behövs någon presentation för att läsaren ”kommer att 
lära känna mig väl nog och snart nog, beroende på en rad olika omständigheter. Låt 
mig nöja mig med att säga att vid en viss tidpunkt kommer jag att stå lutad över dig, 
så älskvärt som möjligt. Din själ kommer att vila i mina armar.”34 Den allvetande 
berättaren avslöjar då och då kunskap om vad som kommer att hända i framtiden 
och riktar sig till ett du, vilket innebär att läsaren kommer händelserna närmare: ”Följ 
med så ska jag berätta något för dig. Jag ska visa dig något.”35 Och det är starka och 
mörka händelser som utspelas i Tyskland med början 1939. Liesels föräldrar är båda 
bortförda till koncentrationsläger för att de är kommunister, och i källaren till huset 
där hon bor hos sina mycket fattiga fosterföräldrar på gatan med det ironiska namnet 
Himmel Strasse göms en ung judisk man. Hitlers födelsedag firas med ett stort bok-
bål ur vilket Liesel stjäl sin bok nummer 2. Den första boken Liesel stjäl är Dödgräva-
rens handbok, som hon hittar i snön när de begravt hennes lillebror. Det är med den 
boken hon lär sig läsa, för att så småningom bli helt fascinerad av böcker och ord. 
Boktjuven handlar om hur svårt och tungt det är att leva i Nazityskland med flyganfall 
och instängdhet i skyddsrum samt arbetslöshet och förföljelser av judar och de som 
inte var anslutna till Nazistpartiet, men här skildras också en rad fina vänskapsförhål-
landen. Ett framträdande tema i boken är kärleken till ord, text och litteratur. 

Litteraturvetenskapliga argument
Crossoverlitteraturen har större möjlighet att tilltala ungdomar än den vuxenlittera-
tur som traditionellt brukar användas i litteraturkurser i grundskolans senare år och 
på gymnasieskolan, eftersom den skildrar ungdomars erfarenheter, men gör detta på 
ett språk och med en berättarteknik som inte är förenklad. Kunskap i narratologi och 
genrer betonas mer än tidigare i de nya kurs- och ämnesplanerna. Som exempel kan 
nämnas att elever i åk 7-9 ska lära sig känna igen ”några skönlitterära genrer och hur 
de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig från varandra”. Eleverna ska ”i skönlitteratur 
kunna iaktta parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre 
och yttre dialoger.”36 I gymnasiets ämnesplan utvecklas detta ytterligare. Här passar 
crossoverlitteraturen bra, eftersom den ger möjlighet till inlevelse samtidigt som den 
kännetecknas av en komplex berättarteknik.

33. Oskar K. och Karrebæck 2011 uppslag 24.
34. Zusak 2009 s. 10.
35. Zusak 2009 s. 576.
36. Skolverket 2011, ämnesplan i svenska.
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De nya gränsöverskridande ungdomsböcker har något speciellt att bjuda på som inte 
finns någon annanstans. Man kan urskilja en rad gemensamma drag. Det som främst 
brukar anges är att de är goda berättelser. Beckett kallar det ”the power of storytell-
ing”. Beckett framhåller J.M.G. Le Clezio och Michel Tournier, som båda har skrivit 
för både barn och vuxna.37 Men det är inte fråga om raka berättelser i de verk som 
räknas till crossoverlitteratur, utan de har ofta brott i den linjära framställningen 
med tillbakablickar och olika tidsplan. Lägret har inte lika många avbrott i den raka 
framställningen, men ett exempel är när en av flickorna tänker tillbaka på något för-
färligt som hon såg en sommarmorgon, nämligen sin skalliga faster utan den peruk 
hon brukade ha.38 Barnets upptäckt av de vuxnas förställning och att tillvaron inte 
alltid är vad den tycks vara. Boktjuven inleds med en Prolog och avslutas med en 
Epilog och däremellan är det flera hopp i tiden både framåt och bakåt. Den linjära 
framställningen avbryts också av insprängda ”berättelser i berättelsen”. Den judiske 
mannen skriver två bilderböcker till Liesel och de finns med i sin helhet.39 Dessutom 
förekommer en form av små faktarutor och ordförklaringar, vilket visar att boken är 
tänkt för yngre läsare. Här är ett par exempel: 

Lite Statistik
år 1933 gav 90 procent av tyskarna

adolf hitler sitt orubbliga stöd.

det innebar att det fanns 10 procent som inte gjorde det.

hans hubermann tillhörde de 10 procenten.

det fanns en orsak till det.40

DUDENS ORDBOK: ORDFÖRKLARING NR 1
Zufriedenheit- Belåtenhet:

kommer av belåten – att känna glädje

och tillfredsställlelse.

  synonymer: fröjd, lycka, känna sig nöjd och tillfreds.41 

Berättartempot är också ojämnt eftersom berättelsens händelseförlopp bromsas upp 
av berättarens reflektioner.42 Detta är mycket framträdande genom hela Boktjuven när 
Döden genomgående reflekterar över livet och människorna.

Crossoverböckerna har ofta flera berättarperspektiv och vänder sig till en reflek-
terande barnläsare med en språklig och narrativ potential. Denna ”diskursiva poly-
foni”, för att använda Bodil Kampps ordval43 är något som barn idag är vana vid 
genom sitt bruk av multimodala texter. Texterna framställer senmoderna existentiella 
erfarenheter sedda ur barnets perspektiv, men de är utformade med litterära och nar-

37. Beckett 2009a s. 265 och 2009b.
38. Oskar K. och Karrebæck 2011 uppslag 13.
39. Zusak 2009 s. 245-257, 476- 481.
40. Zusak 2009 s. 69.
41. Zusak 2009 s. 386.
42. Kampp 2002 s. 128 f.
43. Kampp 2002 s.138, Beckett 2009a s. 260.
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rativa verkningsmedel. Båda mina exempel har ett tydligt barnperspektiv, även om 
framställningssättet är komplicerat. Det är i högre grad inre verkligheter hos barn 
och vuxna som framställs än yttre handlingsorienterade berättelser. Detta innebär att 
texterna får ett psykologiskt djup som ett barn kan uppleva och förstå, men som det 
ännu inte kan verbalisera.44 

Dessa perspektivskiften kräver en aktiv läsare och den komplexa litteraturen har ock-
så en speciell respekt för barnet. Kampps analyser av en rad crossoverböcker visar att 
komplexiteten utnyttjas till att vägleda barnläsaren genom att ge nyanserade förkla-
ringar på invecklade förhållanden. Omtagningar förekommer ofta och genom dessa 
visar berättaren vilka teman i boken som är viktiga. Att Lägret handlar om barndom- 
en får läsaren vinkar om allt från den första paratexten till bokens slut när barnen går 
ut ur lägret och då får de vuxnas röda jackor på sig. Barackerna som barnen bor i har 
typiska förskolenamn som Blåklockan, Tusenskönan, Smörblomman etc. I Boktjuven 
ger de kommenterande kapitelrubrikerna och berättarkommentarerna med exempel-
vis ord- och begreppsförklaringar ledtrådar till läsaren.

Barnlitteraturens ökade komplexitet och den reflekterande sofistikerade barnläsaren 
kan ses som en tvåvägsprocess: de komplexa barnlitterära texterna innehåller ut-
maningar till läsaren. Men texten vägleder också i sig själv läsaren i litterär läsning.45 
Metafiktion och intertextualitet utnyttjas till att vägleda barnläsaren. Texterna in-
bjuder till läsning på olika nivåer. I Lägret är det en uppenbar intertextualitet till 
Alice i underlandet, vilket förstärker synen på de vuxna som tokiga clowner. Den 
korta passagen med barnet som sålt sin leksakshäst för en bok som är så sliten 
att bokstäverna inte går att tyda kan läsas metafiktivt. Barnet måste hitta på en 
fantastisk historia, vilket kan få läsaren att fundera över om boken han/hon håller 
i sin hand inte också inbjuder till egen tolkning och fantasi. Boktjuven är namnet 
på boken som läsaren läser, men det är också vad Liesel kallas när hon stjäl böcker 
och det är namnet på hennes egen berättelse om sig själv i den anteckningsbok som 
Döden hittar.

Böckerna har en osäker kausalitet; det är inte alltid något klart och tydligt sam-
band mellan orsak och verkan, utan förklaringarna är övernaturliga eller kan helt 
utebli. Det finns många saker som inte har någon tydligt förklaring i Lägret: Vilka 
är de djurlika ungarna med sluga ögon som står utanför och som stjäl varandras 
bröd? Vad har den söta ekorren som får barnen att skratta för funktion? för att 
nämna ett par exempel. De övernaturliga förklaringarna kan visa på inre, psykolo-
giska verkligheter.46 Andra faktorer som är förvirrande och ställer krav på läsaren 
är genreblandningar och öppna slut. Kampp menar dock att vad den komplexa 
barnlitteraturen förlorat i oordning och mångtydlighet har den vunnit genom att  
 

44. Kampp 2002 s. 132.
45. Kampp 2002 s. 137.
46. Kampp 2002 s. 132.
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berättarrösterna alltid är varma och fulla av humor.47 Detta är särskilt framträdande 
i Boktjuven som präglas av en sympatisk och medkännande ton, trots att det är 
Döden som berättar.

Textens vägledning till läsaren består inte bara i att finna sammanhang i en kom-
plex berättelse, utan också i att läsa litterärt, förstå litterärt språk och att hålla sam-
man signaler och ledtrådar på flera berättarnivåer. På detta sätt skapar den komplexa 
barnlitteraturen i sig själv sofistikerade läsare. Komplexiteten utnyttjas till att vägleda 
barnläsaren med redskap som liknar redundans. Har man inte förstått problematiken 
i texten kommer nya ledtrådar men på andra narrativa och stilistiska nivåer. Flera 
stämmor kommer till uttryck – också stämmor som förmedlar vuxna erfarenheter. 48 

Jonathan Culler menar att den litterära kompetensen utvecklas genom att läsa 
mycket litteratur och litteratur som utmanar49, vilket ju den komplexa crossover-
litteraturen gör. I How to Read Literature Like a Professor skriver Thomas C. Forster 
”Memory. Symbol. Pattern. These are the three items that, more than any other, 
separate the professional reader from the rest of the crowd.”50 Nu ska vi ju inte 
utbilda professionella läsare i skolan, men vårt uppdrag, enligt styrdokumenten, 
är att ge eleverna möjlighet att tränga djupare in i texter, och då måste vi läsa och 
arbeta med texter som har ett djup, texter som har intertextuella kopplingar, vilket 
är det Forster menar med memory, texter där det finns symboler och texter som har 
ett mönster som den uppmärksamme läsaren kan finna. I forskningsrapporten Hur 
gör man en litteraturläsare jämförs den litterära kompetensen hos svenska, finska och 
ryska studenter för att undersöka vad de respektive ländernas gymnasieutbildning 
har givit. Där framkommer att den svenska skolan i alltför stor utsträckning har läst 
litteratur där eleverna har fått leva sig in i texterna och göra personliga kopplingar.51 
Genom att läsa litteratur som kan ge både möjlighet till detta och dessutom erbjuda 
visst berättartekniskt motstånd som utvecklar läsförmågan kan skolan göra kompe-
tenta litteraturläsare. 

Personlighetsutvecklande argument
Skolans litteraturundervisning har under de senaste decennierna pendlat mellan en 
erfarenhetspedagogisk och en litteraturestetisk hållning. Om man läser och arbetar 
med crossoverlitteratur behöver det inte vara ett antingen eller utan ett både och, 
eftersom en och samma text kan ge detta. De komplexa texterna erbjuder både upp-
levelse och reflektion; de tvingar in läsaren i en mental aktivitet. 

47. Kampp 2002 s. 131.
48. Kampp 2002 s. 138.
49. Culler 1991 s. 105f.
50. Foster 2003 s. xv.
51. Torell 2002 s. 79ff.
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I Lägret är det både texten och bilderna som berör läsaren mentalt. I Boktjuven finns 
också tecknade bilder på några ställen men där är det främst det poetiska rytmiska 
språket som berör. Så här beskrivs hur Liesel ser sin fosterpappa ligga död efter ett 
bombanfall:

Pappa var en man med silvriga ögon, inte döda ögon.
    Pappa var ett dragspel!
    Men hans bälg var helt tom.
    Ingenting gick in och ingenting kom ut.

Hon började vagga fram och tillbaka. En gäll, tyst, klibbande ton fastnade någon-
stans i hennes strupe tills hon äntligen förmådde vända sig om.

    Till sin pappa.52 

Unga läsare vill gärna identifiera sig med huvudpersonen i en berättelse. Eftersom 
det är olika berättarröster i de komplexa texterna, går det inte att helt identifiera sig 
med huvudpersonen, utan dessa texter kräver att man har både närhet och distans 
till honom eller henne. Den komplexa barnlitteraturen framställer en ny slags hjälte, 
eftersom karaktärerna sällan är entydigt onda eller goda. 

Det intressanta är också att många av dessa texter inbjuder till inlevelse hos både 
pojkar och flickor, eftersom karaktärerna har ett djup och inte är stereotypa. Det är 
ofta omöjligt att avgöra om den implicita/tilltänkta läsaren är en pojke eller flicka.53 
I Lägret är barnen både pojkar och flickor. Läsaren följer huvudsakligen en av pojkar-
nas tankar, men ”den långa flickan” som spelar fiol, spelar också en viktig roll. I Bok-
tjuven är huvudkaraktären en flicka men den jämnårige Rudy och den unge judiske 
mannen Max är mycket viktiga bipersoner. Dessa drag i crossoverlitteraturen gör det 
lättare att använda texterna till gemensam läsning i en klass, eftersom en och samma 
text tilltalar både pojkar och flickor, både erfarna och icke erfarna läsare. Båda mina 
böcker är goda exempel på detta. Det stora problemet för lärare är ofta att hitta texter 
för gemensam läsning. 

Psykologer menar att förståelsen av jaget tar sin utgångspunkt i förståelsen av berättel-
sestrukturer: ”the constant work of storying our lives: we need stories as we need food 
[ …], in order to grow” som Peter Hollindale uttrycker det.54 Det blir en didaktisk 
utmaning för läraren att välja litteratur som kan erbjuda berättelser som kan bygga 
upp förståelsen av tillvaron. Berättelser kan ses ur såväl ett identitetsperspektiv som 
ett kulturellt och ett socialisationsperspektiv.55 I och med att de komplexa texterna 
har intertextuella kopplingar till äldre litteratur, är de i dialog med både äldre genera- 
 

52. Zusak 2009 s. 570.
53. Kampp 2002 s. 145.
54. Hollindale 2001 s. 70, även citerad i Kampp 2002 s. 147.
55. Penne 1996 s. 85.



115

tioner och vårt kulturarv. Sylvi Penne argumenterar för att modersmålsläraren har ett 
kulturellt och pedagogiskt ansvar att ge sina elever goda, viktiga och betydelsefulla 
berättelser som kan delas av många.56 Hon menar att ”fortellingen er grundleggende 
for et menneskes identitet, at fortellingen er selve inngangen til det språklige og kul-
turelle fellesskapet vi alle er avhengige av for å finne oss til rette med oss selv og med 
verlden.”57 Läsaren får både lära känna en annan människas, dvs. författarens, sätt att 
tänka och dessutom upplever läsaren hur han/hon själv tänker. Båda mina exempel 
är böcker som sätter igång tankar och bygger upp förståelsen av tillvaron.

Kontakt-mellan-generationerna-argument  
Genom sitt annorlunda sätt att berätta på och genom sin möjlighet till både empatisk 
inlevelse och reflektion inrymmer den komplexa barnlitteraturen en speciell poten-
tial för elevernas identitetsutveckling. Den möjliggör också en dialog mellan genera-
tionerna. Vid läsningen av Lägret är det ofrånkomligt att samtalet förs in på olika upp-
levelser, både individuellt och historiskt, av barndom, men med äldre läsare är det 
också naturligt att komma in på förintelsen eftersom det finns så många referenser 
till den både i text och i bild. I Boktjuven finns många möjligheter till samtal om den 
historiska situationen i Tyskland på 1940-talet, men också om språkets och litteratu-
rens betydelse för människor och inte minst om existentiella frågor om liv och död.

Den komplexa barnlitteraturen har en estetik och en öppen dialog som sin poetik 
istället för pedagogik. Detta har frigjort barnlitterära författare från de pedagogiska 
krav som annars hämmar de konstnärliga ambitionerna.58 Förhållandet mellan den 
implicita berättaren och den implicita läsaren visar att det talas med barnet och inte 
till barnet.59 Det polyfona berättarförhållandet och den barnlitterära genren ger den 
vuxne möjlighet att berätta om tillvaron för både barn och vuxna på ett sätt som 
andra genrer inte ger möjlighet till.

Den bild av tillvaron och barndomen, som kommer till uttryck i den komplexa barn-
litteraturen, kan inte alltid accepteras av skolan och det sätt som denna bild uttrycks 
på utmanar ofta förståelsen av barndomen. Äldre barnlitteratur beskrev barndomen 
som en idyll, medan dagens komplexa barnböcker, med både Lägret och Boktjuven 
som tydliga exempel, inte väjer för barndomens mörka sidor. Lärare är inte alltid 
beredda att behandla de skuggsidor i tillvaron som dessa texter ofta handlar om. 
Existentiella problemställningar, upplevelser och erfarenheter blir sedda ur ett barns 
eller en ung människas perspektiv, men de blir uttryckta med ett konstnärligt språk av 
en vuxen till ett barn. Berättaren upprättar en förtrolighet med läsaren.60 Om denna 
förtrolighet inte uppfattas av den vuxne läsaren kan bokens innehåll verka skräm- 
 
 
56. Penne 1996 s. 99. 
57. Penne 1996 s. 85.
58. Kampp 2002 s. 139, Beckett 2009a s. 262.
59. Kampp 2002 s. 136.
60. Kampp 2002 s. 154f.
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mande och läraren kan välja att inte läsa boken av rädsla att han eller hon inte klarar  
att behandla svåra ämnen i klassrummet. Detta problem diskuterar Gunilla Molloy i 
sin avhandling Läraren, Litteraturen, Eleven. Hon menar att skolämnet svenska skulle 
kunna förändras om eleverna får ”lära skönlitteratur för att läsa något om livet, dess 
möjligheter och även dess konflikter”.61 

lItterAturdIdAktIskA utmAnIngAr
Den mer komplexa litteraturen kräver en större grad av gemensam bearbetning i 
klassrummet, mer samtal och reflektion, men detta är också just det som litteraturdi-
daktisk forskning visat är nödvändigt för att utveckla läsförmåga. Judith Langer ger i 
sin bok Litterära föreställningsvärldar en lista med tio litterära förmågor som tillsam-
mans formar en kompetent läsare. Hon nämner bl.a. ”göra kopplingar inom och 
mellan texter, föreställa sig olika perspektiv inom texten och inom grupper av läsare, 
reflektera över alternativa tolkningar och kritisera och stödja dem, använda litteratur 
för att bättre förstå sig själv och livet”.62 Dessa förmågor utvecklas bäst vid läsning 
av komplex litteratur. Men den komplexa litteraturen kräver ett gemensamt arbete 
och detta sker allra bäst genom reflekterande skrivande och samtal, vilket flera av 
de senaste årens litteraturdidaktiska avhandlingar har framhållit, exempelvis Michael 
Tengbergs Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan (2011). 
Tengberg framhåller i sin studie både möjligheter och problem med litteratursamtal 
och hur dessa organiseras.63 Lärarens frågor måste vara helt öppna, vilket stimulerar 
till ett större engagemang hos eleverna som då får möjlighet att påverka samtalets 
innehåll. Det är viktigt att samtalet fokuserar på aspekter som eleverna har berörts 
av och undrar över.64 De samtal Tengberg studerat tenderade att vara i huvudsak 
handlingsorienterade med ”fokus på intrigens ytplan”.65 Tengberg vill ”bryta distan-
seringen och få dem [eleverna] att upptäcka att läsningen kan ge dem intressanta, 
tankeprovocerande upplevelser och att göra detta i samarbete med kamrater vars 
annorlunda läsupplevelser omväxlande stödjer, utmanar och nyanserar den egna 
receptionen.”66 Med crossovertexter ges stora möjligheter till reflektioner och samtal 
på djupare plan.

De komplexa texterna kräver att svenskläraren har kunskap om berättarteknik och 
en vana att analysera och arbeta med litteratur tillsammans med elever. I lärarutbild-
ningen ingår visserligen litteraturanalys, men denna har sällan satts i ett didaktiskt/
metodiskt sammanhang, utan har mer varit inriktad på den blivande lärarens egen 
förmåga att analysera. Här krävs fortbildning.

61. Molloy 2002 s. 310.
62. Langer 2005 s. 120.
63. Tengberg 2011 s. 311f.
64. Tengberg 2011 s. 299f.
65. Tengberg 2011 s. 303.
66. Tengberg 2011 s. 323.
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Fortbildning krävs även i konsten att läsa bilder och att iaktta förhållandet text och 
bild, eftersom en hel del av crossoverlitteraturen är bilderböcker eller bildromaner. 
Förhållandet mellan text och bild kan visa sig på olika sätt: texten och bilden kan 
kommentera och utvidga varandra, de kan förbereda varandra, de kan ge varandra 
tyngd och rytm, repetition och kontraster samt de kan skapa tid mellan sig genom 
växling mellan långa och korta bilder/texter,67 och detta är något som ovana vuxna 
läsare behöver träna sig i. Vid läsning av Lägret spelar bokens ovanligt stora for-
mat, färgsättning, sidlayout och bildteknik en mycket stor roll. Den magiska tonen 
poängteras av att texten är satt som en dikt med korta rader med blankrader ibland. 
Att barnen är så fånglägerslikt magra och att de vuxna är kraftiga vuxna i klarröda 
clownkläder är inte heller något som antyds i texten. Anspelningarna till Nazitysk-
land finns till viss del i texten med exempelvis vuxenrepliker på tyska men detta 
förstärks av bilderna på barnen och lägermiljön.

Crossoverlitteraturen kommer på kant med genreförväntningar, vilket kräver en änd-
rad genreberedskap hos läsaren. Lägret är en bilderbok, men den är inte en bilderbok 
riktad till den åldersgrupp som brukar läsa bilderböcker. Det kan vara givande att dis-
kutera varför textförfattaren valt att skriva en bilderbok och inte en dikt eller novell. 
Boktjuven innehåller, som ovan nämnts, flera olika genrer i en och samma roman. 
Den australiska genrepedagogiken som formades på 1980-talet har sitt ursprung i 
att man ville ge elever från socialt utsatta områden en större möjlighet att utveckla 
sin skrivförmåga. Detta gjordes genom att studera texter och genremönster ”för att 
kunna erbjuda grundläggande verktyg för textskapande”.68 Detta studium bör enligt 
genrepedagogiken göras genom textsamtal,69 och här menar jag att skolans litteratur- 
och skrivundervisning har mycket att vinna på ett gemensamt arbete med intressanta 
och utmanande texter, dvs. de texter som definieras som crossoverlitteratur.

Som framgår av ovanstående resonemang, menar jag att vi i crossoverlitteraturen har 
en potential som kan berika skolans litteraturundervisning, eftersom den varken har 
några givna frågor eller några givna svar. På så sätt väcker texterna en nyfikenhet hos 
både lärare och elever och i ett gemensamt arbete kan de söka sig fram i texten. 

67. Nordberg 2001 s. 61.
68. Holmberg 2010 s. 15.
69. Holmberg 2010 s. 24.
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 Ämnesdidaktiska utmaningar i det  
heterogena engelskklassrummet  
– En jämförelse mellan elever med stor  
respektive liten mängd extramural engelska1

Pia Sundqvist & Liss Kerstin Sylvén

InlednIng
I denna artikel tar vi upp en mycket vanlig problematik i dagens svenska skola, nämli-
gen det heterogena engelskklassrummet. I Sverige finns engelska i princip överallt. Vi 
möter engelska i reklam, på TV, i radio, på bio, i musik samt inte minst på Internet. 
Vi vet att ungdomar generellt ägnar stor del av sin tid åt olika aktiviteter på Internet 
och vi vet också att vissa ungdomar gör det extremt mycket (Medierådet, 2010a, 
2010b; Sundqvist, 2009; Sundqvist & Sylvén, kommande). Att ha stor kontakt med 
ett annat språk gör att man – medvetet eller omedvetet – lär sig vissa aspekter av 
språket. Detta märks naturligtvis i språkklassrummet, och i fallet med engelska leder 
det till att elevgruppen kan vara väldigt heterogen, vilket i sin tur ställer stora krav på 
lärarens undervisning. 

Artikeln inleds med att vi beskriver situationen med engelska i det svenska samhället 
för att sedan gå in på den teoretiska bakgrunden och relevant forskning. Vi avslutar 
artikeln med att använda en teoretisk modell (baserad på Bronäs & Runebou, 2010) 
för att dels beskriva några vanligt förekommande ämnesdidaktiska utmaningar för 
engelsklärarn, dels föreslå lösningar på dessa. Vårt primära syfte med artikeln är att 
öka medvetenheten om vilken roll ”fritidsengelska” spelar för dagens ungdom samt 
att underlätta vardagen för alla lärare som står mitt i denna verklighet och kanske inte 
sedan tidigare har verktyg för att handskas med situationen på ett optimalt sätt i sin 
undervisning.  

bAkgrund 
Redan från mycket tidig ålder möter människor som idag bor i Sverige en stor mängd 
engelska i samhället. Det finns exempelvis en tradition av att inte dubba TV-program 
och filmer utan att istället använda textremsor med svensk översättning. Detta in-
nebär att svenskar som går på bio eller slår på TV:n får ett stort inflöde av det talade 
engelska språket, eftersom utbudet av filmer och tv-program från engelskspråkiga län-
der, främst USA och Storbritannien, utgör de överlägset största inslagen bortsett från 
svenskspråkiga produktioner (Asp, 2011:23). Människor i Sverige hör alltså hur det  
 
 
1. Studien har möjliggjorts genom finansiering av Erik Wellanders fond samt Centrum för Språk- och Littera-
turdidaktik vid Karlstads Universitet.
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engelska språket används och får därmed goda förutsättningar för att kunna tillägna 
sig väsentliga delar av språket som exempelvis grammatik, idiomatik, uttal och språk-
melodi samt givetvis en hel del ord. I jämförelse med länder där TV och film dubbas 
har alltså svenskar en inlärningsmässig fördel (se även Berns, de Bot, & Hasebrink, 
2007 för en översikt av engelska i Europa). Vidare är engelska ett obligatoriskt ämne 
i skolan och införs vanligtvis i årskurs 3 (Oscarson & Apelgren, 2005:29). I många 
skolor introduceras engelska dock mycket tidigare än så, i vissa fall redan i förskole-
klass. Barnen vänjs alltså tidigt både vid att höra och förstå engelska och att själva 
producera engelska i form av sånger, enklare typer av samtal, och så småningom även 
i skriftlig form. Svenskar kommer även i kontakt med engelska i flera andra former, 
såsom via annonstexter i tidningar och reklamskyltar överallt i stadsmiljön. En stor 
del av den populärmusik som spelas i radio är dessutom på engelska. Det finns nära 
tillgång till engelskspråkiga tidningar, tidskrifter och böcker. Men den största källan 
för engelskkontakt är nog trots allt datorn och Internet (jfr Estling Vannestål, 2009; 
Sundqvist, 2009). På Internet nås engelskspråkiga sidor med ett enkelt klick, och 
mängden datorspel där engelska är det givna språket för alla deltagande spelare är 
stor (Stenberg, 2011).

Att svenskar har så stort inflöde av engelska har gjort att det under senare tid flitigt 
diskuterats huruvida engelska ska betraktas som ett andraspråk eller ett främmande 
språk i Sverige (se t.ex. Hult, 2005). Här finns olika ståndpunkter. Exempelvis hävdar 
Hyltenstam (2002:47) att engelska inom en snar framtid kan komma att betraktas 
som ett andraspråk eftersom goda kunskaper i språket är nödvändiga för att klara sig 
i såväl vardags- som arbetsliv. Även Viberg (2000:28) menar att det finns fog för att 
hävda att engelska mer och mer bör ses som ett andraspråk, framförallt med tanke på 
den stora mängd engelska vi i Sverige kommer i kontakt med. Vår egen ståndpunkt 
i denna debatt är att engelska fortfarande är att betrakta som ett främmande språk 
på ett nationellt plan, eftersom de flesta svenskar klarar sig utan större problem i 
samhället även om de inte kan speciellt mycket engelska och kommer heller inte 
nödvändigtvis i kontakt med någon större mängd engelska i vardagen. Däremot är 
det viktigt att påpeka att för vissa individer och inom vissa domäner är engelska 
definitivt att betrakta som ett andraspråk. De individer vi i första hand tänker på är 
människor som i sitt arbete använder engelska dagligen och ungdomar vars språkliga 
aktiviteter på fritiden i stor utsträckning sker på engelska i en eller annan form. De 
domäner vi har i åtanke ryms exempelvis inom teknisk och naturvetenskaplig högre 
utbildning och forskning samt även inom delar av näringslivet där mer eller mindre 
all kommunikation sker på engelska (http://www.sprakradet.se/fakta).

Betyg och könsskillnader
Tack vare engelskans starka ställning globalt har det status av kärnämne i den svenska 
skolan, vilket automatiskt ger språket en speciell tyngd och bland annat innebär att 
betyget godkänt krävs från grundskolan för att vara behörig till gymnasieskolans na-
tionella program. Som vi har sett ovan tycks Sverige tillhandahålla goda förutsättnin-
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gar för att man ska kunna lära sig engelska, såväl inom som utanför skolan. Trots 
dessa gynnsamma förhållanden för lärande av engelska var det 6,2 % av alla nion-
deklassare som ej nådde målen i engelska våren 2010. Bland de elever som inte når 
upp till målen i ämnet engelska finns fler pojkar än flickor.2 I klartext rör det sig om 
drygt 7 000 elever som inte erhöll betyget godkänt. Antalet motsvarar 233 klassrum 
fyllda med 30 elever i vart och ett – och alla dessa individer utestängs alltså från 
gymnasieskolans nationella program. Tyvärr måste vi konstatera att siffrorna har sett 
ungefär lika dystra ut under en följd av år.3 Att så många elever inte når godkänt 
betyg i engelska i slutet av grundskolan, och därmed inte har möjlighet att gå vidare 
till gymnasiestudier, är givetvis ett synnerligen allvarligt problem Det är väl känt 
att individer som inte genomgår gymnasieutbildning exempelvis riskerar ohälsa och 
utanförskap (jfr Björnsson, 2005; Öquist & Wikström, 2006). 

Tidigare forskning på gymnasiet och högstadiet
I avhandlingen Teaching in English or English Teaching? (Sylvén, 2004) (se även Sylvén, 
2010) fokuserades språk- och ämnesintegrering (SPRINT) på gymnasienivå i syfte 
att undersöka om elever som studerade med engelska som undervisningsspråk tilläg-
nade sig ett större engelskt ordförråd än de som studerade på vanligt sätt och endast 
hade engelska som separat ämne. Studien pågick under två läsår och vokabulärtester 
genomfördes vid tre tillfällen, vid början av gymnasiets årskurs ett (dvs. då SPRINT- 
och icke-SPRINT-elever teoretiskt sett bör ha haft samma mängd engelskundervis-
ning), i slutet av årskurs ett samt i slutet av årskurs två. Dessutom fyllde eleverna i 
en bakgrundsenkät i början av årskurs ett och i slutet av årskurs två. Totalt deltog 
363 elever (201 flickor, 162 pojkar) fördelade på SPRINT och vanliga klasser vid 
fyra gymnasieskolor runtom i landet. Resultaten visade entydigt att SPRINT-eleverna 
hade ett signifikant större ordförråd på engelska än de elever som följde vanlig un-
dervisning. Det visade sig också att SPRINT-eleverna ökade sitt ordförråd i högre 
grad under studiens gång än eleverna i icke-SPRINT. Ett problem med tolkningen 
av dessa resultat var dock att SPRINT-eleverna redan vid studiens början hade ett 
signifikant större ordförråd än kontrollgruppen. I bakgrundsenkäten fanns en fråga 
huruvida eleven ägnade sig åt att läsa engelska texter utanför skolarbetet och vid en 
närmare anblick visade det sig att det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan 
fritidsanvändning av engelska och ett stort engelskt ordförråd. Oberoende av under-
visningsspråk hade de elever som ägnade sig åt engelska i någon form utanför skolan 
ett större ordförråd än de elever som enbart kom i kontakt med engelska i samband 
med skolarbetet, och ordförrådet ökade även kraftigast bland dessa elever under stu-
diens gång. Föga förvånande var representationen av elever som ägnade sig åt engel-
ska även utanför skolan störst bland SPRINT-eleverna. Det ligger nära till hands att 
förvänta sig att de elever som har ett eget intresse av engelska är de som i första hand 
söker sig till SPRINT-undervisning. Ett av avhandlingens huvudsakliga resultat var 

2. Enligt statistik från Skolverket, tillgänglig via http://www.skolverket.se/statistik_och_analys/2. 
1862/snabbfakta-1.120821#paragraphAnchor0 (hämtad 2011-03-12).
3. År 2009 gick 119 000 elever ur årskurs 9; 6,2 % motsvarar då 7 378 elever (enligt samma statistik som i 
fotnot 2). 
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alltså att konstatera att fritidsengelska är av stor betydelse för tillägnandet av ett rikt 
ordförråd, och förmodligen av större betydelse än undervisningsspråk.

Avhandlingen Extramural English Matters (Sundqvist, 2009) hade som syfte att un-
dersöka ifall elevers extramurala engelska (dvs. den engelska de kommer i kontakt 
med på fritiden via t.ex. media och litteratur) har någon effekt på muntlig färdighet 
och vokabulär. Studien genomfördes i årskurs 9 och totalt deltog 80 elever. Empirin 
bestod av inspelat tal från muntliga tester, där eleverna var slumpmässigt indelade 
i par, samt omfattande bedömningar och betyg av dessa. Utöver detta samlades in-
formation in om användningen av engelska utanför skolan baserat på olika typer av 
enkäter, skriftliga ordkunskapsprov, nationella prov samt slutbetyg. Flera nya rön om 
betydelsen av extramural engelska (EE) framkom. Vi vill här lyfta fram sex resultat. 
För det första fanns det ett statistiskt signifikant positivt samband på sampelnivå 
mellan EE och muntlig färdighet (rs = 0,307**) respektive vokabulärens storlek (rs = 
0,357**). För det andra kunde sambandet mellan EE och vokabulär beskrivas som ty-
dligare och rakare än sambandet mellan EE och muntlig färdighet. För det tredje, då 
de olika sambanden för pojkar och flickor jämfördes visades det sig att sambanden var 
betydligt starkare för pojkarna. För det fjärde var förklaringen till pojkarnas starkare 
samband att de ägnade mer tid åt två extramurala aktiviteter som regressionsanalys 
hade visat vara relativt sett viktiga för muntlig färdighet och vokabulär, nämligen att 
spela datorspel och att vara aktiv på Internet. Även läsning var en sådan relativt sett 
viktig aktivitet, men vare sig pojkar eller flickor läste nämnvärt mycket. Dessa tre ak-
tiviteter (datorspel, Internet, läsning) var sålunda viktigare för muntlig färdighet och 
vokabulär än till exempel att se på tv och film eller att lyssna på musik. En förklaring 
till varför just datorspelande, användning av Internet och läsning (böcker, tidningar, 
tidskrifter osv.) var de mest gynnsamma extramurala aktiviteterna för den språkliga 
förmågan låg i det faktum att elever som ägnar sig åt dessa aktiviteter tvingas att lita 
till sin egen språkliga förmåga och dessutom, vanligtvis, att vara aktiva/produktiva 
när de håller på med aktiviteten. Det femte resultatet var att pojkarna hade ett signifi-
kant större ordförråd än flickorna; pojkarnas större engagemang i datorspelande och 
Internet anges som en rimlig förklaring till denna könsskillnad. Avslutningsvis visade 
studien att elevernas EE inte hade något samband med deras socioekonomiska bak-
grund, så som denna mättes i studien med hjälp av ett antal enkätfrågor. Extramural 
engelska anses därför utgöra en möjlig väg till studieframgång för alla elever, oavsett 
bakgrund. En licentiatavhandling (Olsson, 2011) som fokuserade på effekter av ex-
tramural engelska på elevers skriftliga färdighet, även den genomförd bland elever i 
årskurs 9, bekräftade flera av slutsatserna i Sundqvist (2009), bland annat att pojkarna 
hade större ordförråd än flickorna. 

Pilotstudie om extramural engelska på mellanstadiet 
Ovanstående tre avhandlingar, Sylvén (2004), Sundqvist (2009) och Olsson (2011) 
pekar alla på den lärandepotential som finns i EE bland tonåringar, men det finns 
anledning att tro att EE är betydelsefullt ur ett inlärningsperspektiv även för yngre 
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elever. I den nationella utvärderingen från 2003 hävdade till exempel mer än hälften 
av eleverna i årskurs 5 att de skaffar sig sina engelskkunskaper lika mycket eller mer 
vid sidan av skolarbetet som i skolan (Skolverket, 2004:49). Med detta som bakgrund 
beslutade vi därför att genomföra en större pilotstudie bland yngre inlärare (N = 
244) i mellanstadiets årskurs 4-6, i syfte att kartlägga deras extramurala engelska. Som 
mätinstrument användes en enkät och en veckolång språkdagbok i vilken eleverna 
bokförde hur mycket tid de ägnat åt aktiviteter på engelska (spela datorspel, se på tv, 
läsa bok, etc.). För eleverna i årskurs 5, det vill säga 11- och 12-åringar, blev det även 
möjligt att utreda eventuella samband mellan deras EE och språkfärdighet då vi hade 
tillgång till resultaten från det obligatoriska nationella provet. Utöver detta kunde 
vi för just femteklassarna dessutom göra korrelationsanalyser beträffande EE och 
vokabulär, eftersom de hade fått pröva ut ett av oss designat vokabulärtest (baserat 
på exempeluppgifter från www.lextutor.com) inom ramen för studien. Testet bestod 
av tre delar (A-C) där den första handlade om att känna igen ord från de 1000 mest 
frekventa ordfamiljerna i engelska; det vill säga, del A testade receptivt ordförråd. 
Del B och C innehöll båda ord från 2000-nivån. Del B handlade likt del A om igen-
känning och mätte således även den receptivt ordförråd, medan del C fokuserade 
på produktion och testade elevernas produktiva ordförråd. Sammanlagt deltog 102 
elever i årskurs 5 och det var en relativt jämn könsfördelning: 54 flickor och 48 pojkar. 
Resultaten som följer baseras på resultaten i denna årskurs.

Vår kvantitativa analys av empirin visade att eleverna i genomsnitt ägnade 9,4 tim-
mar i veckan åt extramural engelska. Den individuella variationen var stor (SD = 7,9). 
Den elev som rapporterat mest tid totalt hade en veckodos på nästan 42 timmar en-
gelska utanför skolan, vilket således motsvarar en hel arbetsvecka. Man kan ifrågasätta 
en sådan stor mängd: Är det ens möjligt för en 11- eller 12-åring att lägga så mycket 
tid på engelska utanför skolan? Våra data tyder på att så är fallet. Det verkade relativt 
vanligt att eleverna ägnade sig åt två aktiviteter på engelska samtidigt: att lyssna på en-
gelsk/amerikansk musik när man läser på en engelskspråkig sajt på Internet, för att ge 
ett exempel. Liknande parallella aktiviteter har för övrigt beskrivits i tidigare studier, 
till exempel Forsman (2004). Empirin visade också att de individer som tenderade att 
spela datorspel eller att ägna sig åt musik fick höga totala värden. Att spela datorspel 
och att ägna sig åt musik var alltså aktiviteter där tiden lätt rann iväg och blev om-
fattande. Vi vill påpeka att det givetvis finns en viss felmarginal i materialet. Det är 
exempelvis rimligt att anta att alla elever inte klarade av att bokföra precis allting de 
gjorde på engelska på ett exakt sätt; man glömmer ibland vad man faktiskt gjort eller 
hur länge. Trots problem såsom dessa har vi funnit att reliabiliteten är god: data om 
EE från både språkdagbok och bakgrundsenkät visar god överensstämmelse, eleverna 
tog studien på stort allvar och såväl forskare som lärare uppfattade att eleverna gjorde 
sitt bästa.

Totalt ägnade pojkarna mer tid åt EE än flickorna: 10,6 timmar per vecka jämfört 
med 8,4, men denna skillnad var dock inte statistiskt signifikant. En närmare analys 
av olika typer av extramurala engelskaktiviteter avslöjade att skillnaden var statistiskt 
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signifikant mellan könen för en av aktiviteterna, närmare bestämt för ’att spela dator-
spel’, där pojkarna i snitt spelade 4,4 timmar i veckan och flickorna 1,1. Det visade 
sig också att pojkarna och flickorna tenderade att föredra olika datorspelsgenrer. Po-
jkarna spelade helst online-rollspel av typen MMORPG (massively multiplayer online 
role-playing game), såsom World of Warcraft, eller online-FPS-spel (first person shooter), 
såsom Call of Duty. Flickorna spelade helst off-line och så kallade strategispel; pop-
ulärast var The Sims. 

Baserat på resultaten på det nationella provet i engelska kunde femteklassarna delas 
in i två grupper utifrån om de nådde målen för årskurs 5 eller inte. Det visade sig att 
eleverna som nådde målen ägnade betydligt mer tid åt EE (10,0 timmar/vecka) än de 
andra (5,2), även om skillnaden ej var signifikant. Vi fann också att total EE korrel-
erade starkt positivt med såväl hör- som läsförståelse. Det fanns ingen könsskillnad i 
dessa korrelationer, däremot förelåg en statistiskt signifikant skillnad mellan pojkarna 
och flickorna beträffande storleken på vokabulären, där pojkarna uppvisade ett högre 
medelvärde än flickorna. Eftersom tidigare studier visat på ett tydligt samband mel-
lan datorspelande och vokabulär (Rankin, Gold, & Gooch, 2006; Sundqvist, 2009) 
och eftersom pojkarna i denna studie ägnade mer tid åt just datorspelande än flickor-
na, är det rimligt att anta att en del av förklaringen till den könsrelaterade skillnaden 
beträffande vokabulär finns i elevernas val av EE. 

Den röda tråden 
I de studier vi nu sammanfattat, våra respektive avhandlingar, Olsson (2011) samt 
pilotstudien, finns en röd tråd. Den röda tråden har att göra med positiva samband 
mellan EE och skolresultat, i synnerhet beträffande engelsk vokabulär. Den gäller 
också de könsskillnader som har identifierats med avseende på pojkars och flickors 
typ av EE, det vill säga att pojkar och flickor prioriterar sin tid olika, framförallt be-
träffande datorspel. Avslutningsvis berör den röda tråden datorspelsgenrer: pojkarna 
föredrar MMORPG-spel (det vill säga ”flerspelare”-spel) medan flickorna föredrar 
ensamspel.  

det heterogenA engelskklAssrummet 
Mot den bakgrund som har skissats ovan är det lätt att inse att resultatet av aktiv-
iteterna utanför skolan kan leda till att situationen i engelskklassrummet blir väldigt 
heterogen. Härvidlag står ämnet engelska i en klass för sig i jämförelse med övriga 
språkämnen. Som vi beskrev inledningsvis är det mycket vanligt med EE i det svenska 
samhället, medan de tillfällen som erbjuds för att ägna sig åt exempelvis extramural 
spanska eller franska torde vara färre till antalet. Heterogeniteten i engelskklassrum-
met kan ta sig olika uttryck, och vi kommer i det följande att beskriva några av dessa.
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Kunskapsmässig heterogenitet
Kunskapsmässigt kan eleverna i en och samma klass skilja sig åt enormt. Vissa elever 
når utan större problem betyget Mycket Väl Godkänt (MVG) medan andra, som 
påpekats ovan, Ej Uppnår Målen (EUM). Forskning visar på positiva samband mel-
lan EE och betyg (Sundqvist, 2009; Sundqvist & Sylvén, 2011; Sylvén & Sundqvist, 
kommande). Denna kunskapsmässiga heterogenitet utgör en stor didaktisk utmaning 
som måste hanteras av läraren. Vi återkommer nedan med våra tankar om hur detta 
skulle kunna hanteras. 

Heterogenitet med avseende på mängd extramural engelska 
Bland eleverna i ett klassrum finns också en heterogenitet med avseende på extra- 
mural engelska. Pilotstudien avslöjade att vissa elever redan i årskurs 5 ägnar avsevärd 
tid åt EE i någon form medan andra inte har någon eller väldigt liten kontakt med 
engelska utanför skolarbetet (Sundqvist & Sylvén, 2011). Att ha mycket kontakt med 
ett språk även utanför klassrummet torde leda till att eleven närmar sig språket i 
undervisningen med större lätthet än en elev som har mycket lite kontakt med en-
gelska på fritiden. Detta innebär ytterligare en didaktisk utmaning för läraren. Dels 
ska de EE-intensiva eleverna undervisas så att deras språk utvecklas från den nivå de 
befinner sig på och utan att undervisningen upplevs som uttråkande, dels ska elever 
som saknar EE tillgodoses på ett sätt som gör att de inte känner sig utanför, att det 
inte går för fort och att undervisningen inte läggs på en för avancerad nivå. 

Heterogenitet med avseende på typ av extramural engelska
En tredje typ av heterogenitet gäller typ av EE bland de elever som ägnar sig åt det 
på sin fritid. Beträffande datorspel har vi redan konstaterat att pojkar och flickor 
väljer olika genrer. Den genre som pojkarna föredrar, MMORPG, erbjuder i det när-
maste perfekta förutsättningar för språkinlärning (Sundqvist & Sylvén, kommande) 
då man kommunicerar på ett flertal olika sätt (lyssnar, läser, talar, skriver) med sina 
medspelare. Med andra ord mottar spelaren input (jfr Krashen, 1985), han eller hon 
producerar output (jfr Swain, 2000) och interaktionen (jfr Gass & Mackey, 2006) 
spelare emellan är intensiv. Den datorspelsgenre som flickorna föredrar (jfr ovan) 
karaktäriseras av att spelaren är ensam, och således förekommer ingen interaktion 
med andra spelare. Inte heller tvingas spelaren producera speciellt mycket output. 
Kontakten med engelska begränsas här till den input i form av information och 
instruktioner som ges i spelet. Dikotomin mellan MMORPG-spel och ensamspel 
utgör en heterogenitet inom EE-gruppen. En annan är den mellan exempelvis dator-
spelsspelare och musiklyssnare. Som framgår ovan förekommer EE i många former 
och givetvis är det stor skillnad mellan att lyssna på musik på engelska under ett stort 
antal timmar per vecka och att ägna lika många timmar åt datorspel. Den ena aktiv-
iteten är företrädesvis passiv medan den andra kan vara mycket aktiv. Dessa olika 
varianter av heterogenitet i gruppen av elever som ägnar sig åt EE är även de något 
som måste hanteras av läraren i klassrummet.
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möjlIghetsmodellen ApplICerAd pÅ engelskA 
I sin bok Ämnesdidaktik – en undervisningskonst utvecklar författarna Bronäs och Rune-
bou (2010) en ämnesdidaktisk modell som har som syfte att underlätta en system-
atisk beskrivning av undervisning och handlingar som en lärare genomför under en 
lektion i skolan. De kallar sin modell för Möjlighetsmodellen och den kan illustreras 
enligt Figur 1. Enligt Möjlighetsmodellen så har läraren (i Figur 1 illustrerad med 
en kvinna) till uppgift att bland annat väga samman de didaktiska möjligheter som 
ett skolämne erbjuder. Läraren aktualiserar de tre så kallade potentialer som finns, 
närmare bestämt (1) ämnets potential, (2) den ämnesdidaktiska potentialen och (3) 
undervisningens potential. Observera hur pilarna pekar från ’Ämnets potential’ och 
’Undervisningens potential’ till de specifika omständigheter som råder i klassrummet.

Figur 1. Bronäs och Runebous (2010:130) Möjlighetsmodell; vår illustration.

I sitt förord förklarar författarna att modellens namn kommer av de möjligheter eller 
den potential som finns ”i ett ämne, i omständigheterna eller i didaktiska principer” 
(s. 9) och själva basen utgörs av det faktum att ämne och undervisning omöjligt kan 
separeras i ämnesundervisning. De hävdar att den bok de skrivit ger en vetenskap-
steoretisk grund för en ämnesdidaktik som tar undervisning som utgångspunkt och 
därefter systematiserar denna (s. 10). Möjlighetsmodellen är tämligen generell och 
kan därför användas som ett teoretiskt avstamp då den ämnesdidaktiska potentialen i 
ett skolämne ska analyseras. Här väljer vi således att applicera modellen på skolämnet 
engelska för att utröna huruvida Möjlighetsmodellen kan behållas intakt, eller om 
viss revision blir nödvändig, se Figur 2.
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Figur 2. Möjlighetsmodellen applicerad på skolämnet engelska.

I Figur 1 ger vi en bild av hur läraren står mitt i det heterogena engelskklassrum 
som beskrivits i denna artikel. Hur ska läraren hantera situationen? Lärarens uppgift 
är att aktualisera ämnet i de specifika omständigheter som råder. För att hantera 
den extramurala heterogeniteten (och indirekt även sannolikt den kunskapsmässiga  
heterogeniteten) föreslår vi här att läraren genomför en kartläggning av sina elevers 
extramurala engelska, för att därefter ha ett samtal om detta i klassrummet (se ’Ämnes- 
didaktisk potential’, Fig. 2). En sådan uppgift skulle medvetandegöra samtliga elever 
om deras respektive engelskspråkiga aktiviteter vid sidan av undervisningen. Forsk- 
ning om sådana medvetandegörande (eng. language awareness) aktiviteter har genom- 
gående haft mycket goda effekter på såväl elevers språkutveckling som klassrums- 
klimat (se Denham & Lobeck, 2010 för en översikt av language awareness-studier). 
Genom kartläggningen och samtal erkänns det eventuella informella lärande som 
pågår utanför klassrummet av läraren inuti klassrummet. Detta tror vi är ett litet men 
oerhört viktigt första steg för att läraren ska ha en rimlig chans att anpassa undervis-
ningen så den blir optimal för varje elev. Men, det är inte bara ett litet steg, det är 
sannolikt även en förutsättning för att undervisningen faktiskt ska kunna fungera väl 
och vara individanpassad efter behov.

Beträffande ’Ämnets potential’ (se Fig. 1) så kan vi helt enkelt konstatera att engelska 
är ett världsspråk; detta faktum är tillräckligt i sig för att inse att ämnets potential är 
enorm. Vi vill härefter rikta blickarna mot de ’Specifika omständigheter’ som råder i 
det heterogena engelskklassrummet. Och det är egentligen här undervisningen alltid 
börjar: framför läraren sitter elever – och varje elev är en individ som har rätt att utveck-
las till sin fulla potential. Observera hur pilarna i vår version av Möjlighetsmodellen 
applicerad på skolämnet engelska (Fig. 2) även leder från de specifika omständigheterna 
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och den enskilde eleven till ’Ämnets potential’ respektive ’Undervisningens potential’. 
Vi menar att eleverna i de specifika omständigheterna ”påverkar” hur läraren aktual-
iserar ämnets potential i allmänhet och undervisningens potential i synnerhet. I vårt 
exempel är eleven någon som ofta spelar datorspel. Genom kartläggningsuppgiften 
med efterföljande samtal har läraren erhållit information som han/hon sannolikt inte 
kände till innan om just denna elev, eller i vart fall inte hade detaljkunskap om. I denna 
specifika situation har läraren möjlighet att bildligt sett lyfta elevens språkliga blick 
mot exempelvis ett breddat engelskt register (se ’Undervisningens potential’, Fig. 2). 
Med andra ord, genom att använda en metodisk ”klassiker” – att utgå från elevens eget 
intresse, i detta fall datorspel – kan läraren locka till ytterligare lärande. 

Vi byter nu ut den datorspelsintresserade eleven till en klasskamrat som dels har 
svårt för engelska, dels är totalt ointresserad av extramurala språkliga aktiviteter, vilket 
kartläggningen och samtalet avslöjat. Med denna elev framför sig aktualiserar läraren, 
bildligt sett inom ’Undervisningens potential’, den ljud- och textsupport för engel-
skinlärning som finns att tillgå med hjälp av IKT (se Meiring & Norman, 2005 för 
ett flertal exempel på hur IKT kan vara till hjälp i just språkundervisningen för elever 
med särskilda behov). Kort sagt, samma uppgift och klassrum, men olika elever och 
anpassad undervisning. 

Den kartläggningsuppgift som vi föreslagit är mycket konkret och kan helt enkelt 
handla om att varje elev exempelvis får i läxa att under en begränsad tidsperiod, kan-
ske från en lektion till nästa, föra dagbok över alla sina extramurala kontakter som 
rör engelska. En annan uppgift som sannolikt höjer elevers språkliga medvetenhet 
kan vara att be dem ta med konkreta bevis i form av tidningsklipp, reklam och andra 
trycksaker som innehåller engelska, så blir det insamlade materialet utgångspunkten 
för samtal om språk (här extramural engelska), vilket i sin tur bidrar till att bygga på 
lärarens kännedom om varje elevs språkliga (engelska) repertoar. För yngre barn kan 
man ge i läxa att vara ute på ”engelskspaning” – sök igenom varsin gata/klädaffär/
varuhus etc., dokumentera allting som är på engelska och ta därefter med observa-
tionerna till klassrummet för redovisning och språksamtal. 

Efter att ha applicerat Möjlighetsmodellen på engelska menar vi att det inte bara är 
ämnets och undervisningens potential som påverkar vad läraren väljer att aktualisera 
i de specifika omständigheterna (undervisningsgruppen; de enskilda eleverna), utan 
det är givetvis även de specifika omständigheterna som påverkar vad läraren aktual-
iserar (jfr pilarnas riktning i Fig. 2 med pilarnas riktning i Fig. 1). Den ämnesdidak-
tiska potentialen – här kartläggning och samtal om extramural engelska – nyttjas av 
läraren så att hon (eller han) kan didaktisera sin undervisning utifrån de elevresponser 
som framkommit. Vi anser att Möjlighetsmodellen fungerar väl på skolämnet engel-
ska, såvida man även låter de specifika omständigheterna vara med och påverka. I 
själva verket beskriver vår Figur 2 hur lärarens didaktisering av skolämnet engelska 
ökar individualiseringen av engelskundervisningen, något som torde vara såväl nöd-
vändigt som önskvärt med tanke på dagens heterogena klassrum.  
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AvslutAnde dIskussIon 
Som vi redovisat i vår pilotstudie så finns alltså en stor skillnad både beträffande 
typ och mängd av extramural engelska redan bland elever så unga som 11 och 12 år. 
En del ägnar väldigt lite tid och uppmärksamhet åt aktiviteter utanför skolan som 
innehåller engelska, medan andra är så upptagna av språket att det i extremfallen 
faktiskt tidsmässigt kan uppgå till en arbetsvecka fylld med engelska. Med detta som 
bakgrund kan vi alltså konstatera att den digitaliserade och globaliserade världen 
avspeglar sig i hög grad i skolan, inte minst i språkklassrummet. Vad ungdomar gör, 
eller inte gör, på sin fritid får effekter där. Det är här viktigt att påpeka att också andra 
faktorer än extramural engelska är av stor betydelse för språkinlärning, såsom mo-
tivation, språkkänsla, inlärningsstil och attityd (se t.ex. Dörnyei, 2001; Gass, 1997; 
Skehan, 1998; Sparks, Humbach, Patton, & Ganschow, 2011). Inom ramen för den 
här artikeln har vi dock inte möjlighet att gå in på dessa i detalj utan nöjer oss med att 
konstatera att elever med stor kontakt med engelska utanför klassrummet onekligen 
har ett försprång när det gäller den språkinlärning som pågår inom klassrummet. Vi 
föreslår ovan några olika sätt för hur lärare skulle kunna hantera och överbrygga de 
ibland ravindjupa skillnader som finns i elevernas kunskapsnivå. 

Det finns exempel på läromedel och inlärningssituationer (se t.ex. Vigmo, 2010) som 
har skapats för att likna den datormiljö där många unga inlärare ofta befinner sig på 
sin fritid.4 Tanken bakom sådana satsningar är sannolikt att man vill dra fördel av 
de positiva aspekter som finns med att utnyttja datorn för språkinlärning (jfr även 
Dudeney, 2007; Svensson, 2008). Vi har i denna artikel pekat på några av dessa förde-
lar, framförallt möjligheten till stor mängd input och även produktion av egen out-
put samt ett visst mått av interaktion. Dessa tre faktorer är, som främmande- och 
andraspråksinlärningsforskning har visat (se t.ex. Gass & Mackey, 2006; Long, 1981; 
Swain, 2000), avgörande för en framgångsrik inlärningssituation. Det är dock viktigt 
att påpeka att även om spel och läromedel som är specifikt skapade för språkunder-
visning säkert kan komplettera autentiska spel vad gäller vissa aspekter av språkinlärn-
ing, så kan de aldrig komma att helt kunna ersätta de autentiska, där syftet är att del-
tagarna ska spela och ha kul och där speldesignern förmodligen inte för ett ögonblick 
har tänkt i språkinlärningsbanor. Den språkinlärning som sker i autentiska spel kan 
därför liknas vid vad Nick Ellis (1994) och andra benämner implicit lärande. Implicit 
lärande står i kontrast till explicit lärande, där det sistnämnda således kan förknippas 
med spel vars syfte är språkinlärning snarare än underhållning. Att autentiska under-
hållningsspel kan användas för att lära sig språk är ingen ny tanke och det är viktigt 
att dessa spel inte anpassas för språkinlärningsändamål, eller som Hayo Reinders (per-
sonlig kommunikation) uttryckte det vid den 16:e internationella AILA-konferensen, 
2011: ”Do not let applied linguists mess up game design”. Flera forskare (se bl.a. Gee, 
2007a, 2007b; Rankin, et al., 2006; Thorne, Black, & Sykes, 2009) har pekat på de in-
neboende möjligheterna i autentiska spel och ovan beskrev vi några empiriska studier  
 
 
4. Se även http://www.multimedia.skolverket.se/Kurser/Publicera/Skapa-i-Creaza/ (hämtad 2011-08-31) och 
http://www.tandberg.se/docs_TB10/produkter/studio/studio_txt/utb%20malmo.pdf (hämtad 2011-08-31). 
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där vi tydligt kan se positiva korrelationer mellan datorspel och språkinlärning, även 
om vi ännu vet alltför lite om samspelet mellan orsak och verkan för att kunna uttala 
oss om eventuella kausala samband. Vikten av att en individ själv väljer att spela ett 
autentiskt spel, till skillnad mot spel producerade för användning i klassrummet, kan 
nog inte överskattas. Det innebär bland annat att denna individ har ett eget intresse 
av att spela spelet, lära sig hur det fungerar, vilka regler som gäller – allt för att kunna 
delta fullt ut och komma vidare i de virtuella spelvärldarna. Han eller hon är alltså 
motiverad att förstå spelet. Motivation är, som vi vet, en förutsättning för att lärande 
ska kunna ske (Dörnyei, 2001), och man skulle kunna applicera diskussionen om fan-
tasins roll och förmågan att skapa bilder av ett önskat ”själv” (Dörnyei, 2009:16-17) 
på just det som sker i de virtuella världarna. I en spelsituation ges möjlighet att leka 
med fantasin, exempelvis när man skapar sin egen avatar (den roll man spelar i spelet) 
(Gee, 2007b:181). Man frigörs då från många av sina personliga hämningar och vågar 
ta risker, språkliga och andra, på ett sätt som är svårt att göra i verkliga livet (se även 
Stenberg, 2011:34-35 om relationen individ – avatar). Gee (2007b:222) kallar detta 
för ”the ’Psychosocial Moratorium’ Principle” och det är en av flera anledningar till 
varför autentiska spel ofta leder till omedvetet ökade och förbättrade språkkunskaper.

Sammanfattningsvis menar vi att språkklassrummet bör ta in datorn med dess många 
användningsområden i undervisningen på olika sätt, något som också skrivs fram i 
de nya läroplanerna för svensk grundskola och gymnasieskola, lgr 11 och gy2011.5 
Men inte minst viktigt är att elevernas personliga kontakter med engelska tas till vara 
i undervisningssituationen och att dessa kontakter erkänns som en betydelsefull källa 
till språkinlärning. Vi har i vår artikel pekat på några möjligheter för att rent praktiskt 
kunna genomföra detta i klassrummet. 

Än så länge står forskningen mer eller mindre kvar i startblocken gällande relationen 
språkinlärning och extramural engelska. Mycket finns kvar att utforska. Vi hoppas 
även fortsättningsvis kunna bidra med nya rön inom området, bland annat genom 
att studera ännu yngre elever än de vi har studerat hittills, genom att i detalj studera 
olika typer av datorspel i relation till exempelvis vokabuläromfång, samt genom att 
bygga upp en korpus av datorspelsvokabulär. 

5. Läroplanerna finns tillgängliga via http://www.skolverket.se/ (hämtad 2011-08-31). 
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 Förskolebarns förståelse av de spatiala  
begreppen framför och bakom
Christian Waldmann

InlednIng
Med införandet av en läroplan för förskolan år 1998 (Lpfö 98) förenades förskolans 
och den obligatoriska skolans verksamheter i en gemensam syn på kunskap, lärande 
och utveckling. Syftet var att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag samtidigt som 
man ville att förskolans pedagogik skulle få genomslag i skolan. Förskolans verksam-
het övergick därmed från att vara en fråga för välfärds- och familjepolitiken till att 
bli en utbildningspolitisk fråga (Prop. 1995/96:206). Med Lpfö 98 fick förskolan mål 
och riktlinjer, men till skillnad från skolans mål formulerades förskolans mål inte 
som uppnåendemål för det enskilda barnet utan som generella mål för inriktningen 
på förskolans arbete. 

Ungefär ett decennium efter införandet av Lpfö 98 föreslog regeringen ytterligare 
förstärkningar av förskolans pedagogiska uppdrag. I regeringens uppdrag åt Skolver-
ket ingick att förtydliga och komplettera målen för barns matematiska och språkliga 
utveckling. I Skolverkets Redovisning av uppdrag om Förslag till förtydliganden i läro-
planen för förskolan betonas bl.a. vikten av att barn tidigt får möjlighet att upptäcka 
och utforska grundläggande matematiska begrepp (Skolverket 2009), och av den revi-
derade versionen av Lpfö 98, vilken gäller från 1 juli 2011, framgår att förståelsen för 
spatiala begrepp utgör ett av dessa prioriterade områden: ”Förskolan ska sträva efter 
att varje barn […] utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp […] utvecklar 
sin förståelse för rum, form, läge och riktning” (Lpfö 98, reviderad 2010, sid. 11f ). 
Vidare framgår nu än tydligare att personalen ska utmana och stimulera barnen i 
deras utveckling och lärande.

Framskrivandet och förtydligandet av barns matematiska och språkliga utveckling 
markerar en ambitionshöjning vad gäller det pedagogiska arbetet i förskolan, något 
som ställer större krav på personalen att kunna utmana, stimulera och stötta förskole-
barn i deras matematiska och språkliga utveckling. Denna ambitionshöjning medför 
också ett ökat behov av ny forskning om barns matematiska och språkliga utveckling. 
Det pedagogiska arbetet med förskolebarns förståelse av begrepp för spatiala rela- 
tioner förutsätter t.ex. att personalen har kunskap om de spatiala begreppens komplex- 
itet, om hur begreppens tolkning samverkar med den omgivande miljön och om hur 
förståelsen av dessa begrepp utvecklas hos barn med såväl svenska som förstaspråk 
som svenska som andraspråk.

Begrepp för spatiala relationer har fått mycket litet utrymme inom svensk barnspråks-
forskning. I denna artikel behandlas förskolebarns förståelse av två begrepp för spa-
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tiala relationer: framför och bakom. Syftet är att redogöra för hur barn med svenska 
som förstaspråk utvecklar sin förståelse för de spatiala begreppen framför och bakom 
i åldersperioden 2–5 år samt att diskutera några konsekvenser för barn som lär sig 
svenska som andraspråk.

preposItIoner oCh bArn
Spatiala relationer uttrycks språkligt bl.a. med hjälp av ordklassen preposition. 
Prepositioner anger prototypiskt en semantisk relation mellan två led (Teleman m.fl. 
1999[1], sid. 211, 1999[2], sid. 684). Den semantiska relationen kan uttrycka bl.a. 
rum, tid och instrument, såsom illustreras i satserna (1)–(3). Exempelvis uttrycker 
prepositionen i en rumslig relation mellan katten och trädet i exempel (1).

(1)  Hunden skällde på katten i trädet.   (rum)

(2)  Matchen är slut om någon minut.   (tid)

(3) Spiken slogs i med hammaren.   (instrument)

Tidigare forskning har visat att barn inledningsvis utelämnar prepositioner när de 
talar ( Josefsson & Håkansson 2000; O’Grady 2005). Barnyttrandena i (4) ger exempel 
på utelämnade prepositioner, där den utelämnade prepositionen anges i parentes 
efter yttrandet.

(4)  Den vila min knä.  (i) (Hanna, 2;01)    
 Åka dagis.   (till) (Karin, 1;11)

Observationen att barn utelämnar prepositioner baseras framförallt på data från in-
spelningar av barns spontana tal. Ett problem med denna metod är att resultaten 
endast visar att barn utelämnar det språkliga uttrycket. Att barn utelämnar en prepo-
sition betyder dock inte per automatik att de inte behärskar den semantiska relation 
som den utelämnade prepositionen uttrycker. Det torde exempelvis inte råda något 
tvivel om att Hanna i sitt yttrande i exempel (4) ovan förmedlar att min knä utgör den 
plats där den vilar. På motsvarande sätt uttrycker Karin i sitt yttrande att dagis utgör 
målet för åkandet. I båda barnyttrandena uttrycks alltså en rumslig betydelse, dock 
utan att denna betydelse synliggörs språkligt genom prepositionerna i och till. För att 
få inblick i hur barn tillägnar sig prepositioners betydelse – i detta fall den spatiala 
betydelsen – kan man använda sig av en experimentell metod istället för inspelningar 
av spontant tal.

1. Detta noteringssätt är vedertaget inom barnspråksforskningen för att ange ett barns exakta ålder i år, måna-
der och dagar enligt formeln ”år;månader.dagar”. Ibland anges endast år och månader.
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Tidigare forskning om barns spatiala förståelse har visat att barn tillägnar sig lokativa 
prepositioner i en bestämd ordning utefter komplexiteten i det spatiala förhållandet. 
Denna komplexitetshypotes, som myntades av Clark (1973), innebär att barn lär 
sig enkla positionsangivelser före mer komplexa positionsangivelser. Barns spatiala 
förståelse utvecklas således i följande ordning:

1. Enkla positionsangivelser (i, på)

2. Position + riktning (till, från)

3. Position + relation (framför, bakom)

Denna inlärningsordning får stöd av Langes (1976) studie av ett svenskt barns spon-
tana tal, men det begränsade materialet gör resultaten osäkra. En annan problematisk 
omständighet är att själva inlärningsordningen är tämligen grov och förutsätter att 
prepositioner uttrycker en enhetlig betydelse som lärs in vid ett tillfälle. Preposition-
ers betydelse kan dock vara väldigt komplex och tolkningen kan variera mellan olika 
kontexter. Så är fallet med prepositionerna framför och bakom, vilka är denna artikels 
undersökningsobjekt.

Prepositionerna framför och bakom uttrycker en position i relation till ett referens- 
objekts fram- respektive baksida. Vissa referensobjekt har en naturlig fram- och baksida, 
s.k. riktade referensobjekt (RRO), och i kombination med ett RRO definierar framför 
en position i relation till den naturliga framsidan och bakom en position i relation till 
den naturliga baksidan, såsom exemplifieras i (5). Exempel på riktade referensobjekt är 
bilar, hästar och kylskåp. 

(5)  framför bilen sprang en älg över vägen. 
 Chauffören stod skrämd bakom bilen.

Andra referensobjekt saknar en naturlig fram- och baksida, s.k. neutrala referensob-
jekt (NRO), t.ex. stenar, träd och dricksglas. Detta hindrar oss dock inte från att tala 
om framför och bakom neutrala referensobjekt, såsom exemplifieras i (6). För att 
kunna använda framför och bakom tillsammans med ett neutralt referensobjekt måste 
talaren/tolkaren själv definiera vad som är referensobjektets fram- och baksida, något 
som sker utifrån talarens/tolkarens position och det perspektiv som han/hon intar.

(6)  framför stenen hade det legat en älg. 
 Mannen stod skrämd bakom stenen.
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Inom utvecklingspsykologisk forskning har barns begreppsutveckling kopplats sam-
man med deras sensomotoriska utveckling (Piaget 1973; Gibbs 2005). Tanken är att 
förståelsen av spatiala relationer grundläggs i barndomen genom återkommande 
mönster av kroppslig aktivitet. Genom sina erfarenheter av att agera i omvärlden – 
röra kroppen, manipulera objekt, utöva och uppleva krafter m.m. – bygger spädbarn 
upp konceptuella strukturer för spatiala förhållanden, s.k. scheman. Dessa scheman 
ligger till grund för de språkliga begrepp som används för att uttrycka spatiala förhåll-
anden. Exempelvis har studier av engelska barn visat att den tidigaste förståelsen och 
användningen av prepositionerna framför och bakom uttrycker en position utifrån 
den egna kroppens fram- och baksida (Harris & Strommen 1970, 1971; Kuczaj & 
Maratsos 1975). Med andra ord har det grundläggande schemat för framför och bakom 
byggts upp genom att barn fysiskt upplever sin egen kropps fram- och baksida. För 
att till fullo kunna tolka betydelsen hos framför och bakom måste dock detta schema 
lösgöras från den egna kroppen och utvidgas till att omfatta även riktade och neutrala 
referensobjekt. 

För riktade referensobjekt, där framför uttrycker en position i relation till den natur-
liga framsidan och bakom en position i relation till den naturliga baksidan, kan detta 
schema illustreras såsom i figur 1 (framsidan är markerad med två pilar). En sådan 
tolkning av framför och bakom kallas inherent tolkning.
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Figur 1. Inherent tolkning av framför och bakom.

Vad gäller neutrala referensobjekt måste dock talaren/tolkaren själv tillskriva referens-
objektet en fram- och baksida. Detta kan ske på två olika sätt, antingen genom att 
referensobjektet betraktas som vänt mot talaren/tolkaren så att den närmaste sidan 
utgör framsidan, eller genom att referensobjektet betraktas som vänt i samma rikt-
ning som talaren/tolkaren så att den bortre sidan utgör framsidan. I det första fallet 
associeras framför med en position hitom referensobjektet och bakom med en posi-
tion bortom referensobjektet, en tolkning som kallas asymmetriskt egocentrisk tolkning. 
I det andra fallet associeras framför med en position bortom referensobjektet och 
bakom med en position hitom referensobjektet, en tolkning som kallas symmetriskt 
egocentrisk tolkning. Dessa scheman illustreras i figur 2 (framsidan är markerad med 
en pil).
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Figur 2. Asymmetriskt egocentrisk och symmetriskt egocentrisk tolkning av framför och bakom. 
 
Nedan redovisar jag en undersökning av svenskspråkiga barns förståelse av framför och bakom vid 
riktade och neutrala referensobjekt i åldersperioden 2–5 år. Resultaten kommer också att 
jämföras med svenskspråkiga vuxnas tolkningar. 
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Informanter i studien är 62 svenskspråkiga barn från två olika förskolor, en i södra och en i norra 
Sverige.2 Barnens ålder sträcker sig från 2;0 till 5;10 med en medelålder på 4;1.8. I 
resultatredovisningen har barnen delats in i 2-åringar, 3-åringar, 4-åringar och 5-åringar. I studien 
ingår även 44 svenskspråkiga vuxna, vilka antingen är föräldrar till barnen som deltog i studien 
eller universitetsstudenter. Syftet med att inkludera en vuxengrupp är att möjliggöra jämförelser 
mellan barns och vuxnas tolkningar av framför och bakom för att få en bättre förståelse för barns 
utveckling mot en vuxenlik förståelse av begreppen. 

Vid genomförandet av studien har humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
forskningsetiska principer beaktats. Detta innebär att barnens vårdnadshavare har informerats 
om studiens syfte, att konfidentialitet garanteras och att de insamlade uppgifterna endast 
kommer att användas i forskningssyfte. Tillstånd för barnen att delta i studien har inhämtats från 
samtliga barns vårdnadshavare. Utgångspunkten har varit att respektera barnens vilja att delta. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Jag vill rikta ett stort tack till personal, föräldrar och barn på de inblandade förskolorna. 
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och bakom vid riktade och neutrala referensobjekt i åldersperioden 2–5 år. Resultaten 
kommer också att jämföras med svenskspråkiga vuxnas tolkningar.

studIen

Metod
Informanter i studien är 62 svenskspråkiga barn från två olika förskolor, en i södra 
och en i norra Sverige.2 Barnens ålder sträcker sig från 2;0 till 5;10 med en me-
delålder på 4;1.8. I resultatredovisningen har barnen delats in i 2-åringar, 3-åringar, 
4-åringar och 5-åringar. I studien ingår även 44 svenskspråkiga vuxna, vilka antingen 
är föräldrar till barnen som deltog i studien eller universitetsstudenter. Syftet med 
att inkludera en vuxengrupp är att möjliggöra jämförelser mellan barns och vuxnas 
tolkningar av framför och bakom för att få en bättre förståelse för barns utveckling mot 
en vuxenlik förståelse av begreppen.

Vid genomförandet av studien har humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-
rådets forskningsetiska principer beaktats. Detta innebär att barnens vårdnadshavare 
har informerats om studiens syfte, att konfidentialitet garanteras och att de insamlade 
uppgifterna endast kommer att användas i forskningssyfte. Tillstånd för barnen att 
delta i studien har inhämtats från samtliga barns vårdnadshavare. Utgångspunkten 
har varit att respektera barnens vilja att delta. Om ett barn inte har velat delta eller 
om barnet har velat avbryta genomförandet så har barnets vilja respekterats.

Samtliga informanter har deltagit i ett utförandeexperiment och ett bedömnings-
experiment. I utförandeexperimentet ombads informanterna att placera ett mindre 
objekt (t.ex. en legobit) framför eller bakom ett referensobjekt (se figur 3 nedan). I 
bedömningsexperimentet ombads de att utifrån två olika situationer bedöma om ett 
mindre objekt var placerat framför eller bakom ett referensobjekt (se figur 4 nedan). 
41 barn (ålder: 2;0–5;10, medelålder: 4;0.25) och 33 vuxna genomförde de båda ex-
perimenten med neutrala referensobjekt (sten, glas), medan 21 barn (ålder: 2;6–5;9, 

2. Jag vill rikta ett stort tack till personal, föräldrar och barn på de inblandade förskolorna.
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medelålder: 4;2.3) och 11 vuxna genomförde experimenten med riktade referens-
objekt (bil, häst). 

Om ett barn inte har velat delta eller om barnet har velat avbryta genomförandet så har barnets 
vilja respekterats. 

Samtliga informanter har deltagit i ett utförandeexperiment och ett bedömningsexperiment. I 
utförandeexperimentet ombads informanterna att placera ett mindre objekt (t.ex. en legobit) 
framför eller bakom ett referensobjekt (se figur 3 nedan). I bedömningsexperimentet ombads de 
att utifrån två olika situationer bedöma om ett mindre objekt var placerat framför eller bakom ett 
referensobjekt (se figur 4 nedan). 41 barn (ålder: 2;0–5;10, medelålder: 4;0.25) och 33 vuxna 
genomförde de båda experimenten med neutrala referensobjekt (sten, glas), medan 21 barn 
(ålder: 2;6–5;9, medelålder: 4;2.3) och 11 vuxna genomförde experimenten med riktade 
referensobjekt (bil, häst).  
 
 
 
 
 
 Lägg legobiten framför glaset! Lägg legobiten framför bilen! 
 
Figur 3. Illustration av utförandeexperimentet med neutrala och riktade referensobjekt. 
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Figur 4. Illustration av bedömningsexperimentets två situationer med neutrala och riktade 
referensobjekt. 
 
Experimenten inleddes med att ett barn, en förskollärare och experimentatorn satt på golvet 
vända i samma riktning. De olika scenarierna spelades därefter upp på golvet framför barnet. 
Barnets svar dokumenterades genom att ett schema fylldes i under experimentets genomförande. 
För vuxna tillämpades en förenklad procedur där scenarierna spelades upp med hjälp av en 
projektor. Samtliga informanter fick höra 4 frågor/uppmaningar som testade framför och 4 som 
testade bakom. För att minimera risken att informanterna skulle genomskåda vad experimenten 
gick ut på fick de också höra 8 kontrollfrågor/kontrolluppmaningar bestående dels av enkla och 
tidigt etablerade positionsangivelser (i och på), dels av ja-/nej-svar. 
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tolkning i syfte att besvara frågan om barn i olika åldrar har tillgång till en inherent 
tolkning av framför och bakom. Antalet svar redovisas också i figuren.
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Av figur 5 framgår att alla undersökningsgrupper har tillgång till och uppvisar en 
preferens för den inherenta tolkningen av framför och bakom vid riktade referens-
objekt (2-åringar: 72 %, 3-åringar: 100 %, 4-åringar: 97 %, 5-åringar: 76 %, vuxna: 
97 %). Med andra ord associerar informanterna oftast framför med referensobjektets 
naturliga framsida och bakom med dess naturliga baksida. 2- och 5-åringar skiljer sig 
dock från övriga informantgrupper genom att de i viss mån även uppvisar egocen-
triska tolkningar (2-åringar: 28 %, 5-åringar: 24 %), trots att referensobjektet har en 
naturlig fram- och baksida. Framförallt rör det sig om en asymmetriskt egocentrisk 
tolkning, dvs. framför associeras med den sida som är närmast barnet och bakom med 
den bortre sidan. Även om 2- och 5-åringar liknar varandra i detta avseende skiljer 
de sig åt genom att flera barn i 2-årsgruppen uppvisar en asymmetriskt egocentrisk 
tolkning, medan ett barn står för nästan samtliga förekomster av denna tolkning i 
5-årsgruppen. I detta sammanhang är det också viktigt att påpeka att en egocentrisk 
tolkning naturligtvis inte är felaktig, även om en inherent tolkning torde ligga när-
mare till hands vid riktade referensobjekt.

Figur 5. Egocentrisk och inherent tolkning vid riktade referensobjekt.

En sammanställning av informanternas svar från experimenten med neutrala referens-
objekt presenteras i figur 6 nedan. I figuren redovisas procentandelen symmetriskt 
egocentrisk respektive asymmetriskt egocentrisk tolkning i syfte att besvara frågan om 
barn i olika åldrar uppvisar samma tolkningspreferenser för framför och bakom vid 
neutrala referensobjekt som vuxna. 

Av figur 6 framgår att alla undersökningsgrupper har tillgång till både en symmetriskt 
egocentrisk och en asymmetriskt egocentrisk tolkning. Det framkommer dock vissa 
tolkningspreferenser i olika åldrar. Hos vuxna aktiveras oftast en symmetriskt ego-
centrisk tolkning (64 %), dvs. vuxna tolkar oftast den bortre sidan som framsida och 
den närmaste sidan som baksida. I motsats till detta aktiveras oftast en asymmetriskt 
egocentrisk tolkning hos 2-åringarna (72 %), dvs. de tolkar oftast den närmaste sidan 
som framsida och den bortre sidan som baksida. Vidare ser vi en tydlig utveckling 
från en preferens för en asymmetriskt egocentrisk tolkning till en preferens för en 
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symmetriskt egocentrisk tolkning i barngrupperna. Med andra ord blir barnen mer 
och mer vuxenlika vad gäller tolkningen av framför och bakom vid neutrala referens-
objekt i åldersperioden 2–5 år.

Figur 6. Symmetriskt egocentrisk och asymmetriskt egocentrisk tolkning vid neutrala referensobjekt.

Sammanfattningsvis visar studien att även de yngsta barnen, 2-åringarna, har byggt upp 
scheman för prepositionerna framför och bakom som möjliggör samtliga 3 tolkning-
ar: inherent, symmetriskt egocentrisk och asymmetriskt egocentrisk tolkning. Däre-
mot aktiveras inte alltid samma schema hos barn i olika åldrar. 2-åringarna uppvisar 
exempelvis en preferens för asymmetriskt egocentrisk tolkning vid neutrala referens-
objekt, medan 5-åringarna, i likhet med de vuxna, uppvisar en preferens för sym-
metriskt egocentrisk tolkning. Möjligen finns det också en viss tendens hos 2-åring-
arna att tolka egocentriskt även vid riktade referensobjekt, men i detta avseende kan 
inga säkra slutsatser dras, eftersom antalet belägg är för få. Slutligen visar studien att 
barnen utvecklar samma tolkningspreferenser som vuxna i åldersperioden 2–5 år.

Analys
En naturlig följdfråga av resultaten är varför de yngsta barnen uppvisar en preferens 
för en asymmetriskt egocentrisk tolkning vid neutrala referensobjekt. Svaret torde 
delvis ligga i att barn upp till 6 års ålder verkar förstå den horisontella-frontala di-
mensionen (framåt-bakåt) tidigare än den horisontella-laterala (vänster-höger) (Cox & 
Ryder Richardson 1985). Den horisontella-frontala dimensionen kännetecknas näm-
ligen av en asymmetri som den horisontella-laterala dimensionen saknar, en asym-
metri som enligt Clark (1973) underlättar barns förståelse. Denna asymmetri består 
i att den horisontella-frontala dimensionen kan sägas ha ett positivt värde för det 
som syns (framför den egna kroppen) och ett negativt värde för det som inte syns 
(bakom den egna kroppen). En tidig förståelse av den horisontella-frontala dimen-
sionen ligger väl i linje med observationen att barns tidigaste förståelse och använd-
ning av framför och bakom utgår från den egna kroppens fram- och baksida (Harris & 
Strommen 1970, 1971; Kuczaj & Maratsos 1975). Detta har tolkats som att framför 
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inledningsvis associeras med betydelsen ’synlig’ och bakom med ’osynlig’ (se även 
Johnston 1984). Barns tidigaste förståelse av begreppen innefattar således inte någon 
spatial relation mellan två objekt, utan består endast av en enkel positionsangivelse 
utifrån förutsättningen att ett objekt kan göras synligt (framför) eller osynligt (bakom). 
När de båda prepositionerna lösgörs från den egna kroppen och appliceras på andra 
referensobjekt är det därför inte förvånande att barn associerar framför med en posi-
tion där ett objekt kan synliggöras och bakom med en position där ett objekt kan 
osynliggöras. Genom att ett barn placerar en legobit hitom en sten utifrån barnets 
egen position så kan legobiten göras synlig, och genom att den placeras bortom ste-
nen så kan den göras osynlig. Med andra ord faller betydelsen ’synlig’ och ’osynlig’ ut 
som en asymmetriskt egocentrisk tolkning när framför och bakom appliceras på andra 
referensobjekt än den egna kroppen.

Att barns tidigaste förståelse av framför och bakom endast innefattar en enkel posi-
tionsangivelse utifrån ett objekts synlighet och inte någon relationsdimension verkar 
dock bara gälla vid neutrala referensobjekt. Av resultatredovisningen ovan framgår 
att barn redan i 2-årsåldern associerar framför med ett riktat referensobjekts naturliga 
framsida och bakom med den naturliga baksidan. Med andra ord verkar den spatiala 
relationen mellan objekten vara inkorporerad i begreppen i förhållande till riktade 
referensobjekt. På riktade referensobjekt är framsidan och baksidan direkt fram- 
trädande genom att objekten har naturliga egenskaper som vi associerar med fram- 
och baksidor, men neutrala referensobjekt saknar sådana egenskaper och talaren/tolk- 
aren måste därför själv tillskriva dessa en framsida och en baksida. De yngsta barnen 
verkar således ha svårigheter med att tillskriva neutrala referensobjekt en fram- och 
baksida, något som gör att de inte kan uttrycka den spatiala relationen mellan ett 
objekt och ett referensobjekts fram- och baksida. Med andra ord måste barn först lära 
sig att tillskriva neutrala referensobjekt en framsida och en baksida, så att de kan göra 
positionsangivelser utifrån den spatiala relationen mellan två objekt, och inte utifrån 
det ena objektets synlighet. 

Ur ett utvecklingsperspektiv ser vi alltså att barn inledningsvis associerar framför och 
bakom med en enkel positionsangivelse vid neutrala referensobjekt. Med stigande 
ålder och ökad spatial erfarenhet utvidgas betydelsen hos de båda prepositionerna 
med en relationsdimension. På detta sätt kan resultaten alltså sägas stödja Clarks 
(1973) komplexitetshypotes. Barns spatiala förståelse utvecklas från en låg komplexi- 
tet i det spatiala förhållandet (enkel position) till att omfatta mer komplexa spatiala 
förhållanden (position + relation).

AvslutAnde dIskussIon
Den föreliggande studien har fokuserat på barn som tillägnar sig svenska som sitt 
förstaspråk, dvs. en typ av lärande som sker genom att barn exponeras för ett naturligt 
språkligt inflöde och ur detta inflöde extraherar information om språkets alla nivåer 
(fonologi, lexikon, morfologi, semantik, syntax etc.). Barns sensomotoriska utveck-
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ling spelar en viktig roll i förstaspråksinlärningen genom att barn i sitt fysiska utfor-
skande bygger upp konceptuella scheman för spatiala relationer, på vilka språkliga 
uttryck appliceras (Piaget 1973; Gibbs 2005). Förstaspråksinlärning är alltså i stort 
helt oberoende av direkta pedagogiska insatser. Men även om studien har fokuserat 
på denna typ av lärande så är förhoppningen att artikeln ska bidra till en allmänt 
ökad kunskap om spatiala begrepps komplexitet, om hur tolkningen av dessa begrepp 
samverkar med faktorer i den omgivande miljön samt om hur dessa begrepp utvecklas 
hos enspråkiga svensktalande barn under tiden i förskolan, och att denna kunskap kan 
bidra till en ökad förståelse för alla barns matematiska, språkliga och fysiska agerande 
och i förlängningen till nya pedagogiska förhållningssätt och en mer medveten stimul- 
ering och stöttning av barns matematiska och språkliga utveckling. Detta är viktigt 
inte minst för de barn i förskolan som är i behov av en mer medveten matematisk och 
språklig stöttning än de barn vars utveckling behandlats i denna artikel.

En sådan grupp är barn med svenska som andraspråk. Dessa barn måste lära sig 
nya språkliga representationer av spatiala relationer, något som i sig själv utgör en 
svårighet eftersom spatiala relationer kan representeras språkligt på olika sätt i olika 
språk. Hur ett språk representerar en viss spatial relation språkligt kan dessutom 
underlätta eller försvåra inlärningsprocessen. Johnston & Slobin (1979) framhåller 
i detta sammanhang bl.a. graden av semantisk genomskinlighet i den språkliga rep-
resentationen. Som exempel tar de upp turkiskans arkasinda ’bakom’ som innehåller 
ordet för baksida (arka), vilket gör arkasinda semantiskt mer genomskinligt än en-
gelskans behind ’bakom’, som inte innehåller ordet för baksida (back). Johnston & 
Slobin menar att den högre graden av semantisk genomskinlighet i turkiskan är en 
bidragande faktor till att turkiska barn lär sig bakom snabbare och tidigare än engelska 
barn. Svenskans framför och bakom innehåller åtminstone relevanta delar av orden 
framsida och baksida, något som torde kunna utgöra viktiga semantiska ledtrådar för 
andraspråksinlärare av svenska.

Konceptualiseringen av spatiala relationer utgör en annan svårighet. Konceptuella 
scheman för spatiala relationer börjar grundläggas i tidig ålder genom barns senso-
motoriska utveckling och de spatiala erfarenheter som barn gör. En komplicerande 
omständighet är att språk kan skilja sig åt med avseende på hur de refererar till ett 
objekts position. Exempelvis används i svenskan främst en relativ referensram för po-
sitionsangivelser, vilket innebär att ett objekts position fastställs t.ex. utifrån ett annat 
objekts egenskaper (t.ex. dess framsida eller baksida) eller utifrån talarens/tolkarens 
position och perspektiv. I Hunden sitter framför bilen bestäms således hundens position 
utifrån bilens naturliga framsida, och i Hunden sitter framför trädet bestäms hundens 
position utifrån talarens/tolkarens position. I vissa andra språk (t.ex. tenejapan i sö-
dra Mexiko och longgu på Salomonöarna) skulle däremot en absolut referensram an-
vändas för att ange hundens position i dessa situationer (Pederson m.fl. 1998). Detta 
innebär att hundens position bestäms utifrån fixerade riktningar såsom exempelvis 
väderstreck eller viktiga karaktärsdrag i det omgivande landskapet (t.ex. inlandssidan/
kustsidan och uppströms/nedströms), t.ex. Hunden sitter norr om trädet.
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Dessutom har det visat sig att den språkliga representationen påverkar hur barn kon-
ceptualiserar spatiala relationer (se t.ex. Choi 2006). Barn som ännu inte har börjat 
tillägna sig ord är väldigt känsliga för spatiala distinktioner och kan således även upp- 
fatta spatiala distinktioner som inte görs i det språk som de håller på att tillägna sig. 
Känsligheten för sådana spatiala distinktioner minskar dock så fort barn har tillägnat 
sig en modersmålsenlig språklig representation. Med andra ord kan barn som har till- 
ägnat sig ett förstaspråk vars språkliga representationer för spatiala relationer bygger 
på en absolut referensram ha svårigheter med att kunna uppfatta spatiala distinktion-
er som bygger på en relativ referensram när de ska tillägna sig ett nytt språk. Av den 
föreliggande studien har det framgått att barn som lär sig svenska som sitt förstaspråk 
redan i 2-årsåldern förstår att positionsangivelser görs i relation till ett objekts fram- 
och baksida, dvs. utifrån en relativ referensram. Detta antyder att tidiga pedagogiska 
insatser är viktiga för barn som lär sig svenska som andraspråk så att dessa barn så 
snabbt och problemfritt som möjligt ska kunna tillägna sig en korrekt konceptualiser-
ing av spatiala relationer i svenskan. Ett sätt att stimulera och stötta dessa barn i deras 
tillägnande av en målspråklig konceptualisering av spatiala relationer torde vara att 
utgå från barnets egna fysiska aktiviteter och erfarenheter.



148

lItterAturlIstA
Choi, Soonja (2006). Influence of language-specific input on spatial cognition: 

Categories of containment. I: First Language 26. Sid. 207–232.
Clark, Herbert (1973). Space, time, semantics, and the child. I: Moore, Timothy E. 

(utg.), Cognitive development and the acquisition of language. New York. Sid. 27–63.
Cox, M. V. & T. Ryder Richardson (1985). How do children describe spatial 

relationships? I: Journal of Child Language 12. Sid. 611–620.
Gibbs, Raymond W. (2005). Embodiment and cognitive science. Cambridge.
Harris, Lauren & Ellen Strommen (1970). The role of front-back features in children’s 

‘front’, ‘back’, and ‘beside’ placements of objects. Department of Psychology, 
Michigan State University.

Harris, Lauren & Ellen Strommen (1971). The role of face and body cues in children’s 
judgements of front, back, and side. Department of Psychology, Michigan State 
University.

Johnston, Judith R. (1984). Acquisition of locative meanings: behind and in front of. 
I: Journal of Child Language 11. Sid. 407–422.

Johnston, Judith R. & Dan I. Slobin (1979). The development of locative 
expressions in English, Italian, Serbo-Croatian, and Turkish. I: Journal of Child 
Language 6. Sid. 529–545.

Josefsson, Gunlög & Gisela Håkansson (2000). The PP-CP parallelism hypothesis 
and language acquisition: evidence from Swedish. I: Susan M. Powers & 
Cornelia Hamann (utg.), The acquisition of scrambling and cliticization. Dordrecht. 
Sid. 397–422. 

Kuczaj, Stan A. & Michael P. Maratsos (1975). On the acquisition of front, back, and 
side. I: Child Development 49. Sid. 202–210.

Lange, Sven (1976). Prepositionerna i ett barns spontana tal: en längdsnittsstudie. 
Stockholm.

Lpfö 98 (1998). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Skolverket, Stockholm.
Lpfö 98 (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010. Skolverket, 

Stockholm.
O’Grady, William (2005). How children learn language. Cambridge.
Pederson, Eric, Eve Danziger, David Wilkins, Stephen Levinson, Sotaro Kita & 

Gunter Senft (1998). Semantic typology and spatial conceptualization. I: 
Language 74. Sid. 557–589.

Piaget, Jean (1973). Språk och tanke hos barnet. Lund.
Propositionen 1995/96:206. Vissa skolfrågor m.m. Utbildningsdepartementet, 

Stockholm.
Skolverket (2009). Redovisning av uppdrag om Förslag till förtydliganden i läroplanen för 

förskolan. Stockholm.
Teleman, Ulf, Staffan Hellberg, Erik Andersson & Lisa Christensen (1999[1]). 

Svenska Akademiens grammatik. Inledning och register. Stockholm.
Teleman, Ulf, Staffan Hellberg, Erik Andersson & Lisa Christensen (1999[2]). 

Svenska Akademiens grammatik. Ord. Stockholm.



149

Undervisning som lärande system 
– exemplet matematik
Arne Engström

Komplexa adaptiva system (KAS) har utvecklats till ett eget forskningsfält där vitt 
skilda fenomen, såväl naturvetenskapliga som sociala, studeras. Under senare år 
har intresset vuxit inom utbildningsvetenskaperna för att tillämpa teorier och be-
grepp hämtade från KAS i klassrumsforskningen. KAS definieras här som studier 
av lärande system och kan ses som en interdiskursiv praktik som går bortom tradi-
tionella ansatser som radikal och social konstruktivism. I artikeln diskuteras särskilt 
möjligheten av uppkomsten av en gemensam matematisk förståelse i klassrummet 
som ett emergent fenomen.

InlednIng
Studier av komplexa adaptiva system (KAS) har utvecklats till ett eget forskningsfält 
(Gell-Mann 1994; Johnsson 2001) och omfattar så vitt skilda fenomen som livets 
uppkomst, immunsystemet, medvetandet, ekonomiska processer, städers tillväxt och 
sociala system (t.ex. organisationer och grupper). Inom dessa områden uppstår så kall- 
ade emergenta fenomen, fenomen som är mer eller mindre oförutsägbara och som är 
svåra att härleda till de enskilda delarna i systemet. Helheten är mer än summan av 
delarna. Komplexitetsforskningen har utvecklats ur studier av självorganiserande och 
kaotiska system (Alhadeff-Jones 2008).

Komplexa adaptiva system (KAS) är uppbyggda av ett stort antal enheter (agenter/
aktörer) som interagerar med varandra. Adaptivitet innebär att enheterna lär sig av er-
farenheten och därför utvecklas med tiden. Forskning av komplexa system kan förstås 
som studier av lärande system. Lärande uppfattas i termer av ett systems förmåga att 
lära av erfarenheten och anpassa sig till störningar och förändrade situationer.  

Under det senaste decenniet har intresset för att även inom pedagogik och ämnes- 
didaktik tillämpa modeller från komplexitetsforskningen ökat kraftigt (Davis & Simmt 
2003, 2006; Davis & Sumara 2006, 2008; Jacobson & Wilensky 2006). Inom ledar- 
skaps- och organisationsteoriernas fält har den redan fått ett stort genomslag (se t.ex. 
Augustinsson 2006; Fonseca 2002). 

Systemteoretiska ansatser, t.ex. Luhmanns sociala systemteori (1984, 2002), är inget 
nytt inom samhällsvetenskaplig forskning, men ändå bör komplexitetsforskningen ses 
som en ny interdiskursiv praktik inom utbildningsvetenskaplig forskning. Diskursiva 
praktiker som radikal och social konstruktivism (i olika former) uppfattas ofta som 
varandra uteslutande. Komplexitetsforskningen hävdar nödvändigheten att gå bortom 
ett sådant synsätt. Den kan därmed ses som en metadiskurs användbar för en läsning 
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mellan teorier som behandlar olika aspekter av lärande system (Davis & Simmt 2003). 

Föreliggande paper gör inga anspråk på att utveckla någon ny teori eller begrepps- 
apparat, utan vill mer tjäna som en introduktion till denna nya strömning inom ut-
bildningsvetenskaplig forskning. Utifrån ett designteoretiskt perspektiv i matematik-
didaktisk forskning görs här en jämförelse mellan traditionell didaktisk forskning och 
det framväxande studiet av adaptiva komplexa system (organisationer, grupper, kun-
skap, etc). Utgångspunkten är att betrakta matematikundervisning som ett lärande 
system. De enskilda individerna (elever/studenter) bildar tillsammans en klass/grupp 
som utgör, inte ett kollektiv av individer som lär (collections of learners) såsom inom so-
cial konstruktivism, utan en kollektiv lärande (collective learner) med systemegenskaper 
(Davis & Simmt 2003; Newell 2008). Kunskapsbildning ses som emergenta fenomen 
och kan inte frammanas eller planeras, bara möjliggöras. 

Tankefiguren om undervisning som orsakar lärande hos individer överges i KAS 
till förmån för en figur där undervisning kan fungera som en utlösare (trigger) av 
lärande. Lärande ses heller inte, som i traditionella modeller, som att objektiv kun-
skap införlivas eller förvärvas av individen som en representation eller avspegling av 
en yttre objektiv verklighet. I stället förstås lärande i termer av en självorganiserande, 
adaptiv verksamhet.

Jag kommer i diskussionen om KAS att närma mig området från en av dess rötter, 
den radikalkonstruktivistiska diskursen, och inledningsvis ange några utgångspunkter 
för introduktionen.

nÅgrA utgÅngspunkter

Att lära sig matematik
Frågan om hur matematiskt vetande uppstår och hur det utvecklas är vanligtvis inte 
en fråga för matematiken, men däremot för dess filosofi och didaktik. Hur matema-
tik uppstår och utvecklas utgör en grundläggande tematik för matematikdidaktiken. 
Fundamentalt olika undervisningspraktiker uppkommer om matematiken uppfattas 
som en objektiv sanning, en samhällelig skatt, eller som en praktik av gemensam 
matematisering, som styrs av de regler och överenskommelser som uppkommer ur 
denna praktik (Bauersfeld 1993).

The first conviction will lead teachers to ”introduce” children, to 
use ”embodiments” and ”representations”, which are structurally 
as ”near to the structure mathematically meant” and as little 
misleading or distracting as possible. Children’s error will find 
corrections toward the expected correct answer and so forth. 
Objectively existing structures and properties also give space for 
”discovery” activities, given that the expected findings are in 
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reach of the present cognitive aptitudes (e.g., ”zone of proximal 
development”).

The latter conviction will lead teachers to organize their activities 
as part of a practice of mathematizing, that is, as a challenging 
and supportive ”subculture” specific to this teacher and this 
classroom, which functions toward developing the students’ 
”constructive abilities”, their related self-concepts, and self-
organization, rather than as a management through product 
control and permanent external assessments. The diversity of 
constructive constructions of meaning and the necessity to arrive 
at viable adaptations – ”taken-as-shared meanings” and ”taken-
as-shared regulations” – requires optimal chances for discussions 
based on intensive experiences and aiming at the negotiation of 
meaning (a.a. s. 140).

Traditionellt har matematisk kunskap uppfattats som absolut och objektiv, själva 
grundvalen för mänsklig kunskap och förnuft. Matematiska objekt såsom tal, mäng- 
der, etc. har ansetts existera i en objektiv platonsk idévärld. I Bauersfelds efterföljd 
avvisas här idén om matematik som en upptäckt i klassisk mening. Det finns bara en 
subjektiv konstruktion av mening, eftersom det som observeras inte är saker, egen- 
skaper eller relationer i en värld som existerar som sådan, utan snarare är det resultatet  
av distinktioner som är gjorda av observatören själv. Men att avvisa platonismen  
innebär inte att plädera för en social idealism, det vore, som Piaget (1965) uttrycker 
det, att förväxla förnuftet med ”statens förnuft”. Man kan avvisa en social idealism 
med den amerikanske filosofen Mark Bickhards ord:

[I]f all knowledge is just whatever society says it is, why don’t we 
agitate or persuade society to simplify mathematics? Wouldn’t 
our rhetoric be better directed in that way? Wouldn’t our world 
be much simpler if pi (π) simply equalated the integer 3? (Bick-
hard 1995, s. 257).

Hur rationalitet etableras genom ett socialt samspel har diskuterats i t.ex. Habermas 
(1981) teorier om kommunikativt handlande. Han utgår bl.a. från Piagets begrepp 
decentrering. Genom social samverkan sker en decentrering av det individuella tänk-
andet till en förhandlad verklighet baserad på ömsesidighet och meningskongruens.

Låt oss betrakta nio i följande två satser.
a) Runt vår sol rör sig nio planeter.
b) Tre gånger tre är nio.

Till skillnad från i sats a är nio en nödvändighet i sats b. Vad är det som gör denna 
nödvändighet? Beror det på konformitet eller är det konventioner? Det är inget-
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dera. Matematiska sanningar är logiskt sanna och barn utvecklar (uppenbarligen) en 
förståelse för sådana sanningar. Men på vilka grunder?

The growth of knowledge is always something undertaken by a 
subject where the function of that knowledge is to build up a 
viable set of presentations, including re-presentations over time. 
The child who believes that 7 + 2 = 9 but that 2 + 7 = 5 has the 
task not of checking out one of these beliefs against an otherwise 
mysterious reality but rather of constructing a self-consistent 
system of knowledge (Smith 1995, s. 509).

Varje matematikdidaktisk ansats måste utveckla en idé om matematikundervisnin-
gens filosofi. I föreliggande paper tas den senare ståndpunkten i Bauersfelds reso-
nemang som utgångspunkt för ett systemteoretiskt perspektiv på en filosofi om 
matematikens didaktik. 

Ett designteoretiskt perspektiv
Inom framför allt fransk och tysk matematikdidaktisk forskning (se t.ex. Artigue 1994; 
Brousseau 1997; Doaudy 1997; Wittmann 1998, 2001) betraktas matematikdidaktik 
som en designvetenskap, i likhet med ingenjörsvetenskap, arkitektur, etc. Vad som 
i lärarens fall designas är didaktiska situationer (se Brousseau 1997; Wittman 1998, 
2001). Wittmann karakteriserar en didaktisk situation på följande sätt:

1. It represents central objectives, contents and principles of 
teaching mathematics at a certain level.
2. It is related to significant mathematical contents, processes  
and procedures beyond this level, and is a rich source of 
mathematical activities.
3. It is flexible and can be adapted to the special conditions  
of a classroom.
4. It integrates mathematical, psychological and pedagogical 
aspects of teaching mathematics, and so it forms a rich field  
for empirical research (Wittmann 2001, s. 2).

En didaktisk situation ska möjliggöra för eleven att konstruera personligt meningsbärande 
kunskap som respons på den situation som eleven ställs inför i miljön. I detta samman-
hang är det också intressant att beröra Brousseaus begrepp didaktiskt kontrakt, som är det 
system av ömsesidiga förväntningar som utvecklas med avseende på den kunskap som det 
ska undervisas om. Lärare och elever etablerar i klassrummet ett didaktiskt kontrakt med 
varandra utifrån det faktum att läraren ska undervisa och eleverna ska lära sig från denna 
undervisning. Kontraktet är implicit och blir synligt först när det bryts, dvs. när någon av 
aktörerna gör något annat än vad som förväntas av dem. Teorierna bakom didaktiska situa- 
tioner kan stödja dels utformningen, dels analysen av undervisningssituationer.
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Ett annat designteoretiskt perspektiv har formats inom gruppen för Didaktikdesign 
vid Stockholms universitet (se Rostvall & Selander 2008; Selander & Kress 2010). 
Här betraktas lärande ur ett socialsemiotiskt perspektiv som en teckentolkande och 
teckenskapande aktivitet. I processen transformeras informationen till nya kunskaps- 
representationer. Centrala begrepp i denna uppfattning om design för lärande är 
institutionella mönster, såsom normer och sedvänjor, som avser undervisningens in-
ramning. Genom dessa upprätthålls olika sätt att kommunicera och olika kunskaps- 
praktiker. Ett annat begrepp är iscensättning, hur aktiviteterna arrangeras, sätts igång 
och vilka normer och förväntningar som aktualiseras i den specifika undervisnings- 
situationen.

De båda riktningarna inom det designteoretiska perspektivet har gemensamma 
beröringspunkter, men också olika teoretiska utgångspunkter. Jag ska här kort belysa 
det gemensamma i en semiotisk utgångspunkt.

Semiotik
Inom internationell matematikdidaktisk forskning har det utvecklats ett forsknings- 
område i spänningsfältet mellan matematik, didaktik och semiotik. Till skillnad 
från matematiken själv, med dess karaktär av nödvändighet, är dess beteckningar 
(notationen) sociala konventioner. Det finns ingen nödvändighet att beteckna ett 
matematiskt objekt eller begrepp med ett specifikt tecken. Men har vi väl kommit 
överens om en viss beteckning följer vissa konsekvenser för dess användning. 

För varje teori med anspråk att försöka förklara lärande i matematik är det nödvän-
digt att studera den mening som tilldelas tecknen (siffror och andra symboler) när vi 
använder dem för att tänka och att kommunicera vårt tänkande med. För att göra oss 
förstådda bland andra måste det finnas en viss kongruens i denna meningstilldelning 
av tecken. Ibland förefaller oss bruket av tecken så självklart, framför allt i matema-
tik, att vi inte funderar så mycket över tolkningen av tecknen. Semiotik handlar om 
tolkning av tecken. 

Den klassiska matematiken var retorisk, dvs. den framställdes med ord eller ord- 
förkortningar. Under medeltiden skedde en betydelsefull förändring, mot en högre 
grad av abstraktion av matematiken, den s.k. symboliska abstraktionen, genom mötet 
mellan den orientalisk-medeltida och den grekiska matematiken vilket resulterade 
i algebrans födelse i början av 1600-talet (Thompson 1991). Med den symboliska 
abstraktionen, den analytiska geometrin samt infinitesimalkalkylen inleddes den 
moderna matematiken.

De viktiga abstraktionssteg som togs kan följas i utvecklingen av den matematiska 
notationen, exempelvis genom införandet av särskilda tecken för ”intet” (nollan), 
det ”okända” (x, y, z), det ”ospecificerade” (a, b, c), samt det ”förmodade lilla” inom 
infinitesimalkalkylen (Sällström 1991). Utvecklingen av den matematiska notationen 
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motsvarar en allt högre grad av abstraktion, vilket var en förutsättning för den snabba 
utvecklingen av matematikens tillämpning inom naturvetenskaperna. Det handlar 
inte främst om en abstraktion av den direkta verkligheten, utan om en kedja av 
abstraktioner, om abstraktioner av abstraktioner. I varje abstraktions- eller gene- 
raliseringssteg har vi att göra med tecken eller symboler, vilka representerar (gene- 
rella abstrakta) objekt, som härstammar från en abstraktion och en generalisering. 
Matematik kan uppfattas som en generalisering av tecken eller representationssystem 
(Hoffmann & Plöger 2000). En väsentlig del av den moderna matematiken handlar 
om symbolisering. 

komplexA AdAptIvA system (kAs)
Komplexitetsforskningen har vuxit fram ur forskning om självorganisation, emer-
gens och kaotiska system. De olika teorierna som vuxit fram ur dessa studier av 
naturvetenskapliga, både fysiska och biologiska, system har kommit att ifrågasätta tra-
ditionella uppfattningar om reduktionism och linjär kausalitet (orsak-verkan) inom 
vetenskaperna. System som befinner sig långt ifrån jämvikt, tenderar att genomgå 
en spontan självorganisation. Mönster i naturen, t.ex. på olika djur- och växtarter, 
såsom ränder, fläckar och spiralformer, uppkommer spontant (emergens) utan att 
vara styrda av någon ritning eller överordnad plan. Det finns ingen gud, osynlig 
hand, drottning eller dirigent som styr detta skeende. I stället är det interaktioner 
mellan olika enheter/agenter som är det fundamentala, se t.ex. Grönlund (2006) som 
beskriver en fysikers syn på olika kollektiva fenomen (supraledare, navigering i ga-
tunät, sociala system, etc.).

Fågelflockar och fiskstim tycks, trots dessa djurs små hjärnor, kunna uppvisa ett in-
telligent beteende när de utsätts för störningar (t.ex. genom ett hotande rovdjur) 
och detta utan att någon styr deras beteende. Man talar i detta sammanhang om 
svärmintelligens. Flocken eller stimmet styrs inte av några överordnade principer 
utan av enkla regler om samverkan mellan de närmsta individerna, såsom håll dig i 
närheten av närmaste grannar, rör dig i samma riktning och se till att inte kollidera. 
Genom studier av svärmintelligens har man utvecklat algoritmer, partikelsvärmar, 
som används i en mängd olika tillämpningar såsom att simulera sociala beteenden 
hos djur eller intelligens hos en individ, söka i lagrad information, utveckla samar-
beten mellan robotar, m.m.

Den utbildningsvetenskapliga forskningens gränser
En viktig implikation av KAS för den utbildningsvetenskapliga forskningen gäller hur 
vi förstår skolutveckling och skolors effektivitet. Som ett svar på missförhållanden i 
skolan, nu senast presenterad i den uppmärksammade artikelserien om skolan i Da-
gens Nyheter under våren 2011 (Zaremba 2011), ökar statsmakterna styrningen av 
skolan. Staten intervenerar genom tydligare reglering av skolans resultatansvar ge-
nom nationella prov, betygssättning, krav i den nya skollagen på att utbildningen ska 
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baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolors effektivitet ska öka, ineffektiva 
skolor ska enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kunna få en pedagogisk 
insatsstyrka som ska få skolan på fötter igen.

Komplexitetsteoretiska utgångspunkter ifrågasätter hela grundvalen för denna 
föreställning om skolan som en enkel maskin som kan förstås genom en traditionell 
analytiskt präglad ansats där man reducerar skolforskning till en fråga om att söka 
efter nyckelfaktorer för intervention i skolans vardag för utveckling av en effektiv 
skola. Den utbildningsvetenskapliga forskningen förväntas ge evidens för vilka de 
kritiska faktorerna är som påverkar/orsakar skolutveckling. Det uppfattas föreligga en 
linjär och kausal relation mellan intervention och skolutveckling. 

En konsekvens av att förstå skolan som ett komplext socialt system är att bli med-
veten om den utbildningsvetenskapliga forskningens gränser. Grundfelet är att 
försöka hitta linjära förklaringar (kausala relationer) på icke-linjära fenomen. I stället 
är den utbildningsvetenskapliga forskningens roll att förstå hur skolor genom själv- 
organisation kan ”överleva” som system (Radford 2006). Ett system med hög adaptiv- 
itet maximerar möjligheterna till kreativitet och mångfald av handlingsmöjligheter 
för systemets agenter.

gemensAm mAtemAtIsk förstÅelse
En traditionell förståelse av undervisning bygger på en linjär och kausal relation mel-
lan lärarens (underförstått goda) kunskaper i ämnet och dess metoder för att förklara 
och beskriva matematiska objekt. Lärares professionella kunskap består av två olika 
komponenter, dels innehållskunskap (content knowledge) och dels pedagogisk innehålls- 
kunskap (pedagogical content knowledge). Innehållskunskapen avser inte i första hand 
den skolmässiga ämneskunskapen utan den vetenskapliga disciplinens struktur, i vårt 
fall matematikens struktur. Den pedagogiska innehållskunskapen omfattar olika sätt 
att representera, att göra analogier, illustrationer, exempel, förklaringar och demon-
strationer – kort sagt, olika sätt att representera och formulera skolkunskapen som 
gör den förståelig för eleverna. En duktig lärare är den som har en bred repertoar i 
sitt metodiska kunnande som kan transformera och därmed överföra en kunskap som 
finns given därute. För läraren är det viktigt att veta vilka faktorer som påverkar/orsa-
kar elevernas ”inlärning” av stoffet. Lärarens undervisning orsakar elevernas inlärning. 

Den här tankemodellen om undervisning som överföring, transformation, av kun-
skap har utsatts för mycket kritik under åren från olika alternativa teoretiska ansatser. 
Den är dock seglivad som metafor och dominerar fortfarande i den massmediala 
diskussionen om skola och undervisning. Matematik ses som innehållet i en behåll- 
are, där läroplanen fungerar som det medel som ska garantera att innehållet görs till-
gängligt för eleverna. Här krävs en synvända, från att beskriva matematik i termer av 
ett givet innehåll till mer emergenta termer som en utveckling ur en kollektiv praktik 
i klassrummet.
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Ett annat sätt att närma sig frågan om lärares professionella kunskap formuleras i 
termer av vad för typ av matematik som lärare behöver för att kunna undervisa ef-
fektivt, mathematics knowledge for teaching (Ball & Bass 2003). En diskussion av Ball 
och Bass arbete görs utifrån en komplexitetsteoretisk utgångspunkt i Davis och 
Simmt (2006). De diskuterar där fyra sammanflätade komplexa fenomen: subjektiv 
förståelse, klassrumskollektiv, läroplansstruktur och matematiska objekt.

Diskursiva praktiker som radikal och social konstruktivism (i olika former) uppfat-
tas ofta som varandra uteslutande. Komplexitetsforskningen hävdar i stället nöd-
vändigheten av att gå bortom ett sådant synsätt. Det innebär dock inte man av-
visar studier av enskilda individers föreställningar om matematiska objekt eller hur 
eleverna utvecklar sin matematik genom en social interaktion i grupper. Komplex-
itetsforskningen tillför ett perspektiv som fokuserar på utvecklingen av en gemensam 
förståelse. En liknande ansats gällande kollektiva lärprocesser har gjorts inom ramen 
för ett traditionellt systemteoretiskt perspektiv av Miller (1986).

En gemensam matematisk förståelse växer fram i de sammanhang som en grupp av 
lärande arbetar tillsammans med ett moment i matematik (Martin, Towers & Pirie 
2006). Utvecklingen av matematisk kunskap ska i detta sammanhang förstås system-
teoretiskt, som en innovativ och emergent process. Komplexitetsteoretiker brukar 
kontrastera denna uppfattning mot etablerandet av taken-as-shared-normer (se Bau-
ersfeld ovan i 2.1). Dessa normer blir statiska, när de väl är etablerade (en produkt), 
medan den gemensamma matematiska förståelsen utvecklas som en process. Enligt 
mitt förmenande behöver dock inte Bauersfeld tolkas i denna snäva bemärkelse, utan 
kan mycket väl inrymmas i en komplexitetsteoretisk förståelse.

För att förstå karaktären på den gemensamma förståelsen så kan man göra analo-
gier till jazzmusiken som ett typiskt kollektivt/gemensamt, emergent fenomen, som 
förutom avancerad harmonik (blå toner, synkop, sväng) framför allt kännetecknas 
av improvisation, där de olika instrumenten ”svarar” varandra (se t.ex. Becker 2000; 
Berliner 1994; Sawyer 1997, 2000).

Sociala normer, interaktionsmönster och matematiska idéer som uppstår och utvecklas 
i ett klassrum ska förstås som egenskaper hos ett självorganiserande system. För en 
didaktisk handlingsteori så kommer nu frågan om hur man kan möjliggöra ett sådant 
system. Som inledningsvis nämnts så ligger fokus inte på enskilda elever eller en grupp 
elever utan en kollektiv lärande. Att hävda möjligheten av ett lärande system handlar, 
som Davis och Simmt (2003) poängterar, inte om att skapa någon superorganism. 
Snarare handlar det om den möjlighet som uppkommer när olika agenter, som inter- 
agerar på lokal nivå med lokala regler, vilka kompletterar och förstärker redan existerande 
möjligheter och som öppnar för nya, vilket ger rum för gemensamma handlingar.

Undervisningsplanering kommer mer att handla om att sätta gränser och ge 
förutsättningar för aktiviteter än att bestämma utfallet och medlen. Det handlar mer 
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om att ange att ”detta är förbjudet, allt annat är tillåtet”, än att ange att ”detta är 
tillåtet, allt annat är förbjudet”. De flesta spel och lekar, sociala interaktioner är av 
denna typ (”du ska inte... döda, stjäla”, etc.). Det här sätter gränserna för acceptabelt 
beteende och ger samtidigt förutsättningarna för att expandera det möjligas sfär. 

Man kan uppfatta ett fotbollslag som ett självorganiserat system. Det är ett öppet system 
som påverkas av tränare, väder, åskådarna, etc. I varje ögonblick baserar spelarna sitt 
agerande på intryck av omständigheter i det föregående tidssteget. Interaktionen mellan 
spelarna är viktigare än vilka de är. Det finns en gemensam vision om att göra mål. De 
är beroende av självorganisation utom vid fasta positioner (frisparkar, straff, etc.). 

I komplexitetstermer kan vi ange några nödvändiga, men inte tillräckliga förutsättnin-
gar för ett lärande system:

• inre mångfald  
• redundans
• decentraliserad kontroll
• organiserad slumpmässighet, och
• granninteraktioner (Davis & Simmt 2003).

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan dessa förutsättningar och de refererar till 
globala egenskaper hos ett system och till de lokala aktiviteterna hos agenter.

Inre mångfald (internal diversity) – delar eller medlemmar av ett system har olika för-
mågor. Ett system med en hög grad av mångfald har en större möjligheter att utveckla 
nya och kreativa svar på uppkomna situationer. I en klassrumssituation hänförs sig 
den inre mångfalden till omfattningen av möjliga innovationer och sålunda till om-
fattningen av agenternas erfarenheter och färdigheter.

Redundans – karakteriserar biologiska system. Naturen producerar betydligt fler or-
ganismer än som är nödvändigt för överlevnaden. Gemensamt (shared) språk och 
erfarenhet är exempel på redundans i klassrummet.

Decentraliserad kontroll – det finns ingen ledare/osynlig hand/drottning i ett kom-
plext system som styr varje del. I stället är systemets svar på en situation beroende 
på interaktionen mellan individuella agenter. Motsvarigheten i klassrummet är att 
lärande utvecklas från delade (shared) matematiska insikter. Lärandets fokus är varken 
läraren eller individen.

Organiserad slumpmässighet – komplexa system utvecklas och växer inom givna 
gränser, men genom slumpmässiga processer, dvs. de uppvisar en organiserad slump-
mässighet. I undervisningssammanhang kan man tänka på gränser eller restriktioner. 
Inom ramen för de gränser som ges för en förelagd uppgift kan eleverna svara och 
reagera med varierande frihetsgrader.
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Granninteraktioner – i biologiska system avser granninteraktioner den påverkan som 
en organism har på en annan och på utveckling och beteenden. I ett klassrum kan 
detta tolkas som kamrat-kamrat-interaktioner, men också att idéer och tankar inter- 
agerar och stöts mot varandra.

AvslutnIng
Tillämpning av studier inom KAS till det utbildningsvetenskapliga fältet har visser-
ligen mötts av ett växande intresse, men är ännu i sin linda. Mycket handlar om att 
inleda en synvända, bort från en föreställning om linjära och kausala relationer där 
inga finns. Skola och undervisning är huvudsakligen sociala system som uppvisar 
samma egenskaper som självorganiserande system. Förändring och utveckling kan 
inte förstås genom en reduktionistisk forskning på nyckelfaktorer, utan på systemets 
emergenta egenskaper på lokal nivå.
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Naturfaglig kompetence – fra didaktisk  
begreb til operationelt undervisningsmål
Steffen Elmose

Det er denne artikels formål at bidrage til den teoretiske udvikling af det naturfaglige 
kompetencebegreb med henblik på en praktisk operationalisering i uddannelsessyste-
met. Dette gøres dels gennem en identifikation og afgrænsning af delkompetencerne 
i forhold til hinanden og dels gennem forslag til en række generelle karakteristika 
for delkompetencerne. Karakteristika, der dels tjener som betydningsafklaring af del-
kompetencerne og dermed øger naturfagslærernes anvendelse af kompetencemål, og 
dels medvirker til at fastholde lærernes fortolkningsret over de naturfaglige kom-
petencemål. Der forestår et fortsat samarbejde mellem den naturfagsdidaktiske for-
skning og undervisningspraksis med at beskrive, vurdere og videreudvikle det natur- 
faglige kompetencebegreb og dets afledte delkompetencer.

bAggrund
I begyndelsen af 2000-tallet blev kompetencebegrebet introduceret som målkategori 
i flere fagområder i Danmark. Matematikfaget blev i 2002 kompetencebeskrevet med 
baggrund i ønsket om, at børn og unge i højere grad skulle beherske faget i stedet for 
blot at kunne reproducere det. Desuden fandt man kompetencebegrebet funktionelt 
til at beskrive en forventet anvendelse af matematik på tværs og på langs i uddannel-
sessystemet (Arbejdsgruppen bag KOM-projektet, 2002).

Forskning i og udvikling af det matematiske kompetencebegreb inspirerede andre 
faggrupper til at søge alternativer til en pensumparadigmatisk beskrivelse af fag på 
forskellige trin i uddannelsessystemet – bl.a. i danskfaget og naturfagene. I 2003 afs-
luttedes en status- og visionsbeskrivelse af naturfagene i Danmark med flere forslag til 
strategier for fremtidens naturfagsundervisning, herunder at fagene blev målsat ved 
hjælp af kompetencebegrebet. Naturfaglig kompetence blev defineret som:

Evne og vilje til handling, alene og sammen med andre, som udnytter 
naturfaglig undren, viden, færdigheder, strategier og metaviden til at 
skabe mening og autonomi og udøve medbestemmelse i de livssam-
menhænge, hvor det er relevant. (Dolin, Krogh & Troelsen, 2003, s. 72)

Det er her værd at bemærke begreber som vilje, handling, mening, autonomi og medbe-
stemmelse, som alle peger i retning af almendannelse som det overordnede mål, og det 
fremgik også af publikationen, at kompetencemål skulle være underlagt dannelsesmål. 
Den eksplicitte prioritering af dannelse som det overordnede mål for undervisning og 
naturfaglig kompetence som et blandt flere midler til at opnå almen dannelse kan op-
fattes som markant anderledes i forhold til OECD’s og EU’s prioritering af kompe-



162

tence som overordnet uddannelsesmæssig målkategori fra årtusindskiftet. Prioriteringen 
har bl.a. resulteret i en række nøglekompetencer i EU-regi, som efterfølgende er blevet 
overtaget af de nationale uddannelsesplanlæggere og søgt implementeret i nationale 
handleplaner. Dette er også sket i Danmark bl.a. med ”natur- og miljøkompetence” som 
en af 10 nøglekompetencer (Vogelius, 2003). Efterfølgende har der i Danmark foregået 
bestræbelser på at samordne og planlægge uddannelser med ministerielt definerede kom-
petencemål, hvor der på det seneste kan ses tegn på, at man fra centralt hold fortolker og 
lægger ofte snævre målkrav ind i fagbeskrivelserne bl.a. i folkeskolen. (Højgaard, Bunds-
gaard, Sølberg & Elmose, 2010). Dette er en ny tendens i Danmark, der altså kan anses 
som i modstrid med en dannelsesdidaktik, hvor den didaktiske fortolkning og imple-
mentering af naturfagskompetencemål kun kan foretages decentralt i undervisningen, da 
kompetencerne udvikles i mødet mellem eleven og naturvidenskaben (Elmose, 2007).

Kompetencemål kan således anvendes som et detaljeret kontrolinstrument af en 
central institution som et ministerium, men på den anden side kan kompetencemål, 
underlagt dannelsesmål, også fungere som pejlemærker for lærere og elever i en 
undervisningspraksis. Det naturfaglige kompetencebegreb har nemlig en styrke ved 
at fokusere på elevens anvendelse af naturfaglig viden og færdighed samt elevens 
forholden sig til relevans og værdi af det naturvidenskabelige indhold. Så i denne 
forståelse af kompetence sker fortolkningen af kompetencemålene i praksissituationen 
– under planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Denne 
forståelse af kompetencebegrebet ligger i øvrigt på linje med international forskning 
i kompetencemål, der sætter eleven eller medarbejderen i centrum for egen 
kompetenceudvikling – kompetent er noget man selv vil gøre noget for at blive, ikke 
noget andre gør ved én (Cinterfor/ILO, 2004; Mertens, 2000). Det er denne sidste 
forståelse af kompetencemål, der ligger til grund for dette paper.

formÅl med udrednIngsArbejdet
Artiklens formål er at bidrage til den teoretiske udvikling af det naturfaglige kompe-
tencebegreb med henblik på efterfølgende praktisk operationalisering i uddannelses-
systemet. Det er således ikke formålet at udfolde operationaliseringsprocessen, men 
at kvalificere det teoretiske grundlag for at kunne operationalisere.

Dette gøres dels gennem en identifikation og afgrænsning af delkompetencerne i 
forhold til hinanden og dels gennem forslag til en række generelle karakteristika for 
delkompetencerne, som kan tjene som vejledende for undervisere, når de skal for-
mulere de mere eksakte og kontekstafhængige kompetencemål i forbindelse med 
naturfagsundervisningen.

er delkompetenCerne speCIelt nAturfAglIge?
Forskningsmil jøer har argumenteret for, at de centrale mål for naturfagsundervisnin-
gen kan udtrykkes i kompetencetermer, og teoriudviklingen har resulteret i en række 
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delkompetencer – 4 for naturfagene, hvor f.eks. matematik i Danmark er beskrevet i 
8 (Undervisningsministeriet, 2004). De 4 delkompetencer i naturfag:

• Empirikompetence, som omfatter evne og vilje til at undre sig og stille spørgsmål til 
naturfaglige fænomener og foretage undersøgelser for at finde svar på spørgsmålene

• Repræsentationskompetence, som omfatter vilje og evne til at bruge symboler, graf-
iske udtryk og algoritmer over naturfaglige fænomener og forholde sig kritisk til disse.

• Modelleringskompetence, som omfatter vilje og evne til at anvende og manip-
ulere reducerede udtryk for komplekse naturfaglige fænomener samt forholde 
sig kritisk til disse.

• Perspektiveringskompetencen, som omfatter vilje og evne til at kommunikere om 
naturvidenskabelige metoder og resultater og diskutere disse i en samfundsmæs-
sig kontekst 

Det naturfaglige kompetencebegreb og dets delkompetencer må imidlertid flyttes fra 
de didaktiske forskningsmiljøer og ud i undervisningspraksis, hvis hensigten med dem 
er, at de skal kunne fungere som målkategorier for naturfagslærerne i folkeskolen og 
videre op i uddannelsessystemet og ikke blot tjene som teoretiske kategoriseringer. De 
4 generelt beskrevne delkompetencer (se ovenfor) blev derfor gennem et aktionsfor-
skningsprojekt forsøgt implementeret og evalueret i konkrete naturfagsforløb, således 
at lærere har tolket de meget brede generelle delkompetencer i forhold til egne mål 
og undervisningsindhold (Elmose, 2010). Det var imidlertid ikke uproblematisk at 
oversætte de generelt bredt formulerede kompetencebegreber til operationelle kom-
petencemål i undervisningen. For det første er delkompetencerne ikke helt klart af-
grænsede – er en grafisk afbildning en repræsentation af en fænomen eller en model 
– og dels kan naturfagsundervisere have behov for nogle overordnede karakteristika 
ved delkompetencerne, som de kan fortolke og tilpasse til egne undervisningsforløb. 

Den teoretiske indkredsning af de naturfaglige delkompetencer i Danmark er frem-
kommet gennem en analyse af naturfagenes egenart og deres fælles karakteristik, som 
måske adskiller dem fra andre fag (Dolin et al., 2003), men naturfagene deler flere 
af kompetencerne med matematik og andre fag, bl.a. modelleringskompetence og 
repræsentationskompetence, så hvad er egentlig specielt ved naturfagene? Der er in-
gen tvivl om, at de 4 nævnte er vigtige i naturfag, men man kunne argumentere for, at 
empirikompetencen – det at kunne undre sig og foranstalte undersøgelser – må være 
en kernekompetence i naturfagene. Kernekompetencen burde derfor fremhæves og 
undersøges for vigtige elementer, der kan støtte naturfagsundervisere i deres praksis. 

At der er behov for at undersøge og udvikle det naturfaglige kompetencebegreb vidner 
bestræbelser fra andre nationale initiativer på. I Tyskland og Schweiz er kompetence-
begrebet blevet ophøjet til et overordnet nationalt mål for naturfagsundervisningen 
med henblik på at forbedre elevernes præstationer i internationale komparative tests. 
Det har resulteret i et evalueringsprogram, hvor man i begge lande opererer med et 
tredimensionelt kompetencebegreb, bygget op af naturvidenskabeligt indhold, kog-
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nitive processer samt graden af kompleksitet. Eleverne bliver målt på at kunne mestre 
kompetencer i lokaliserbare områder af den tredimensionale matrice, men forskere 
diskuterer i hvor høj grad de forskellige punkter eller rum i matricen er udtryk for 
eksplicitte og veldefinerede kompetencer:

“Further findings are the high correlations (0.72 – 0.94) between different competen-
cies leading to the question, how far a definition and separation of different compe-
tencies in science are possible at all.” (Labudde, 2010, s. 393).

Når det bagvedliggende kompetencebegreb er vanskeligt at indsnævre til en målbar 
størrelse, vil de afledte delkompetencer også vanskeligt kunne anvendes som redska-
ber for kvantitativ og ekstern evaluering, hvorimod en i forhold til undervisningen 
intern og formativ evaluering i højere grad kan relateres til undervisningens og del-
tagernes kontekst (Elmose, 2007). Ikke desto mindre bør den didaktiske forskning 
kunne argumentere for relevansen af de udvalgte delkompetencer, hvis praktikere 
skal vælge dem som evaluerbare mål for undervisningen. Relevansen kan som oven-
for nævnt udspringe af den naturvidenskabelige praksis, og desuden bør relevansen 
kunne genfindes i elevernes anvendelse af delkompetencerne som en række identi-
ficerbare tegn. Argumentationen skal lede frem til en inspiration af underviserne, 
således at de kan finde relevante teoretiske målkategorier som pejlemærker for under-
visningssituationen – altså inspiration og ikke central styring.

modellerIngskompetenCen
Anvendelse af modeller og begrundelse for anvendelsen er velbeskrevet i naturfagsdi-
daktisk forskning og udvikling. Man definerer en model som en forenklet repræsenta-
tion af virkeligheden og man finder modelbrug både i naturvidenskaben og i natur- 
fagsundervisningen. Undervisningen skal bl.a. udvikle elevernes naturfaglige forståelse 
gennem kommunikation om og med modellerne (Hannisdal & Ringnes, 2003; Gil-
bert & Boulter, 1998). Eleverne skal i lighed med naturvidenskabelige forskere kunne 
operere med forskellige modelformer, herunder skalamodeller og analoge modeller. 

Den naturfagsdidaktiske udredning af modelleringskompetencen kan herefter lede 
frem til følgende figur, som angiver relationer mellem det overordnede naturfaglige 
kompetencebegreb, den aktuelle delkompetence og generelle karakteristika, som in-
spiration for læreren, når vedkommende planlægger sin undervisning og evaluerings- 
procedure. Læreren tolker de generelle karakteristika til sin egen undervisningssituation 
og identificerer en række tegn, som eleverne forventes at udvise. Tegnene fremtræder 
med en dybdedimension, hvori færdigheder, kundskaber og elevernes oplevelse af  
mening og relevans gerne skulle materialiseres (Elmose, 2010). Det konkrete eksempel 
er hentet fra nogle læreres undervisning af 3.-4. klasses elever i solsystemet på Bindslev 
Skole i Nordjylland i 2008 (se Figur 1).
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Ovenstående eksempel er altså hentet fra et gennemført, beskrevet og analyseret 
udviklingsprojekt, hvor formålet netop var at forsøge at operationalisere det natur- 
faglige kompetencebegreb. I den parallelle forskningsproces indgik bl.a. at under-
søge, hvorvidt lærerne anså operationalisering af modelleringskompetencen for at 
være relevant for deres undervisningspraksis. 

”På interviewers direkte spørgsmål om arbejdet med kompetencer har betydet en 
komplicering af lærernes arbejde, svarer de benægtende med henvisning til trin-
målene for natur/teknik – eleverne forventes i forvejen at kunne designe og bygge 
modeller af naturfænomener. Lærerne forventer, at de også ved fremtidige forløb 
vil bruge kompetencemål. Næste gang vil de prøve en anden kompetence – og lær-
ernes erfaring er, at målsætte én kompetence i en planlægningsmodel som SMTTE er 
”rigeligt”.” (Elmose, 2010, s. 16).

Det var karakteristisk for denne gruppe lærere, at de i forvejen var vante til at arbejde 
med planlægningsskemaer for undervisningen, og de anså derfor ikke kontekstuel 
fortolkning af centralt formulerede undervisningsmål eller anvendelse af tegn som 
led i en formativ evaluering for besværligt eller væsentligt anderledes i forhold til 
normal praksis. De anså arbejdet med kompetenceformulering relevant, for så vidt 
angår modelleringskompetencen. 

Hvorvidt denne gruppe lærere er repræsentative for lærere generelt eller hvorvidt ar-
bejdet med modelleringskompetencen kan anses for repræsentativt for arbejdet med 
de tre andre delkompetencer kan det forskningsstøttede udviklingsarbejde (Elmose, 
2010) ikke give entydige svar på. Den i artiklen følgende beskrivelse af delkompe-
tencer er ikke fulgt op af en empirisk undersøgelse af operationaliseringen. Man kan 
derfor kun formode, at den samme gruppe lærere ville komme frem til samme vur-
dering af relevansen vedrørende de tre andre delkompetencer.

empIrIkompetenCe
Denne kompetence er tilsvarende velbeskrevet i den naturfagsdidaktiske forskning. 
Forfattere er ikke altid enige i hvori kompetencen består, men der synes at være 
enighed om, at der bør være del vis overensstemmelse mellem naturvidenskabelige 
arbejdsmåder og undervisningsfaglige arbejds måder. Naturvidenskab er empirisk og 
undersøgelserne i undervisningsfagene udføres tilsvarende på empirisk grundlag, 
som tilstræber en så god overensstemmelse mellem beskrivelser af naturen og den 
virkelige natur som muligt. Et vigtigt empirisk hjælpemiddel er det matematiske 
sprog og ma tematiske værktøjer, som kan hjælpe deltagerne til at tolke observationer 
og eksperimenter. Ele verne skal lære den naturvidenskabelige kultur at kende, som 
også omfatter debat og uenighed, lige som argumenter må afprøves og udfordres 
(Sjøberg, 2009). I nøje planlagte undervisningsforløb kan det tilstræbes, at eleverne 
arbejder med eksemplarisk åbne naturvidenskabelige problemer, hvori eleverne har 
en stor grad af medbestemmelse og autonomi (Krogh, 2009). En nøje planlægning er 
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Figur 2. Empirikompetence.
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nødvendig, idet den naturfagsdidaktiske forskning dels konstaterer, at undersøgelser 
og praktisk arbejde er vigtige i naturfagsundervisning, og dels at det ikke altid er 
åbenlyst, hvad eleverne lærer gennem praktisk arbejde (Erickson & Meyer, 1998). I 
figur 2 ses igen relationer mellem syntesebegrebet, empirikompetencen, de generelle 
karakteristika og lærerens tolkning i forhold til undervisningskonteksten.

repræsentAtIonskompetenCe
På tilsvarende måde beskrives herunder relationer mellem overordnede og teoretisk 
afklarede repræsentationskompetencer og eksempler på kontekstafhængig implemen-
tering i praksis. Før dette kan ske må der imidlertid finde en større teoretisk afklaring 
sted med hensyn til delkompetencers særkender i naturfagssammenhæng og bl.a. en 
udredning af repræsentationskompetencens lighed og forskelle i forhold til model-
leringskompetencen. 

I dansk sammenhæng blev repræsentationskompetence for naturfagenes vedkom-
mende introduceret gennem temaudgivelsen om fremtidens naturfaglige uddannelser, 
hvor kendetegn på repræsentationskompetencen (for faget fysik) blev foreslået som:

”Eleverne skal kunne:

•	 Arbejde med forskellige repræsentationer af fysiske fænomener 
      –    kende til forskellige repræsentationer af fysiske fænomener eller situ-
ationer og de forskellige repræsentationers styrker og svagheder,  
      –    kende de indbyrdes forbindelser mellem disse repræsentationer og 
kunne vælge blandt og skifte mellem forskellige repræsentationsformer, alt  
efter situation og for mål”. (Dolin, Krogh & Troelsen, 2003, s. 108)

Beskrivelsen rummer ikke en uddybning eller afgrænsning af begrebet repræsentation, 
hvilket kunne være interessant i forhold til en afklaring af dets egenskaber i forhold 
til modelleringsbegre bet. Kendte repræsentationer indenfor naturfagene er bogstaver 
og tal, som står i stedet for konkrete fænomener. Ligeledes er formler, funktioner og 
grafiske afbildninger almindelige i naturfagene. Der kan imidlertid også peges på en 
række andre almindelige repræsentationer fra arbejdet med naturfa gene, som viser det 
tidligere omtalte overlap med modelleringskompetencen: Kan en tegning af et fysisk 
fænomen opfattes som en repræsentation? Kan en tredimensionel reproduktion af 
et fæno men være en repræsentation? Disse situationer kan ikke med overbevisning 
reserveres som repræ sentationer, ligeså vel som en grafisk afbildning kan være en 
model af et fænomen.

En tilsvarende beskrivelse af repræsentationskompetencen er i Danmark udarbejdet 
for matematik faget i folkeskolen og ungdomsuddannelserne med baggrund i KOM-
rapporten (Niss et al., 2002). Her beskrives kompetencen på samme måde som en 
evne til at forstå og operere med repræsentati oner, og der gives en række eksempler på, 
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hvad der menes med repræsentationer, dog uden at defi nere en repræsentation. De 
matematiske repræsentationer i beskrivelsen ligner de naturfaglige. De matematiske 
skal dog kunne dække behovet for at kunne anvende symboler og repræsentationer 
for ikke-konkrete fænomener, hvor de naturfaglige repræsentationer som udgangs- 
punkt skal optræde i stedet for et konkret fænomen. 

Repræsentationskompetencen beskrives også som overlappende med en anden 
matematisk kompe tence, nemlig symbol- og formalismekompetencen, og da flere 
af de 8 matematik-kompetencer be skrives som overlappende i forhold til hinanden 
understreger KOM-rapporten, at de enkelte del kompetencer ikke må opfattes som 
selvstændige og fra hinanden isolerede enheder. 

Vender man sig mod den internationale litteratur på dette felt har man i den an-
gloamerikanske na turfagsdidaktiske forskning beskæftiget sig med udvikling af 
naturfaglig kompetence igennem de seneste 10 år, bl.a. afstedkommet af et øget fokus 
på udvikling af elevers naturfaglige dannelse (li teracy) fra begyndelsen af 2000-tallet 
(Fensham, 2002). Der foreligger et relativt stort volumen af forskning i kompetencer, 
både teoriudvikling og empiriske studier. Repræsentationskompetence beskrives som 
en visuel og praktisk færdighed til at anvende figurer (i bred betydning) til at tænke og 
kommunikere med naturvidenskabelige begreber og sammenhænge. Færdighederne 
omfatter forståelse af anvendelighed og begrænsninger for de enkelte repræsenta-
tioner, at identificere, analy sere, vurdere og sammenligne forskellige repræsentationer, 
bruge repræsentationer til at under bygge argumenter, til problemløsning og forudsi-
gelser (Tippet, 2011; Kozma & Russel, 2005). Til syneladende skelnes der ikke skarpt 
mellem modeller og andre repræsentationer, ligesom modelle ringskompetencen i 
den engelsksprogede litteratur ikke optræder som en separat kompetence.

En fortsat forskning i og udvikling af det teoretiske kompetence-begrebsapparat vil 
muligvis resultere i en integrering af de to delkompetencer, og indtil dette sker, vil der 
i denne artikel blive skelnet mellem repræsentationer, som bestående af illustrationer 
af eller symboler på naturfaglige fænomener som primært vises i to dimensioner, altså 
som tal, bogstaver, diagrammer, formler, tegninger o.a. Modeller reserveres derfor 
til en mere kompleks repræsentation af naturfaglige fænomener, der udvikler sig og 
vises i tre eller flere dimensioner, som f.eks. en konkret opstilling af et objekt. Med 
denne opdeling kan et skema for lærernes anvendelse af repræsentationskompeten-
cen i planlægningen af deres undervisning se ud som følger i figur 3.
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Figur 3. Repræsentationskompetence.
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perspektIverIngskompetenCe
Denne kompetence synes der at være en form for konsensus omkring, både i dansk 
og international litteratur. En perspektiveringskompetence hænger sammen med det 
eller de overordnede formål for skolen og uddannelsessystemet, som naturfagene 
medvirker til at opnå. Det danske skolesystem medvirker til at danne eleverne med 
henblik på deltagelse i samfundslivet, og kompetence til at kunne perspektivere be-
tyder bl.a. at eleven kan iagttage, beskrive og forstå naturvidenskaben i sammenhæng 
med det omgivende samfund. Det omgivende samfund betyder her både naturviden-
skaben i forhold til andre videnskaber og fagområder, i forhold til videnskabshisto-
rien, til samfundsudviklingen samt i forhold til eleven selv. 

Perspektiveringskompetencen omfatter evnen til kritisk refleksion over naturfaglige 
fænomener samt evnen til at samfundsmæssig handling i forhold til problemstillinger, 
der har naturfaglig baggrund eller naturfaglige implikationer. Det klassiske eksempel 
er elevers stillingtagen og handling i forhold til miljø- eller sundhedsproblemer. Nu-
værende mål for naturfagene i folkeskolen og ungdomsuddannelserne indeholder 
alle formuleringer, som henviser til overordnede dannelsesmål, og disse kan derfor 
integreres i elevernes evne til at kunne perspektivere.

”Herved er perspektiveringskompetencen blevet den mest omfat-
tende kompetence, hvilket er i fin overensstemmelse med inten-
tionerne om at vægte naturfagenes metaaspekter højere”. (Dolin, 
Krogh & Troelsen, 2003, s. 107)

I KOM-rapporten (Niss et al., 2002) opereres ikke med en specifik perspektiverings-
kompetence for matematikfaget, men derimod tilføjer forfatterne nogle kvaliteter hos 
eleverne, som også skal udvikles gennem undervisningen. Disse kvaliteter kaldes over- 
blik og dømmekraft, og omfatter evnen til at vurdere matematikkens samfundsmæssige  
indflydelse og rolle i andre fag samt fagets historiske udvikling, og disse mål kan side- 
stilles med de dannelsesmæssige mål i naturfagenes perspektiveringskompetence.

Også anglo-amerikanske kilder viser en interesse for at diskutere og udvikle det natur- 
faglige kompetencebegreb, som i engelsksproget litteratur benævnes literacy, og her 
inddrages tillige samfundsmæssige perspektiver i målene for udvikling af science lit-
eracy (Roth & Barton, 2004; Holbrook, 2003; Fensham, 2002). Baggrunden for at 
udvikle elevers evne til at perspektivere naturfagene i forhold til samfundet begrundes 
både med baggrund i at ville motivere eleverne i højere grad og også med bag- 
grund i en ændret opfattelse af skolefagene, hvor man tager afstand fra en traditionel 
opfattelse af naturfagene som koncentrater af naturvidenskaberne og afstand fra at 
opfatte både naturvidenskab og naturfag som isolerede fra det øvrige samfund. I den 
engelsksprogede litteratur forekommer en veldefineret og afgrænset perspektiverings- 
kompetence ikke, men den indgår sammen med andre evner i visse forståelser af 
det udbredte literacy-begreb. F.eks. har målformuleringer i socio-scientific issues (SSI) 
et vist didaktisk overlap med en perspektiveringskompetence, idet SSI-undervisning 
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også tilstræber dannelsesmål. Dannelse omfatter her udvikling af elevers handlekom-
petence (empowerment) og forudsætter, at undervisningen udvikler elevernes indsigt 
i og handlemuligheder i forhold til naturvidenskabens indflydelse på kontroversielle 
emner indenfor etik og samfundsforhold (Zeidler, Sadler, Simmons & Howes, 2005). 
I den danske debat om kompetencebegrebet diskuteres bl.a. det naturfaglige kompe-
tencebegrebs indordning i et målhieraki i forhold til dannelsesmål (se f.eks. Elmose, 
2007; Dolin, Krogh & Troelsen, 2003). Som et foreløbigt resultat af debatten opfattes 
i denne artikel en naturfaglig kompetence som en del af en almen dannelse, og en per-
spektiveringskompetence altså som en delkompetence under naturfaglig kompetence.

En perspektiveringskompetence i naturfag skal omfatte elevens evne til at sætte 
undervisningsemnet i forhold til en større faglig og eventuelt personlig eller sam-
fundsmæssig sammenhæng. En planetmodel kan indgå i en større sammenhængs-
forståelse om universet og planeternes oprindelse. En indsigt i teorien om ”Big Bang” 
kan perspektiveres til en begyndende videnskabsteoretisk forståelse af videnskabelig 
viden som menneskeskabt, Og endelig kan øgede kundskaber om solsystemet være 
medvirkende til at perspektivere elevernes opfattelse af sig selv som menneske.

Lærernes anvendelse af perspektiveringskompetence i forbindelse med planlægning, 
gennemførelse og evaluering af undervisning i ”Solsystemet” i 4. klasse kunne ske-
matisk se ud som i figur 4.
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Figur 4. Perspektiveringskompetence.
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konklusIon
Udformningen og afgrænsningen af de præsenterede delkompetencer er næppe fuld- 
endt med denne præsentation, men den didaktiske diskussion af det naturfaglige 
kompetencebegreb er videreført fra en indledende formålsvurdering til en efterføl-
gende start på en operationalisering af begrebet og dets afledte delkompetencer. Der 
resterer stadig en afklaring af hvorvidt naturfaglig kompetence kan beskrives ved 
hjælp af 4 delkompetencer, eller empirikompetencen eventuelt skal differentieres, 
og endvidere om modelleringskompetencen og repræsentationskompetencen er til-
strækkeligt afgrænsede. 

Teorien om det naturfaglige kompetencebegreb vil uden tvivl blive kvalificeret af 
praktisk anvendelse, som efterfølgende vil danne grundlag for en mere præcis beskriv-
else af kompetencemålene. Med det foreslåede samarbejde mellem den naturfagsdi-
daktiske forskning og undervisningspraksis bidrager forskningen med inspiration til, 
hvordan det naturfaglige kompetencebegreb kan implementeres ved hjælp af gener-
elle karakteristika af de indtil videre 4 delkompetencer. Underviserne forventes gen-
nem deres didaktiske kompetence at omsætte og implementere de generelle karakte- 
ristika i den konkrete undervisnings- og elevkontekst, hvor de tolkede karakteristika 
kan give mening for elever og lærere i evalueringen af undervisningen. 

På denne måde fastholdes retten til måltolkning og ansvaret for evalueringsprocessen 
hos naturfagslæreren, og resultater fra afprøvningen kan tilbageføres til den didak-
tiske forskning.
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 Tid og fortælling – historiedidaktiske  
redskaber til at fremme elevers  
metakognition og dannelse
Aase H. Bitsch Ebbensgaard

hIstorIefAgets to IdentIteter I det dAnske gymnAsIum
Historiefaget i det danske, almene gymnasium defineres i læreplanen både som et 
samfundsvidenskabeligt og humanistisk fag. Det understreges, at fagets formål er at 
lægge ”vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed” (Læreplanen for histo-
rie 1.2). Som samfundsvidenskabeligt fag er historiefagets kernestof og læringsmål 
knyttet til de samfundsvidenskabelige teorier og metoder. Som humanistisk fag er 
historie et komplekst og multidisciplinært fag forbundet med en lang række human-
istiske videnskaber lige fra kultur- og sprogvidenskaber over filosofi og kunsthistorie 
til de klassiske metoder og indholdsområder inden for historieforskningen, bl.a. den 
historiske kritiske kildekritik. 

Artiklen vil argumentere for den tese, at når det drejer sig om den humanistiske dimen-
sion af historiefaget, må man arbejde ud fra en fagdidaktisk set ganske unik position, 
idet elevindsigt i det historiedidaktiske forskningsområde kan betyde noget afgørende 
for, at eleverne i de ældste klasser kan nå op på de metakognitive læringsniveauer, 
som er et overordnet mål for gymnasiet, og som i uddannelsen bl.a. bestemmes som 
studiekompetencer. Men viden om historiedidaktikken som forskningsområde er til-
lige afgørende for at fremme elevernes almendannelse og identitetsudvikling, hvilket 
samtidig også er et formål i uddannelsen (Bekendtgørelsen: Kap 1). 

Artiklen vil empirisk og også praktisk give et bud på, hvordan ikke mindst arbejdet 
med begreberne tid, fortælling og tolkning kan udnyttes som didaktisk metode til at 
fremme elevernes metakognitive historiekompetencer. Indledningsvis fremlægges et 
par aktuelle eksempler på, hvordan tid og historietolkning påvirker enkeltpersoner og 
fællesskaber, derefter følger en teoretisk refleksion angående artiklens historiedidaktiske 
positioner, og endelig vil sidste del af artiklen med baggrund i empiriske undersøgelser 
vise, hvordan elevernes oplevelse af tid, fortællinger og tolkninger kan bruges til at 
åbne for erkendelsen af metahistoriens betydning som kompetence og almendannelse. 

en optAkt – nÅr tId mærkes
22. 07.11. Dagen som vil forandre Norge. Det er allerede slått fast 
– ingenting blir som før etter dette. Denne fredagen vil bli husket, 
slik vi husker attentatet på Kennedy, 9/11, mordet på Olof Palme 
… Den målrettede ondskapen udåden er utført med savner sid-
estykke i historien. Den er enestående.
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Således skrev den norske forfatter Roy Jacobsen i avisen Aftenposten og markerede et 
før og efter den sørgelige mærkedag.1 22. juli 2011 var det ellers kun et par måneder 
siden, at mange lige havde følt, at ’historien’ var ved et vendepunkt. I maj 2011 blev 
Osama bin Laden dræbt. Den danske journalist Martin Krasnik skrev et par dage efter 
således om sin oplevelse: 

Jeg blev voksen to gange den 11. september 2001. Jeg stod i min lejlig- 
hed i København og så de to tårne brænde, og så ’gik vandet’ hos min 
kæreste … Den dag begyndte noget nyt, jeg vidste bare ikke hvad …2

Mærkedage kan fornemmes, som om de omslutter en hel æra. Man ser fra én dato 
ud i ny fremtid med meget opmærksomhed på den handletvang, der kan ligge i lige 
præcis den mærkedag. 

Både Jacobsens og Krasniks refleksioner og ugerningen d. 22. juli 2011 viser, at såvel 
enkeltindivider som fællesskaber langtfra altid handler ud fra en objektivt eksiste- 
rende ’sandhed’ om historie, men ud fra en virkelighed, der har objektiviseret det 
subjektive eller subjektiviseret det objektive. Hvordan er det muligt, at subjektive 
meninger og sansninger bliver til objektive realiteter og til absolutte værdier? Sådan 
spørger sociologerne Peter L. Berger og Thomas Luckmann. De to forskere påpeger, at 
hverken fællesskaber eller mennesker lader sig undersøge som ahistoriske fænomener 
eller alene som strukturer med menneskelige faktorer (Berger og Luckmann, dansk 
udg. 2003). Den måde, man vælger at tyde fortid og erindringer på, er en afgørende 
drivkraft i små og store fællesskaber. 

Den amerikanske sociolog Alfred Schutz viser således også, hvorledes den person-
lige biografi bliver den ultimative handlingsbaggrund for individet, om end på en 
eller anden måde altid opstået ud fra forestillinger skabt af fællesskabernes erfaringer 
(Schutz, dansk udg. 1975).  

Denne lille optakt skal demonstrere, hvor afgørende det er, at historiefaget i gym-
nasiet kvalificerer eleverne til en dybdeforståelse af, hvad historie er og kan udvirke 
hos enkeltpersoner og fællesskaber. Men samtidig åbnes der op for det synspunkt, at 
subjektiviteten nødvendigvis må tages alvorligt i faget, hvis historiefaget skal med-
virke til en ægte dannelsesproces hos eleven.   

konsekvenser for hIstorIefAglIgheden
Mange nordiske historiedidaktikere har påvist, at det at undervise i historie i skolen 
må medvirke til at (ud-)danne eleverne til at forstå, hvordan fortidstolkninger kon-
strueres, udvælges, formidles, bruges og misbruges til enhver tid – ikke mindst som 
aktuel politisk agenda for systemer og personer ( Jensen 2003 o.m. a.s.).

1. Aftenposten.no d. 29. juli 2011
2. Weekendavisen 5. maj 2011
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Dette område kan ikke løsrives fra noget mere klassisk historiefagligt, og det er da 
også noteret som mål i læreplanen for det almene gymnasium i Danmark. (Lære-
planen 1.2 og 2.1) 

Men når der nu skal undervises i ovennævnte område, vil jeg plædere for, at det så 
er nødvendigt at gå et skridt videre. Jeg vil således argumentere for, at det bedst kan 
ske ved, at elementer fra den historiedidaktiske forskning indgår som eksplicit del af 
undervisningens kernestof og læringsmål. Eleverne må have en systematisk viden om 
historiedidaktik som videnskabsdisciplin, men samtidig kræver denne udvidede fag- 
lighed, at man konkret forholder sig til, hvordan undervisningen i så fald kan foregå 
i disse nye fagligheder. 

Det første og afgørende er imidlertid, at viden om historiedidaktikkens forskningsre-
sultater flytter fra at være lærerens domæne alene til eksplicit at være integreret del af 
historiefagligheden også for elever. Det er at give eleverne metodiske redskaber til at 
gennemskue, hvorfor en eller anden konstrueret eller ’valgt’ erindring om fortidens 
begivenheder (eller glemsel af begivenheder) i yderste konsekvens kan være særdeles 
velegnet til at få folk til at gå i takt og gå i døden – eller selv at gøre det! 

Vi vil begynde argumentationen for dette synspunkt med en kort afklaring af for-
holdet mellem forskning og undervisning inden for historie og historiedidaktik.

hIstorIefAgets særegne dIdAktIkforstÅelse
Traditionelt har mange lærere ment, at forskellen mellem undervisningsfaget historie 
i gymnasiet og videnskabsfaget historie på universitetet er en forskel i abstraktions- 
niveau, grader af fordybelse eller grader af seriøsitet i kildetolkninger og lignende. 
Altså at gymnasiefaget ’historie’ er videnskabsfaget ’historie’ i discountudgave, og at 
historiedidaktik derfor mest drejer sig om, hvordan og hvorfor der skal/kan undervises i 
faget historie, og hvad, der skal undervises i inden for faget. Historiedidaktik er i den 
forståelse lærerens vidensområde. 

Men da historie som nævnt er et multidisciplinært fag i skolen, er den form for dis-
tinktion mellem ét videnskabsfag og skolefaget historie svær at opretholde. Forskellen 
på megen historieforskning og skolens historiefag er måske snarere den, at hvor de 
mange videnskabelige ’historiefag’ må gøre en dyd ud af den værdineutrale meto-
diske arbejdsproces, er historiefaget i det danske gymnasium også et erkendelses- og 
dannelsesfag og som sådan tæt forbundet med den lærendes subjektivitet og de vær-
dier, der er i og omkring den lærende på et bestemt tidspunkt.  

Man har ofte også skelnet mellem at definere didaktik som det teoretiske forskning-
sområde (fag-)didaktik og så didaktik som et praktisk/teoretisk aspekt ved et under-
visningsfag. Men historiedidaktik er tillige et forskningsfelt, der problematiserer, 
diskuterer og teoretiserer over, hvad ’historie’ egentlig er for en mærkelig størrelse. 
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Historie er jo et fag, der kun eksisterer som noget formidlet og brugt – altså som for-
skellige fremstillinger af tolkninger.    

I den tyske didaktiktradition inden for historie har didaktikeren Klaus Bergmann 
denne definition af videnskabsdisciplinen historiedidaktik:

Die Geschichtsdidaktik ist diejenige wissenschaftliche Disziplin, 
die Lehr- und Lernprozesse, Bildungs- und Selbstbildungsprozesse 
von Individuen, Gruppen und Gesellschaften an und durch 
Geschichte systematisch erforscht. Sie befasst sich mit allen 
denkbaren Arten und Formen von Lehr- und Lernprozessen, 
Bildungs- und Selbstbildungsprozessen an allen denkbaren Arten 
von Geschichte. Abgekürzt kann man die Geschichtsdidaktik 
als eine Disziplin bezeichnen, die sich mit der Verarbeitung 
(Rezeption) von Geschichte beschäftigt. (Bergmann 1997: 245)

Forskningsdisciplinen ’historiedidaktik’ er altså ifølge Bergmann et kompleks af un-
dervisning, læring, dannelsesprocesser og bearbejdning og reception af historie. His-
toriedidaktikeren Jörn Rüsen skriver angående det ’at lære i historie’, at det drejer sig 
om en narrativ kompetence og om bevidst at erkende tilværelsen i sammenhæng med 
tid. Han skriver:

… die Kompetenzen einer sinnhaften Orientierung der 
menschlichen Lebenspraxis im Zusammenhang der drei 
Zeitdimensionen durch Vergegenwärtigung der Vergangenheit, in 
einem Wort: um ‘narrative Kompetenz’. (Rüsen 1997: 262)

I det tyske forskningsfelt om historiedidaktik interesserer man sig desuden eksplicit 
for at undersøge, hvordan historie bruges i offentlige og kollektive sammenhænge, og 
altså ikke kun som et skolefag.

Geschichtsdidaktik versteht sich heute als Wissenschaft vom 
“Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft” ( Jeismann). 
Damit überwindet sie ihre noch bis in die 1970’er Jahre hinein 
reichenden Beschränkung auf den Status einer reiner Schul- 
oder Unterrichtsfachdidaktik, deren Aufgabe nur allzu oft darin 
bestanden hatte, einen überlieferten oder verordneten Kanon 
bewährter oder ideologisch erwünschter Inhalte mit möglichst 
grossem methodischen Geschick in die Körper der Schülerin und 
Schüler zu transportieren. (Schönemann 2006:72)

Bernd Schönemann understreger i citatet, at videnskabsdisciplinen historiedidaktik 
netop har indholdsdimensioner, der omhandler menneskers historieforestillinger i 
mange former for fællesskaber. Den offentlige og kollektive meningsdannelse i kul-
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turen er den symbolske orienteringsramme, som vi forholder den individuelle og den 
private historie til. 

hIstorIe som tolknIngsArbejde
Den humanistiske dimension i det danske gymnasiale historiefag har tolkningen som 
grundarbejdsform. Men det indebærer den dobbelthed, at eleven på den ene side skal 
lære at tyde og tolke alle former for spor og beretninger fra fortiden for at få viden 
om denne fortid, men på den anden side skal eleverne også lære at tyde og tolke 
senere tiders tolkninger af den tids fortid. Det sidste skal bl.a. ske for at give indsigt 
i fortidstolkningernes virkningshistorie. Det er ikke mindst tolkninger af tolkninger, 
der løfter historiefaget i gymnasiet op på et højere niveau.  

Enhver nutids fortidstolkninger er ikke objektiviserede resultater, men er tværtimod 
led i uafsluttede og u-afsluttelige bevægelige processer, som er karakteriseret ved, at 
tolkningerne konstant udsættes for senere tiders relevansbetragtninger, og dermed 
bliver tolkninger igen og igen transformerede og ændrede. Det sker som sproglig-
gørelser – forstået som noget verbalt og/eller visuelt – ind i en ny tid. En tolkning 
kan dermed fremstå som noget fundamentalt anderledes end en tidligere, men den 
nye tolkning kan tillige medvirke til ændre den samtid, som den foregår i. Det kan 
ske både i det godes og det ondes tjeneste. Talrige eksempler fra fortid og nutid kunne 
fremlægges her. 

Som følge heraf er enhver historisk tolkning også en form for narrativ skabelsespro-
ces udsprunget af tanker, ideer og viden hos fortolkeren, både når tolkningen foregår 
formelt i den videnskabelige verden, i undervisningens rum og alle andre steder i 
samfundene, hvor man bruger historie.

Det er disse svært forståelige mentale operationer, eleverne også skal lære at beherske 
i gymnasiet. 

Det er her vigtigt at understrege, at eleverne specielt tidligt i det gymnasiale forløb 
ofte har svært ved at forstå, at lærebogen i historie ikke er ’sandheden’ om fortiden. 
Eleverne kommer ofte med den for-forståelse ang. historie, at faget drejer sig om at 
’indlære’ historiebogens konkrete fakta om, hvad der er sket i fortiden, og hvad der 
er sket, står nu engang ikke til diskussion, mener de! At få vendt det billede er en 
ganske vanskelig proces. Èn af vejene går her over inddragelse af historiedidaktikken 
som videnskabsfelt, og udgangspunktet kan være systematisk arbejde med tidsbe-
greb og narrativitet som de meningsgivende elementer i historie (Ebbensgaard 2004, 
2006, 2008). 

Dette ligger i forlængelse af Jörn Rüsens tanker, når han taler om, at historiedidaktik 
er ’metahistorie’. 
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Den danske historiedidaktiker Bernard Eric Jensen har i mange år efterspurgt en 
historiedidaktik, hvor historiebevidsthedsbegrebet og historiebrug kommer ind. Han 
skelner mellem historiefagets didaktik og historiebevidsthedsdidaktik forstået som 
faglig og folkelig historiebrugsdidaktik. ( Jensen 2003 o.a.s)

Men en sådan begrebsfordobling er måske ikke nødvendig, hvis den videnskabelige 
historiedidaktiks tema, resultater og metoder bliver en del af historiefaget på de æld-
ste klassetrin. Så vil den praksisrettede fagdidaktik kunne omfatte såvel den klassiske 
historiefaglighed som den metahistoriske faglighed. Men det lægger naturligvis stadig 
op til nye tanker om historiefagets didaktisering. 

Sammenfattende angående det ovennævnte er derfor følgende:

• Historiefagets genstandsområde kan (naturligvis!) ikke være 
’fortiden per se’, men fagets genstandsområde er såvel for-
tidens kilder og spor som fortidens historietolkninger og nar-
rativer angående en hver fortids fortid. 

• Indsigt i forskningsdisciplinen historiedidaktik er nyttig i 
forhold til at fremme historiefaglig metakognition i de ældste 
gymnasieklasser. 

• Indsigt i historiedidaktikkens arbejdsfelt kan ses som et vigtigt 
almendannende og identitetsdannende element i historief-
aget i de ældste klasser, da historietolkning som bekendt er 
afgørende handlebaggrund i mange fællesskaber.  
(Ebbensgaard 2006, 2008, 2011)

Positionerne kunne umiddelbart forekomme provokerende, fordi ’historiedidaktik’ 
derved bliver en form for metafaglig elevkompetence af særlig faglig art, og altså 
ikke kun lærerens domæne. Men ikke desto mindre henter jeg altså argumentation 
for synspunktet i den tyske historiedidaktiktradition, som ikke mindst den danske 
forsker Bernard Eric Jensen – og med ham en lang række andre – har arbejdet for at 
gøre kendt i Norden. 

Argumentationens grundlag er altså kort sagt, at elever både skal lære at tolke fortidens 
egne spor som i klassisk kildekritik, men så sandelig også lære at afkode tolkningerne. 
At lære at tolke tolkninger er det samme som at få indsigt i det historiedidaktiske viden-
skabsfelt forstået som metakognition. Det er i den videnskabelige forskning angående 
historiedidaktik, at man får leveret de metodiske redskaber til at udføre det arbejde.

Men egentlig er det oplagt, at det må være sådan i den danske videregående skole, da 
’metakognition’ i alle fag skal med i undervisningen som en afgørende studiekom-
petence. I historie er det blot en metakompetence, der ikke kun skal sætte eleven i 
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stand til at reflektere over egen læreproces, men også forstå, hvordan man gennem 
tiderne har formidlet og forsøgt at forme mennesker efter autoriserede eller ideolo-
giske tolkninger af fortiden. Men det er uundgåeligt, at historie derved kommer til at 
fremstå som et fag med sin egen helt unikke fagdidaktiske forståelse. 

rüsens kAtegorIer som hjælpemIdler 
To begreber synes at understøtte elevernes refleksioner og orientering over historie. 
Det er sprogliggørelsen – altså fortællingen, og så erkendelsen af, hvordan tiden fun-
gerer i sammenhæng med narrativet. Historiedidaktikeren Jürgen Straub henviser til 
Jörn Rüsens understregning af disse begrebers betydning i sin opfattelse af, hvad ægte 
historiebevidsthed er. Det er:

 …Inbegriff der mentalen (emotionalen und kognitiven, unbe-
wussten und bewussten) Operationen, durch die die Erfahrung 
von Zeit im Medium der Erinnerung zu Orientierungen der  
Lebenspraxis verarbeitet wird […] Geschichte wird hier sehr  
elementar als gedeutete Zeit verstanden (Straub1998: 100) 

For Rüsen er historie en narrativ ytring, der inkorporerer en eller anden forestilling 
om tid og orientering i det indre og ydre liv. Rüsen skelner ud fra empiriske under-
søgelser mellem traditionel, eksemplarisk, kritisk og genetisk historisk narrativitet og 
historiebevidsthed.    

Hvis vi herefter kort skal prøve at fremlægge nogle praktisk-didaktiske tilgange, 
som man som lærer helt konkret kan arbejde med, hvis man vil udvikle elevernes 
metakognitive historieforståelse, kan man, inspireret af Rüsens kategorier og skemaer 
(1993: 6 og 81), opstille fire modelagtige historietilgange, som eleverne kan erkende 
hos sig selv og dermed overføre som en slags afkodningsnøgler i arbejde med tolke 
de formelle samfundshistorier: 

•	 Traditionel historieforståelse: Her opfattes ’historie’ som et sandt 
billede af fortiden. Tidsforståelsen er lineær, men samtidig 
er historie udtryk for ’noget evigt gyldigt’. Værdier er indis-
kutable og stabile i skiftende tider.    

•	 Eksemplarisk historieforståelse: Her opfattes historie som ’ma-
gister vitae’ - altså som en videnspulje af fortidserfaringer og 
almene værdier, der overleveres som nyttig handlingsbag-
grund for nutidsmennesker i et hvert fællesskab. Tiden får et 
element af rumlighed.
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•	 Kritisk historieforståelse: Erindringen om fortiden gennem his-
toriefortælling er oplæg til debat, der problematiserer noget 
almengyldigt. Fortiden er for altid væk, og kun som ideologi 
– og værdikritik i nutiden med blikket mod fremtiden – har 
historiefortællinger mening. Tid kan udsættes for vurderinger.

•	 Genetisk historieforståelse: Fortiden er og vil være med i en 
hvilken som helst nutid og fremtid i form af erindringsspor, 
genstande, mentale forestillinger, værdier og handlemønstre. 
Her springer fortiden altså konstant op og ind i nutiden. Det, 
som jeg nedenfor kalder ’tidens delfinspring’. Tiden vinder et 
element af nødvendighed som grundlag for livet. Det vedb-
livende og forandringen medieres.   

Pointen er, at eleverne kan orientere sig i forhold til de fire kategorier i arbejdet med 
historiske problemstillinger og materialer, når de skal lære, at en historisk fortolkning 
aldrig er en ’en uimodsigelig sandhed’ om, hvad historie er eller bør være. Brug af 
Rüsens originale og mere udfoldede modeller kan være et senere og mere avanceret 
niveau i undervisningen.  

Men for at nå frem til det ovennævnte arbejde må man i undervisningen gå vejen 
over visse praktiske og læringsmæssige mellemregninger ikke mindst, fordi hensynet 
til subjektiviteten ellers kan forsvinde i ’metaarbejdet’. 

Til slut følger derfor nogle få og enkle eksempler på, hvordan man på et mindre kræ- 
vende niveau i gymnasiet kan arbejde med tid, fortælling og tolkning.    

et InduktIvt lærIngsprInCIp forbundet med hIstorIedIdAktIk
Mit argument for at indføre det praktiske perspektiv i denne artikel er den, at forbindes 
den teoretiske refleksion ikke med undervisningens praksisverden, kan man ende i 
en didaktisk teoretisk reduktionisme, hvor virkeligheden ikke længere er synlig, men 
netop reduceret bort i teoriernes abstrakte sprog. 

Den læringsteoretiske tilgang, jeg vil plædere for som velegnet i forhold til de nævnte 
mål, er det induktive læringsprincip, men set ud fra en didaktisk tilgang. Det induktive 
princip vil sige at gå fra kendt til ukendt. Men jo mere, der er og bliver kendt viden, 
og jo mere, der lægges i elevernes videnspulje, jo mere raffineret kan man som elev 
og lærer arbejde med det induktive princip. Det induktive princip er altså ikke kun 
at bruge elevernes hverdagsforståelser, men indeholder tillige en afgørende progres-
sionstanke. Vi bevæger os, når det drejer sig om den praktiske oversættelse af de mere 
teoretiske didaktiske tanker, også over mod den angelsaksiske didaktiske forskning på 
dette område.  
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Det skal understreges, at klassiske historiske arbejdsformer med kilde- og tekstarbejde 
ikke forsvinder. Der bygges blot endnu et læringsmæssigt mål eller rettere fagligt 
niveau på. Det man altså kan kalde et metakognitivt niveau. 

Man kan foreslå fire grundelementer i det induktive læringsprincip som baggrund 
for den historiske metalæring, som altså fagligt er tæt forbundet med videnskabsfaget 
historiedidaktik:

1. At undervisningen udnytter elevernes kendskab til mange former for tid for at nå 
frem til nye erkendelser af tidens betydning som legitimeringsprincip i historie-
fortællinger og som magtmiddel over mindet. (Fx skærmens og filmens brug af 
tider, kunstens, litteraturens og dramaets tid).

2. At man fagligt anvender elevernes til enhver tid erhvervede historiske viden og 
deres medbragte historiefortællinger fra skole, familie, egn og fra andre kulturer og 
fællesskaber (fx lokaliteters og fremmede kulturkredses historiefortællinger).

3. At man opererer ud fra forestillingen om, at læring i historie drives af det legi-
time i som elev at skabe historie samtidig med, at der er krav om at reflektere over egen 
og andres tilgange til sådanne processer (fx i historiebøgerne, hos politikere og i 
medierne). 

4. At læreren processuelt og sammen med eleverne opbygger en fælles historisk 
erfaringspulje af historienarrativer og nyskabt historisk viden, og at disse samles 
som klassens fælles referencekonstruktioner. Det vil sige den fælles viden, som dan-
ner udgangspunkt for nye induktive læreprocesser. (Ebbensgaard 2008)

I det følgende vil jeg give nogle få og enkle eksempler på, hvordan specielt de tre 
første af grundelementerne kan omsættes i konkret historieundervisning. Det fjerde 
punkt ligger indvævet i de tre andre.

det første element: vejen frA kendt tIl ukendt 
Det første element i den induktive tilgang i forhold til at udvikle elevernes metakogni-
tive historiekompetencer drejer sig om at koble elevernes forforståelser angående his-
torie sammen med arbejdet med tid. Jf. modellen med inspiration fra Rüsen ovenfor.

Indsigt i forskellige fællesskabers og samfunds brug af tid kan være en øjeåbner, fordi 
tid altid er og vil være del af alle menneskers erfaringspulje, når de forholder sig til 
noget fortidigt – om end det sker på mange forskellige måder. Indsigt i de mange 
tidsforståelsers magtpotentialer og meningssætning kan tydeliggøre, at det at ’lære i 
historie’ er en mental bevægelse fra afkodning af den foreliggende historietolkning/
tekst frem mod skabelsen af nye, fortolkende narrativer.  
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Arbejdet med forskellige samfunds og tiders historiske formidlingsformers og brug 
af tidsbegrebet kan medvirke til at tydeliggøre, hvordan tid kan udnyttes som et af-
gørende legitimerende begreb i mange former for historiemagt.

Et lille eksempel: Tegn tid 
At problematisere det tilsyneladende selvfølgelige i ’tid’ og at lære om tidsopfattel-
ser som indføring i arbejdet med dette begreb i historie er et eksempel på, at man 
for at nå højere metakognitive mål i historie, må begynde i det meget simple – der 
imidlertid ikke er så simpelt endda. Det følgende er et eksempel hentet fra en under-
visningssituation og gengivet i et tidligere arbejde. (Ebbensgaard 2011).

Nogle elever skulle lære om tidsopfattelser som indføring i arbejdet med dette be-
greb. Som udgangspunkt mente et flertal, at tiden da var en fremadskridende linje fra 
fortid mod nutid og fremtid. Hvorfor skulle det nu være et problem? Eleverne fik nu 
hver en opgave: Nogle skulle tegne et sekund, andre et minut, en undervisningstime, 
endnu andre skulle tegne menneskets livstid, årets tid, historiens gang, en måneds 
tid, urets tid osv. osv. Kravet var en enkel og symbolsk fremstilling. Tavlen blev fyldt 
med prikker, streger, cirkler, spiraler, kurver, pile. Den lige og fremadskridende tidslin-
je dominerede ikke længere. Men hvor alle øvrige ’tider’ blev gengivet ret forskelligt, 
blev ’historisk tid’ som regel tegnet som en vandret eller opadgående pil. Der fulgte 
i klassen en reflekterende diskussion om symbolerne og ikke mindst af, hvorfor man 
var så enige om at tænke historiens tid som en lige og fremadskridende linje. 

Det konkrete læringsresultat var for det første, at eleverne faktisk erkendte visse af-
gørende filosofiske pointer ved tidsbegrebet. For det andet var resultatet, at elevernes 
forstod betydningen af at få fælles ’referencekonstruktioner’, dvs. fælles vidensoplevelser, 
som en efterfølgende undervisning kunne perspektiveres til (Ebbensgaard 2011).

Eleverne kom senere tilbage til de erkendelser, den lille ’øvelse med tid’ havde givet 
dem. Som mere faglig viden kan denne erkendelse analytisk beskrives således:

I almindelig hverdagsforståelse synes tid og linje at være det samme. Tid og linje er 
en del af den vestlige verdens selvforståelser om, at verdenshistorien hele tiden har 
’udviklet sig’ og er ’gået fremad’, som eleverne siger det. Mere abstrakt taler man om 
en akkumulerende tidsforståelse.  

Den lineære historieopfattelse henter som bekendt sin forestilling tilbage i den jødisk-
kristne tids- og verdensforståelse. Tiden begyndte i den forståelse ved skabelsen og 
slutter med ’tidens fylde’, og tanken er senere blevet overtaget af politiske ideologier 
som for eksempel marxismens utopitanke. Anders Breivik gjorde d. 22. juli 2011 brug 
af denne tidsforståelse i karikeret form, da han ophøjede sig selv til Gud og forestil- 
lede sig, at han kunne frembringe både apokalypse og eskatologi. 
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Når det er afgørende at problematisere den lineære tids primat for eleverne, så skyl- 
des det ikke mindst, at den akkumulerende og lineære tid er nært forbundet med 
en grundlæggende antagelse om, at udvikling og vækst er uimodsigelige værdier og 
nærmest ’Sandheden’ i de moderne samfund. Tidens lineære fremadskriden ses som 
en uendelig bevægelse mod det bedre, og som sådan er det en dybtliggende bevæg-
grund for økonomisk og politisk ageren i verden. 

Den traditionelle lineære tidsforståelse indeholder altså et handlings- og meningspoten-
tiale, som det er afgørende for elever at få indsigt i. En problematisering af den lineære 
tidsforståelse kan således lede frem til ganske store metaerkendelser og indsigter.     

Sproglig tekstlæsning og linje har, siger man, en tæt forbindelse. Men at fokusere på 
de læse- og afkodningsformer, man kender fra visuelle kulturer og bruge dem i forbin-
delse med læsning af fx historiske billeder, kan fremme elevernes metaerkendelser af, 
hvordan historiefortællinger også kan skabes. Det kan eksempelvis dreje sig om at 
opdage, at man faktisk ’zig-zag-læser’, når man får historier ud af én af Dronningens 
Gobeliner, eller når man prøver at udlede middelalderens verdenssyn og tilværelses-
forståelse ved ’at læse’ et billede fra Duc de Berrys kalender. Både gobelinen og ka- 
lenderbilledet er historiefortællinger, der videregiver en bestemt tolkning af fortid, 
nutid og fremtid med den hensigt at påvirke både nutid og den kommende efter-
tid. Gennem refleksioner over den ikke-lineære måde, man nødvendigvis må ’læse’  
med for at tvinge budskaber ud af billederne, problematiseres samtidig, hvordan 
tidsforestillinger indgår som argumentationsform i historietolkninger. Tydeligst er 
det måske i kalenderbilledet, hvor brug af kosmisk tid, menneskers tid og årets tid 
kan tolkes som hertugens understregning af, at der i al evighed er og bør være en 
ubrydelig sammenhæng mellem universet og livet på jord. 

Et perspektiverende eksempel på noget, der minder om det lige nævnte, er skærm-
billedernes mange ’samtidigheder’. Et moderne menneske fungerer også sammen 
med mange tidsforståelser, som man gjorde det på hertugens kalender. Den moderne 
unge surfer rask væk mellem forskellige tider i forskellige platforme og virtuelle virke-
ligheder. 

Ved skærmen kan ’vi’ samtidig opleve at være i fortid, nutid og fremtid. Nutid er ikke 
længere et punkt, der bestandig flytter sig, men opleves som ontologiseret og af rumlig 
karakter. ( Jf. her pkt. 2 i oversigten om historieforståelserne tidligere.)

Denne samtidighed i fortid, nutid og fremtid er også drømmenes og erindringens 
irrationelle tider. Med den tyske samfundsdebattør Hans Magnus Enzensberger kan 
man sige, at erindringen er karakteriseret ved, at den ikke placerer begivenheder i 
sekvens, men ud fra, hvad bevidstheden finder meningsfuldt og vælger at glemme og 
huske. I bevidstheden kan to konkrete hændelser i fortiden således optræde side om 
side, skønt de faktisk rent historisk befinder sig langt fra hinanden på en tidslinje. 
Enzensberger kalder det ’Tidens butterdej’. Erindringens hændelser er som rosiner, 
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der placeres langt fra hinanden i en udrullet dej, men som ender med at ligge tæt ved 
hinanden i de færdige og udskårne butterdejskager (Enzensberger 1996). I erindrin-
gen er det fortidens meningsdannende betydning for bevidstheden, der knytter vidt 
forskellige hændelser sammen i fortællinger. 

Den historiske metaerkendelse kan derfor for elever være, hvordan samtidighed og 
usamtidighed ikke nødvendigvis opleves som modsætninger i den menneskelige 
bevidsthed. Det er et forhold, som faktisk også bruges som stilgreb i mange former 
for moderne historiefortælling, ikke mindst de visuelle eller historiefortællinger, der 
skrives med en plan om at påvirke læseren på en bestemt måde. 

Eksemplerne ovenfor viser, at en meget simpel induktivt baserede didaktisk tilgang 
kan føre frem til ganske store og abstrakte erkendelser angående histories betydning 
og relevans i de moderne fællesskaber.   

det Andet element: elevernes lIv med fortIdsfortællInger
Det første induktive element lagde op til elevernes refleksion over tid som mental 
erkendelsesform og refleksion om brug af tid som legitimerende begreb i historie- 
fremstillinger. Det andet induktive element kan medvirke til at give eleverne lidt flere 
historisk analytiske refleksionskompetencer. De følgende eksempler stammer fra et 
tidligere empirisk arbejde (Ebbensgaard 2006).

Jeg interviewede på et tidspunkt danske gymnasieelever for at undersøge, hvordan 
de levede med historie og historiefortællinger. Men samtidig med, at jeg søgte disse 
empiriske resultater, stod det klart for mig, at samtaler med elever om historiebrug 
– enkeltvis og i grupper – kunne anskues som ganske velegnede didaktiske tilgange, 
når det drejer sig om at fremme elevers refleksion over historietolkninger og histo-
riebrug. Det, som jeg altså analytisk fandt og udledte af interviewsamtaler, afspejlede 
i realiteten elevernes udtalte historiske erkendelsesprocesser. I det følgende gengives 
nogle få analytiske resultater, men i virkeligheden er der altså samtidig tale om, at 
analyseresultater er udtryk elevernes erkendelser og refleksioner.

resultAter
Det viste sig gennem samtalerne, at unge mennesker i høj grad både bruger og ska-
ber historie i deres eget liv og i de fællesskaber, de er del af. Der var eksempler på, 
hvordan unge koblede deres egen situation og fremtidsorientering på en stor religiøs 
og verdenspolitisk historie som Islam, eksempler på, hvordan unge drog nytte af 
gamle familiefortællinger og på, hvordan lokal- og nationalhistorie medvirkede til de 
unges identitetsdannelse. Eleverne orienterede sig gennem mange former for histo-
riefortællinger mod det nutidige og det fremtidige liv både som enkeltperson, som 
medlemmer af små fællesskaber og som samfundsborger (Ebbensgaard 2006). 
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Moderne unge overtager altså stadig traditioner og alle slags fortidsfortællinger eller 
skaber nye traditioner i forskellige former for fællesskaber bl.a. i klassen. Når eleverne 
fortalte, blev det tydeligt også for dem selv, at tid og fortælling stadig er stærke iden-
titetsdannere for dem. Det var blot ikke altid skolens historiefag, der leverer de mest 
anvendelige historiefortællinger! (Ebbensgaard 2006). 

Et par elever fra Vestjylland fortalte om, hvordan de levede med familie- og skoleri-
tualer. I disse tilbagevendende ritualer kan man analytisk sige, at en sammenkrøllet 
tidspil samler fortid og fremtid i nutidens ritual. Den normalt vertikale tidspil kom- 
primeres så at sige i det synkrone. En lokalitet eller et fast kulturelt fællesskab kan 
virke som ‘tidens samlelinse’. Det er den gentagede samme fortælling eller ritual, 
der får fortid, nutid og fremtid til at smelte sammen. Man kender fænomenet fra 
kultpladsen i naturreligioner. Tiden bliver på en måde reversibel og har ingredienser 
af opløst tid eller evighed i sig. Det kan virke ejendommeligt, at moderne unge men-
nesker kan leve med en sådan næsten mytisk tidsforståelse. Men erkendelsen for 
eleverne af, at det forholder sig sådan, kan åbne for forståelsen af, hvorfor og hvordan 
andre tider og kulturer bruger historie og tid. 

Eleverne gav eksempler på, hvordan de oplevede, at tanker, ritualer, sprog, artefakter 
og ideer, som stammede fra et væld af historiske perioder var med dem i hverdagen. 
Eksempelvis var der drengen, der koblede et fund af gamle grammofonplader i foræld- 
renes hus sammen med komponistens stamcafé, hvor drengen selv tit kom. Erken- 
delsen for eleverne var, at fortiden på uforklarlig vis bryder ind i nutidens rum. Jeg 
har tidligere brugt udtrykket Tidens delfinspring som betegnelse for det, at fortiden 
så at sige ‘popper’ op i nutiden som tegn og spor (Ebbensgaard 2005).

Men det blev også klart ud fra samtalerne med eleverne, at historier og fortidsoplev-
elser, der ikke kan tåle, at man sætter dem til åben og kritisk debat, kan opleves så 
sande og meningsgivende, at de kan blive farlige historier. Det understregede det  
forhold, at fortidsfortolkninger kan være næsten forførende baggrunde for men-
neskers handlinger – både de acceptable og de uacceptable. Historieundervisningens 
dannelsesbetydning består ikke mindst i at arbejde med refleksioner over, hvordan, 
hvorfor og på hvilke måder, det kan ske. Historie-faglige samtaler med eleverne i 
mindre grupper kunne man foreslå som didaktisk måde til at få den proces i gang på.

det tredje InduktIve prInCIp: skAbende hIstorIedIdAktIk
Det sidste induktive læringsprincip drejer sig om det, jeg kalder skabende historiedi-
daktik. Der er tale om nogle mentale og praktiske tilgange, som kan udnyttes i his-
torieundervisningen til at få eleverne til at opleve sig selv som historieskabende og 
historieskabte individer. 

Tanken er, at ved at lægge vægt på andre elementer i undervisningen end den tradi-
tionelle reproduktion og/eller deduktion, kan man tydeliggøre afgørende elementer 
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i de mere overordnede historiekompetencer. Når der tales om kreativt eller skabende 
historiearbejde, så skyldes det, at idéer og produkter er de helt afgørende elementer i 
en sådan form for historieundervisning. Eleverne skal søge og undersøge historisk 
viden, og få ideer til og skabe nye historiefortællinger og fremstillinger med baggrund 
i denne viden. Det drejer sig om en form for fagligt arbejde med historietolkninger og 
spor, som tænker elevernes subjektive erfaringer sammen med og ind i de mere vær-
dineutrale og traditionelle faghistoriske metode. Andetsteds har jeg uddybet denne 
læringstilgang og henvist til de teoretiske inspirationskilder bag tankerne (Ebbens-
gaard 2006, 2008 og 2011).

Metoden i undervisningen er at opprioritere følgende punkter: 

• Handlingsaspektet: At reagere, at gøre, at prøve (Konvergent læring)
• Det konkrete produkt: At fremstille, fremvise eller fortælle (Praksislæring)
• Læringsfællesskabet: At ’klassen’ er hjælpelærer for hinanden som gruppe  

(Social læring)
• Den vilde tankes legitimitet: At fantasere og få ideer (Divergent læring)
• Kognition og metakognition: At reflektere over arbejdet i faget som  

indsigt i egen og andres læreprocesser. (Hermeneutisk læring)
(Beck og Ebbensgaard 2009 og Ebbensgaard 2011). 

Tankegangen i den kreative historiedidaktik er, at eleverne selv og i fællesskaber 
etablerer og skaber en gradvist voksende fælles historisk videnspulje og idé-værktøjs-
kasse, som indeholder personlige og kollektive historiske fortællinger, tolkninger og 
oplevelser – både fra elevernes egne produktioner og fra samfundenes historiekon-
struktioner. Dette kan udvikles til en erfaringskasse, hvor man kan finde redskaber 
til at afkode de nye former for historietolkninger, man møder. Det er det, jeg kalder 
at etablere fælles referencekonstruktioner og hermed menes altså en klasses samlede 
erfaringer angående historisk viden, oplevelser og fortællinger, som kan fungere som 
perspektiveringsramme for den efterfølgende undervisning. Referencekonstruktioner 
skabes ikke mindst, fordi der er krav om at fremstille, fremvise eller skabe historiske 
fortællinger verbalt, visuelt eller auditivt. Hvordan man gør det, er bl.a. noget, som 
historiedidaktikkens forskningsemner og temaer kan levere indsigter i.

hIstorIedIdAktIk – metAkompetenCe og demokrAtIgArAntI
Min position angående historiedidaktik er baseret på den logik, at da historiefaget 
og dets fagbegreb har ændret sig fundamentalt inden for de sidste årtier, må indsigt 
i historiedidaktik som forsknings- og praksisdisciplin ind i faget, for at eleverne kan 
forholde sig til den verden og det samfund, de deltager i, på en kritisk, reflekterende 
og velargumenteret måde. 

Verden i fortid og nutid har altså med tydelighed vist, at når store ideologier og re-
ligiøse systemer bliver internaliseret som del af den personlige identitet, forsvinder 
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fornuft og forstand, og konsekvenserne kan blive alvorlige. For det, der ikke kritisk og 
refleksivt bearbejdes, kan ende som en trussel fx mod demokratiske tanker. 

Dette er tillige at følge op på den tyske didaktiker Wolfgang Klafkis forestillinger om 
vigtigheden af at undervise i dannelsesforestillinger. Det, han kalder ’epokale nøgle- 
problemer’, dvs. tidstypiske almene problemstillinger, der er af grundlæggende betyd- 
ning for alle i de vestlige demokratier (Klafki 2002). Klafkis epokale nøgleproblemer 
og dermed dannelsesaspektet i historiefagligheden hægter sig samtidig på tanker om, 
hvilke materialer og emner, historiefaget bør og kan beskæftige sig med set på bag-
grund netop af samfundets værdiforestillinger. 
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 Nationella utvärderingar i historia  
– en statsreglerad reformpedagogisk historia?
Johan Samuelsson

InlednIng
Intresset för att kontrollera och undersöka svenska elevers kunskaper i historia har ge-
nom historien varit stort. Under merparten av 1900-talet hade vi ett system där profes-
sorer i historia årligen genomförde studentförhör med avgångsstudenterna. Därigenom 
kunde en samlad bild av historiekunskaperna ges. Systemet avskaffades under sent 
1960-tal, men med start 2013 kommer staten åter få möjlighet att få en samlad bild av 
vad svenska elever kan i historia då nationella prov införs i ämnet. Det sena 1900-talet 
och det tidiga 2000-talet kan alltså ses som ett undantag gällande ett nationellt syste- 
matiskt kontrollerande och insamlande av elevers kunskaper i historia. Artikeln kommer  
att beröra just denna period och uppmärksamma hur staten via två stora utvärderingar 
1992 och 2003 av skolan försökte samla ett vetande av svenska elevers kunnande i his-
toria. Utvärderingarna är de största nationella försöken att få en övergripande bild av 
elevernas kunskaper i historia, vilket gör dem relevanta att studera. 

Artikeln kommer att röra sig inom två överlappande fält; extern kunskapskontroll 
och historiedidaktik. Det övergripande syftet med artikeln är att se på vilka historiedi-
daktiska perspektiv som genereras i statens externa kunskapskontroll i ämnet historia. 
Mer specifikt ska de nationella utvärderingarna i historia som genomomfördes 1992 
och 2003 analyseras.

Utgångspunkten för studien tas i den kunskapssociologiska tradition där tester, rek-
ommendationer och utvärderingar ses som en självklar del av en normerande läro-
plan. Ivor Goodson resonerar om sambandet mellan ämnesutveckling, bedömning 
och kontrollen av kunskap. Kontrollen av kunskap signalerar vad som är viktig och 
rätt kunskap. Olika grupper strävar efter att kontrollera innehållet i undervisningen 
och en central del här är just bedömningssystemet. Genom olika former av utvärder-
ingar och examinationssystem kan innehållet i undervisningen kontrolleras. Good-
son visar, med utgångspunkt i England, hur denna kontroll också inneburit en kon-
troll över själva definitionen av vad olika ämnen bör vara.1  

Kontrollen av kunskap handlar inte bara om vem som ska avgöra vad som är riktig 
kunskap, det handlar också om hur systemet kring bedömning ska utformas. Jag 
kommer att använda mig av begreppet bedömningsinstitution. En bedömningsinsti- 
tution definieras här som en uppsättning formella regler och lagar kring hur utvärder-
ing av kunskaper ska ske. Men en institution innehåller också informella regler och  
 

1. Goodson (2004), s. 20ff.
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praxis som indirekt reglerar verksamheten. Ur ett kunskapssociologiskt perspektiv 
finns ett antal analytiska frågor att ställa med koppling till detta: Hur ser det for-
mella regelverket kring bedömning ut? Vem ska ansvara för bedömningen? Var ska 
bedömningskriterierna utformas? Vilka övergripande vetenskapliga och ideologiska 
perspektiv legitimerar systemet? Vilka normer och värderingar har präglat bedömnin-
gen? Även om alla dessa aspekter av bedömning inte direkt påverkar undervisningen 
kommer artikeln visa att det är rimligt att se även dessa övergripande systemfrågor i 
ett didaktiskt perspektiv. Genom att definiera formen och strukturen på bedömning 
kan också innehållet i undervisningen kontrolleras.2 I artikeln kommer en diskussion 
föras om hur beskrivningen av ämnet historia också påverkades av vem som hade 
kontroll över utvärderingen i de samhällsorienterande ämnena. Nu är visserligen en 
nationell utvärdering inte samma sak som ett nationellt prov, men en grundtanke 
med de nationella utvärderingarna var/är att de ska ha en normerande effekt på un-
dervisning.3 Inom historiedidaktisk och pedagogisk forskning har en intensiv diskus-
sion förts kring samhällsorientering, ämnesintegration och historieämnets uppdrag.4 
Artikeln ska också ses som ett bidrag till den diskussionen, då utvärderingarna i his-
toria och de andra SO-ämnena bör ses i ljuset av den debatten. 

frÅn Censorer tIll gymnAsIeInspektörer:  
en kort bedömnIngshIstorIk
I Sverige hade det akademiska ämnet stor makt över vilken kunskap som skulle ut-
värderas genom ett censorssystem. Censorerna, som vanligtvis var bemärkta profes-
sorer, fick via sina förhör med studenterna stort inflytande över vilken sorts kunskap 
som premierades. Detta är ett exempel på hur en bedömningsinstitution, censors-
systemet, kom att ge vissa personer/organisationer kontrollen över kunskapsproduk-
tionen. Därmed fick de också makten att definiera och legitimera vad som var värt att 
veta inom sitt ämne. Bedömningen i historia kom visserligen att styras av läroplaner, 
men professorernas historiesyn påverkade också innehållet i bedömningarna. I histo-
ria medverkade censorerna i framtagandet av de frågor som skulle ställas vid studen-
texamen. Det var också de själva som genomförde själva studentförhöret.5 Censors-
institutionen innebar att kontakten mellan akademi och skola kunde upprätthållas. I 
olika utredningar gällande censorssystemet framhölls denna kontakt som ett centralt 
argument för systemets bevarande:

Studentexamen är kontaktpunkten mellan läroverk och högskolor. 
Det kan ej vara annat än nyttigt, om universitetsmän, som skola ut-
bilda blivande läroverkslärare, genom sitt deltagande  
i examenskontrollen vinna inblick i skolans arbetsbetingelser  
 

2. Goodson (2004), s. 27ff. Bernstein (1978), s. 45ff och Gröjer (2004).
3. Den nationella utvärderingen av grundskolan 1992, Samhällsorienterade ämnen (1993), s. 179. För exempel 
på hur nationella utvärderingar påverkar inriktning på undervisningen, se Kommentarmaterial till kursplanen i 
historia för Lgr 11.
4. Se här t ex Karlsson (2009) och Englund (2005).
5. Se Samuelsson (2008) för analys av censorerna i historia.
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och möjligheter, och det är likaledes gott, att läroverkslärarna, icke  
minst i avlägsna landsorter, någon gång få sammanträda med repre-
sentanter för de högskolor, som skola bygga vidare på den grund de 
lagt. [---] Det är blott till gagn för skolan, att kontakten med vetens-
kapens män så långt som möjligt hålles vid liv. De akademiska cen-
sorerna med sin erkända auktoritet och oväld utgöra tillika ett gott 
stöd för de bedömande lärarna gentemot tilltagsna lokala inflytande.6 

I takt med det ökade antalet gymnasiestudenter blev det enligt staten svårt att upprätt- 
hålla systemet med censorer. Censorssystemet avskaffades 1965 parallellt med att 
grundskolan och gymnasiet i grunden reformerades. Censorssystemet och då i syn-
nerhet studentexamen avskaffades dels av ekonomiska skäl, dels av pedagogiska skäl. 
Men det går också att se avskaffandet som ett sätt att begränsa de akademiska ämnenas 
direkta inflytande över skolan. Genom avskaffandet av studentexamen kunde skolpo-
litiker genom Skolöverstyrelsen ta ett fastare grepp över det reformerad gymnasiet.7

I samband med reformerna förändrades också bedömningsinstitutionen och nya aktör-
er fick ökat inflytande över bedömningen. Den tidigare hegemoniska ställning de aka-
demiska ämnena haft över bedömning kom nu att utmanas av statliga byråkrater och 
det expanderande ämnet pedagogik. S.k. gymnasieinspektörer, anställda av Skolöver-
styrelsen, inspekterade lärarnas bedömningspraktik perioden efter avskaffandet av 
censorerna. 1982 avskaffades gymnasieinspektörerna. Anledningen till att inspekt- 
örerna försvann var bl.a. att de ansågs vara ineffektiva.8 Staten hade dock alltjämt ett 
intresse av att få en överblick av elevernas kunskaper. De nationella utvärderingarna, 
som studeras här, bör ses i ljuset av detta intresse. I de fall som studeras här, och som 
utgörs av nationella utvärderingar, kommer artikeln visa hur andra personer, institu-
tioner och perspektiv kom att äga makten över delar av kunskapskontrollen i historia.  

Aktuell forskning om bedömning och ämnesdidaktik
Nordiska ämnesdidaktiker har visat ett växande intresse för externa kunskapstest ur ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv. Svein Sjöberg betraktar exempelvis flera av de stora kun-
skapsutvärderingarna som internationella läroplaner då utvärderingarna skapar ett ram-
verk där man på detaljnivå beskriver ämnesinnehåll. Med exempel från TIMSS, som 
bland annat utvärderar kunskaper i de naturorienterande ämnena, visar han hur ämnet 
avpolitiseras, konserveras och blir kontextlöst i utvärderingarna. Enligt Sjöberg sipprar 
denna internationella läroplan ner till den nationella läroplanen då politiker och by-
råkrater är måna om att nationen ska prestera bra i de internationella testerna. En grund-
fråga för Sjöberg blir frågan om vem som äger och kontrollerar vad som ska vara rätt och  
 

6. Citat från betänkande som lämnades av de s.k. studentexamenssakkunniga 1938, i SOU 1947:34, s. 319. 
7. Jmfr med Goodson (2004) och hans resonemang om akademi och examination i England.
8. Se Samuelsson & Storm (2008).
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riktig kunskap och han ser en fara med en internationalisering av kunskapskontrollen.9 

Svensk historiedidaktisk forskning är ett relativt moget forskningsfält. Både enskil-
da forskningsprojekt och större sammanhållna forskningsprogram har inneburit att 
begrepp, teorier och nya perspektiv utvecklats. Forskare som Bengt Schüllerqvist, 
Klas-Göran Karlsson och Kenneth Nordgren har bl.a. analyserat lärarstrategier, his-
toriebruk och historieförmedling. Forskarskolar med historiedidaktisk profil i Lund/
Malmö och Karlstad har också producerat nya studier med olika ingångar.10 For-
skningen har förenats i frågor kring lärande och konsumtion av historia på olika 
arenor och i olika former där de didaktiska frågorna hur, vad och varför analyserats. 
Det finns också en påtaglig teoretisk spännvidd inom forskningsfältet. Studier med 
hemvist kring teorier om historiemedvetandet har tidigare dominerat forskningen. 
Men under senare år har också ett antal studier med både mer praxisnära studier och 
undersökningar med rötter i den anglosaxiska traditionen tillkommit. Mera specifika 
texter kring ämnesdidaktik och bedömning finns visserligen, men det är ett område 
i utveckling.

Svenska studier har främst studerat olika former av bedömningsunderlag och lärares 
bedömningspraxis. En tendens tycks vara att lärare i sina bedömningar exkluderar 
mer problematiserande historiska kunskaper såsom metod, historisk tolkning och 
källvärdering.11 I USA och England finns praxisnära forskning som visar på ett nära 
samband mellan historiesyn, undervisning och bedömning. Det finns också studier 
som har analyserat hur de externa inspektionerna och kunskapstesterna konkret styr 
undervisningen. En tendens är att den utökade inspektionen och kunskapskontrol-
len haft inverkningar på undervisning. Tecken finns exempelvis på att källkritik och 
frågeställningar av analytisk art fick mindre utrymme i undervisningen när staten 
utökade den externa kunskapskontrollen. Formerna och innehållet för bedömningen 
inverkade alltså på undervisningen.12 Historiedidaktikern S.G. Grant visar samtidigt 
att lärarnas bedömningspraxis inte i så hög grad påverkades av testen. En orsak till 
detta är enligt författaren att lärarnas praxis sedan länge har påmint om strukturen på 
testen, lärarna hade även före införandet av delstatstest prov som innehöll flervals-
frågor, essäuppgifter och kortsvarsfrågor. Grant som studerat ”social studies” (geo-
grafi, historia och samhällskunskap) ser också att själva undervisningsmetoderna inte 
i förväntad grad påverkades av testen. Dock kom innehållet i undervisningen att 
påverkas av testens innehåll.

I USA verkar det också som att lärarna i princip har hög acceptans för externa test, 
men de är samtidigt ofta kritiska till själva innehållet i testen.13 

9. Sjöberg (2005). Jmfr också med den stora studien The Cambridge primary review där den engelska skolan 
har utvärderats. Här problematiseras just externas testers roll för undervisningen, se Introducing the Cambridge 
primary review (2009), s. 30ff.
10. Se t ex Nygren (2009), Schüllerqvist (2004), Olofsson (2011), Karlsson & Zander ed. (2009), och Nordgren (2006).
11. Samuelsson (2010) och Rosenlund (2011). Se också Alvén (2011).
12. Husband, Kitson & Pendry (2003), s. 130ff och Wineburg (2001), s. 174.
13. Grant (2006). 
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hIstorIedIdAktIskA perspektIv pÅ lÄroplAnernA
De två fall som ska behandlas här gäller i huvudsak de två stora nationella utvärder-
ingarna som genomfördes 1992 och 2003 i den svenska grundskolans årskurs 9. 
Inom undersökningsperioden har det funnits två läroplaner, Lgr 80 och Lpo 94. 
Läroplanerna har influenser från olika historiedidaktiska perspektiv, det anglosaxiska 
och det tysk-danska. En analys av de nationella utvärderingarna måste relateras till de 
perspektiv läroplanerna vilar på.  

I Lgr 80 fortsatte utvecklingen mot en reformpedagogisk skola i Sverige, en process 
som påbörjats på 1940-talet. Här lyftes den aktivt kunskapssökande eleven fram som 
norm och det var elevens verklighetsbild som skulle vara utgångspunkten i under-
visningen. Katederundervisning var något som skulle begränsas.14 Gällande ämnen 
blev de ämnesövergripande perspektiven centrala. Motiveringen till detta var bl.a. 
annat att eleverna inte ”tänkte i ämnen”. Rent praktiskt kom historiska perspektiv att 
organiseras inom det samhällsorienterade blocket (fortsättningsvis SO). I läroplanen 
talades det om ”Människans verksamhet – tidsperspektivet”.15 Ämnesdidaktiskt fanns 
influenser från den anglosaxiska historiedidaktiska traditionen i Lgr 80. Perspektivet 
växte fram i England under 1970-talet som en reaktion mot en nationellt och kon-
servativt orienterad historieundervisning. Elevens egen roll som kunskapsproducent 
av sin egen historia och begreppsfokus var några karaktäristika drag. Efterhand har 
perspektivet utvecklats och också influerat nordamerikanska historiedidaktiker. I linje 
med det anglosaxiska perspektivet talar Erik Lund om två aspekter av skolämnet 
historia och använder sig av uttrycken ”veta att” och ”veta hur”. När Lund använder 
dessa begrepp menar han att ”Veta att” bygger huvudsakligen på en reproducerande 
syn på vad historisk kunskap är. ”Veta hur” handlar mer om metodkunskaper. Tan-
ken här är att eleven ska få en känsla för hur historisk kunskap skapas genom t ex 
arkivstudier. Men lika viktigt är också att eleven i skolan själv måste få arbeta med att 
skapa historisk kunskap. I aktuell angloamerikansk historiedidaktik används begrep-
pet ”second order concepts” delvis synonymt med vad Lund kallar ”veta hur”. Detta 
perspektiv på historia avser procedurkunskap och syftar på att ämnet ska utveckla 
elevernas kunskap i bl.a. källanvändning och analys.16  

I olika kommentarmaterial till Lgr 80 diskuterade Gunilla Svingby kursplanen, med 
hänvisning till historiedidaktiker som lanserat det anglosaxiska perspektivet i olika sam-
manhang (Erik Lund och Dennis Shemilt).17 I själva kursplanen talades det också om 
exempelvis vikten av att en ”veta att historia” erbjöds eleven. Samtidigt markerades i 
än högre grad att elevens egen aktivitet var viktig. Exempelvis betonades att elevens  
 
 
14. Lgr 80, s. 48.
15. Lgr 80, s. 121ff.
16. Lund (2009):14-30. Jmfr med Seixas (2009) och Levesque (2008), s. 29ff. Se också VanSledright (2011) som 
när han diskuterar historiska kunskapsformer talar om ”Substantive knowledge types” och ”Procedural know-
ledge type”. De metodinriktade aspekterna handlar om procedural knowledge. Substantive knowledge rör de 
mer kunskapsreproducerande aspekterna av historia. 
17. Se t ex Svingby (1986).”Begrepp och begreppsbildning inom skolan orienteringsundervisning”. Samtidigt för 
hon inget fördjupande resonemang om den anglosaxiska traditionen.
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eget arbete med historiska källor skulle vara en del av undervisningen. I den generella 
texten om de samhällsorienterande ämnena noterades att elevens egen kunskaps-
produktion är viktig. Eleven skulle ”beredas tillfälle att själv producera och förmedla 
kunskap” enligt kursplanen. De två första målen i kursplanen för historia knöt dels an 
till elevens närmiljö, dels till eleven som aktiv kunskapsproducent. Målen var: Min 
orts historia och Några olika historiska källor och metoder.18 

Dessa perspektiv ligger nära delar av det anglosaxiska perspektivet. 1994 kom en ny 
läroplan för grundskolan, Lpo 94. Nu fick ämnet historia åter en egen ämnesbeteck-
ning, dock kunde skolorna själva välja om de ville organisera undervisningen ämnes-
vis eller i block. Läroplanen kom mer att präglas av en essentialistisk kunskapssyn i 
relation till Lgr 80. Ett tydligare kunskapsfokus och en mer lärarcentrerad undervis-
ning är några av förskjutningarna i Lpo 94. Den uttalade progressivistiska synen på 
kunskap som präglade delar av Lgr 80 var inte lika framträdande i Lpo 94.19 Samtidigt 
ska skillnaderna mellan Lgr 80 och Lpo 94 inte överdrivas, även i Lpo 94 betonas t.ex. 
vikten av att beakta elevens perspektiv, man lyfter även fram att ämnet ska stimulera 
eleven analytiska och kritiska tänkande.20 

En markant skillnad mellan Lpo 94 och Lgr 80 är den förstnämnda läroplanens bet-
oning av bildning och historiemedvetande. Framlyftandet av begreppet historiemed-
vetandet visar att den tysk-danska historiedidaktiska traditionen kom att inspirera kur-
splanen. Historiedidaktikern Kenneth Nordgren ser tre mer specificerade uppgifter 
för ämnet historia i Lpo 94. En central del är att ge kunskaper om historia. Här 
handlar det t.ex. om att eleven ska förstå vad som driver och orsakar historisk utveck-
ling. Eleven ska ha faktakunskaper och kunna sätta samman dessa kunskaper i mer 
komplexa sammanhang. Vidare ska historieundervisningen leda till ökade metodiska 
kunskaper. Här handlar det t ex om förmågan att analysera texter, formulera problem 
och att bedriva källkritik. Slutligen är utvecklandet av elevens historiemedvetande cen-
tralt. Här är elevens identitet en av utgångspunkterna. Eleven ska kunna placera in 
sig själv i ett historiskt perspektiv, men det är också viktigt att se sambandet mellan 
historisk tid, samtid och framtid. En aspekt av historiemedvetandet rör också bruket 
av historia. Undervisningen ska syfta till att ge eleven kunskaper om hur historien 
brukas på olika sätt. En aspekt härvid är historiens roll för skapandet av olika former 
av identiteter. Nordgrens resonemang om essensen i ämnet har tydliga paralleller till 
delar anglosaxiska perspektivet (jmfr här med ”veta att” och ”veta hur”), vilket visar 
att perspektiven inte nödvändigtvis måste ses som oförenliga.21 Sammantaget måste 
skolämnet historia ses som en produkt av en kontinental syn på ämnets uppdrag och 
roll då frågor om medvetandet, identitet och bruk betonas i styrdokumenten, vilket 
är utmärkande för den tysk-danska traditionen.22 

18. Lgr 80. Sid 120-125, se också Wineburg 2001, gällande historical thinking.
19. Se Stensmo (1994), sid 202ff, Berggren & Johansson, (2006), s. 13f. Jmfr också med Lpo 94, s. 9 med Lgr 
80 s. 14 och s. 48.
20. Se Lpo 94, kursplan historia.
21. Se Kenneth Nordgren (2008) och Olofsson (2011). Se också Lpo 94, kursplan i Historia. Se även Lgr 11, där 
de olika perspektiven är inkluderade i läroplanen.
22. Se Lundh (2010).
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mAterIAl oCh metod
De historiedidaktiska perspektiven som inspirerade respektive läroplan kommer att 
utgöra en resonansbotten i analysen av utvärderingarnas syn på historien. Det är två 
centrala svenska nationella utvärderingar som utgör artikelns huvudsakliga empiri.

Jag har koncentrerat mig på de Nationella utvärderingarna gjorda 1992 och 2003 
(NU92 och NU03). Andra nationella utvärderingar som gjorts av skolan har inte 
inkluderat historieämnet. NU92 och NU03 är också de enda nationella utvärderingar 
som gjorts av ämnet historia i Sverige.  

Den del av NU92 som ligger till grund för artikeln utgörs av rapporten Samhällsori-
enterade ämnena huvudrapport (NU92 SO-ämnen huvudrapport). En rad andra rap-
porter har publicerats, men det är i denna rapport som historiska aspekter av SO-
blocket behandlas.

I samband med NU03 utvärderades samtliga ämnen i grundskolan. För respektive 
ämne ansvarade ämnesrepresentanter. Ämnesrepresentanterna kom vanligtvis från 
ämnesinstitutioner vid universitet och högskolor. De samhällsorienterade ämnena 
hade också en övergripande projektledare från lärarutbildningen i Malmö. NU03 
presenterades i olika omgångar och former. En huvudrapport, Nationella utvärder-
ing av grundskolan 2003, sammanfattande huvudrapport, var en summering av samtliga 
ämnen och utvärderingsområden (NU03 Sammanfattande huvudrapport). För de 
samhällsorienterade ämnens kom två huvudrapporter, Nationella utvärderingen av  
grundskolan 2003 – huvudrapport – naturorienterade ämnen, samhällsorienterade ämnen och 
problemlösning i årskurs 9 (NU03 huvudrapport NO, SO och problemlösning) och Samhäll-
sorienterade ämne (NU03 SO-ämnen). Den specifika utvärderingen av historia, Histo-
riekunskap i årskurs 9 var en egen delrapport inom utvärderingen av de samhällsorien-
terade ämnena (Historiekunskap i årskurs 9, 2006). 

Delrapporten finns bara som pdf-fil. Rapporterna som specifikt rör samhällsorien-
terade ämnen ligger till grund för artikeln. Respektive rapport har också rekommen-
dationer av didaktisk karaktär. För avnämarna är det alltså flera olika rapporter och 
rekommendationer som ska beaktas. Dock är inte målgruppen klart specificerad. 
Den rapport som uttryckligen vill påverka nationella beslut om skolan, Nationella 
utvärderingen av grundskolan 2003 – huvudrapport – naturorienterade ämnen, samhällsori-
enterade ämnen och problemlösning i årskurs 9 och Samhällsorienterade ämne, rör bl.a. kun-
skaper och undervisningsformer. Den rapport som uttryckligen vänder sig till lärare, 
Samhällsorienterade ämne, intresserar sig inte för elevernas kunskaper utan resonerar 
mer om elevernas intresse, undervisningens organisation och elevens förhållningssätt 
till sitt eget lärande. Själva historierapporten vänder sig också till direkt till lärare. 

Initialt hade arbetet en komparativ ansats där nationella utvärderingar i Norden 
skulle analyseras. Men pga av materialbrist kunde ingen djupare nordisk kompara-
tion genomföras. Dock är värt att notera att samtliga nordiska länder, undantaget 
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Sverige, har en årlig externt återkommande kunskapskontroll i censorssystemet. Även 
om det finns vissa variationer i censorernas uppdrag möjliggör det ändå en nationell 
överblick av elevernas kunskaper och färdigheter i historia. Möjligen är det förklarin-
gen till att få nationella utvärderingar i historia har genomförts i Norden.

I ett internationellt perspektiv finns vissa andra utvärderingar. I studien Youth and 
history intervjuades 32 000 elever i flertalet europeiska länder. Dessutom inkluderas 
Israel och Palestina i undersökningen. Studien initierades av Euroclio och finansi-
erades av bl.a. EU. Tanken med projektet var att göra en internationell jämförelse av 
historiemedvetandet. I studien ställdes bl.a. frågor om följande: intresset för historia, 
synen på historia, socialisationen av historiska kunskaper, tolkningar av historien och 
sambandet mellan då, nu och framtiden. I undersökningen fanns också faktafrågor 
där eleven skulle placera händelser i kronologisk ordning. Även hur undervisningen 
bedrevs utvärderades (Youth and history, 1997). Det amerikanska utbildningsdeparte-
mentet genomför genom det nationella utvärderingsinstitutet National Assesment 
of Educational Progress (NAEP) sedan 30 år tillbaka återkommande utvärderingar av 
elevernas kunskaper i amerikansk historia. Studierna har generellt en statsorienterad 
ansats. Utvärderingarna vill pröva elevernas faktakunskapser, men testerna prövar 
elevernas färdigheter (The Nation’s Report Card: U.S. History 2006). De internationella 
studierna har inte använts närmare i artikeln.

I analysen av utvärderingarna har jag fokuserat på utvärderingarnas frågeställningar, 
elevresultat och slutsatser. Elevresultaten behandlas huvudsakligen deskriptivt. I ana- 
lysen av utvärderingarnas frågor och slutsatser har ett raster, utifrån de ovan beskrivna 
historiedidaktiska perspektiven, använts. Jämte dessa specifika analyskategorier som 
i sammanhanget kan kallas specifikt ämnesdidaktiska, har också den mer övergri-
pande kunskapssociologiska frågeställningen kring bedömning kopplats till analysen 
av materialet. Här är frågan om vilka övergripande historiedidaktiska perspektiv och  
utbildningsideologiska synsätt som legitimeras i den specifika bedömningsinstitution 
som de nationella utvärderingarna utgör.

de nAtIonellA utvÄrderIngArnA
I och med att den svenska skolan under 1990-talet omreglerades och gick från regel-
styrning till mål- och resultatstyrning fick det konsekvenser också för den externa 
kunskapskontrollen. Tidigare har de nationella proven haft en viktig funktion som 
betygsnormerare, nu blev externa kunskapsbedömningar ett sätt att följa upp och 
styra skolan. De samlade kunskapsutvärderingarna skulle ge underlag både för mak-
thavare och för lärare på fältet.

NU92
Ett antal nationella utvärderingar genomfördes under sena 1980-tal. Utvärderingarna 
berörde inte historia. Några år senare gjordes åter en nationell utvärdering av grund- 
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skolan. Syftet var att bedöma hur väl läroplanens mål uppfylldes. Skolverket var 
också intresserat av hur relationen mellan måluppfyllelse och variabler som kön och 
klass samverkade. I projektet studerades visserligen specifika ämnesområden/ämnen 
men en stor del av utvärderingen handlade om kunskapssyn, skolutveckling, arbets-
former etc. I utvärderingen ingick, förutom de enskilda ämnesutvärderingarna, en rad 
andra rapporter som t.ex. rapporten ”Problemlösning i grupp”. En tanke med SO-
utvärderingen var, jämte prövandet av måluppfyllelsen, att verka för ämnesdidaktisk 
fortbildning. Både i SO-rapporten och i andra rapporter fanns råd och anvisningar 
om hur undervisningen borde bedrivas. Ansvarig för utvärderingen var pedagogen 
Gunilla Svingby. Men i konstruktionen av utvärderingens design medverkade också 
lärare, lärarutbildare och representanter för respektive SO-ämnen. 178 stycken klasser 
deltog i utvärderingen och sammanlagt gjorde drygt 3000 elever de uppgifter som låg 
till grund för bedömningen av elevernas kunskaper.  

I inledningen redogjordes klart för utvärderingens grundläggande syn på kunskap 
och ämne. Enligt utvärderarna fanns det två grundläggande synsätt på kunskap i Lgr 
80. Den första traditionen var den konstruktivistiska kunskapssynen där kunskap 
uppstår i mötet mellan eleven och stoff eller elevens egna erfarenheter. I läroplanen 
fanns också, enligt författaren, drag av en mera restaurerad pedagogik där kunskap 
överfördes från lärare till elev. Vidare presenterades utvärderingens syn på ämnet. Att 
Lgr 80 inte använde sig av ämnesbeteckningar noterades men man påpekade också 
att de fyra separata SO-ämnena var en viktig del av utvärderingen. Utgångspunkten 
var enligt rapporten ämnesdidaktisk.23   

Utvärderingens frågeområden
I undersökningen fanns ett antal teman som inte direkt relaterade till ”ämnen” men 
frågorna var av sådan art att de utvärderade olika kunskaper och färdigheter inom 
respektive SO-ämnen. Ett antal övergripande teman fanns med i studien: Fattiga och 
rika, Sovjet, förr och framtiden samt utvandring/invandring. I dessa frågeområden 
utvärderas också kunskaper i exempelvis namngeografi, värderingar och emigration. 
Frågorna kopplade till historia avsåg följande teman: förståelse av kausalitet, nutids- 
historiska kunskaper, kronologiska kunskaper, förståelse av drivkrafter bakom förän-
dring och källkritik.

Frågorna var av flera slag. Dels fanns flervalsfrågor och dels frågor som krävde mera 
resonerande svar. Tonvikten låg på frågor som utvärderade elevens förmåga till 
förståelse och analys. Viktigt var också, enligt rapportförfattaren, att eleven skulle få 
visa sin förmåga att producera egna svar och inte bara passivt återge fakta.24 Jämte 
frågor som prövade elevernas kunskaper och färdigheter undersöktes också inställ- 
ningen till bl.a. ämnet och undervisningsformer. 

23. Den nationella utvärderingen av grundskolan 1992, Samhällsorienterade ämnen (1993), s. 14f.
24. Den nationella utvärderingen av grundskolan 1992, Samhällsorienterade ämnen (1993), s. 6–37.
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Perspektiv i utvärderingen: reformpedagogik och anglosaxisk didaktik
De teman som lyftes fram i utvärdering specifikt gällande historia var: 
• Förståelsen av kausalitet (orsak–verkan)
• Nutidshistoriska kunskaper
• Kronologiska kunskaper
• Förståelse för drivkrafter bakom förändring
• Källkritik
• Historisk empati
• Elevernas intresse för historia

Som nämndes ovan var Lgr 80 och författarna av kommentarmaterial till kursplanen 
inspirerad av engelsk historiedidaktisk teori. I utvärdering blir det tydligt, frågor som 
rör historisk empati, orsak–verkan, arbete med källor och elevernas intresse för histo-
ria är alla väsentliga byggstenar i denna tradition.25 Noterbart är också att utvärdering 
inledningsvis slog fast att hela SO-utvärderingen skulle bygga på läroplanens mål, 
elevens intresse och en koppling till de vetenskapliga disciplinerna pedagogik respe-
ktive ämnesdisciplin.26 Vad som också måste noteras är att själva SO-utvärdering hade 
frågor om handlingsberedskap och framtidsperspektiv. Dessa frågor behandlades inte 
i utvärdering av historia. Samtidigt är detta, handlingsberedskap och framtidsorien-
tering, ett centralt perspektiv i den tysk-danska historiedidaktiken som under fram-
förallt 1990-talet fick stort genomslag, inte minst i Lpo 94. 

Bedömning av elevernas förmåga att resonera om orsak–verkan
För att testa elevernas förmåga och kunskap gällande drivkrafter i historien ställdes 
frågor om vad som orsakade vissa fenomen. Eleverna fick bl.a. resonera om ett fiktivt 
fall: ”Maja”. Maja var i uppgiften en tjänsteflicka hos en patron. Efter att ha försökt 
byta arbetsplats blev hon misshandlad av polisen. Frågan eleverna skulle ta ställning 
till var vad orsaken var till att människor på den här tiden accepterade detta. Upp-
giften bestod av skriftliga dokument (framgår inte hur många) och eleven fick svara 
relativt öppet på frågorna. 

De allra flesta eleverna hade en bristande förmåga att tänka i termer av kausalitet. 
43 % hade en form av fatalistisk förklaringsmodell. 30 % av eleverna analyserade 
människors situation i termer av maktlöshet. Andelen elever med orsaksförklaringar 
som kopplade an till lagar, maktstrukturer och könsroller var betydligt lägre. Enligt 
utvärderingen var svenska elevers förmåga att förstå historien i termer av orsak–ver-
kan låg. Visserligen fanns flera uppgifter där elevens förmåga att tänka i termer av 
orsak–verkan studerades, men generellt sett var förmågan outvecklad. När eleverna 
skulle välja bakomliggande drivkrafter var det framförallt teknikens betydelse som 
lyftes fram. Samtidigt var studien försiktig med att uttala sig tydligt om rätt och fel  
 
 
25. Se t ex Stolare (2010) och Levesque (2008).
26. Den nationella utvärderingen av grundskolan 1992, Samhällsorienterade ämnen (1993), s. 16.
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svar, snarare var intresset riktat mot attityder till förändring. Samma inställning hade 
utvärderarna till frågan om orsaker till migration, här fördes ett resonemang om vilka 
konsekvenser vissa svar kunde tänkas få i största allmänhet.

I utvärderingen fördes ett resonemang om elevresultaten där en koppling till univer-
sitetsdisciplinen historia direkt gjordes. Begrepp som ”push and pull” användes för 
att analysera synen på migrationens orsaker. När det gällde människors levnadsvillkor  
analyserades svaren med utgångspunkt i t.ex. ekonomiska drivkrafter, strukturella 
villkor och tekniska förhållande.27

Att testa ”veta att”; elevernas kronologikunskaper
De ovan refererade uppgifterna knyter an till att mäta historiska förmågor som analys 
och förståelse av historisk förändring. De kan därmed delvis ses som vad Erik Lund 
kallar ”veta hur”. Men en viktig aspekt rör snarare historia som ”veta att”. Att testa 
elevernas förmåga att placera in händelser och personer på en tidslinje kan sägas 
pröva dessa historiska kunskaper. Men det kan också ses som ett sätt att delvis testa 
elevernas begreppskunskap.28 För att lösa uppgifterna krävdes kunskaper om personer 
och om olika fenomen som livegenskap, oktoberrevolutionen och tsar.

Om eleven hade lyckats placera händelsen/personen inom en 25-årsmarginal katego-
riserades svaret som rätt. Förutom Karl XII:s nederlag i Poltava ställdes inga frågor 
om svensk historia. Föga förvånande var kunskaperna bäst i världskrigshistorien, ex-
empelvis kunde 60 % av eleverna placera Hitlers nederlag mot Sovjetunionen rätt. 
Sämst var kunskaper i rysk historia och endast 14 % av eleverna visste när Peter I 
”den store” blev tsar. Slutsatsen som drogs här var att en undervisning som i större 
omfattning tog sin utgångspunkt i elevens eget kunskapssökande och intresse skulle 
generera bättre resultat. Det går också att säga att elevernas begreppskunskap gällande 
visa fenomen kopplade till rysk historia var begränsade. Hade eleven haft kunskap i 
begrepp som tsar och livegenskap hade troligtvis förmågan till kronologiskt tänkande 
varit bättre. 

Ämnesdidaktiska konsekvenser
SO-undervisningen var i för hög grad, enligt rapporten, fokuserad på ämnen och 
inte på helheter. En alltför hög grad av ämnesseparering tänktes ge negativa effekter 
på undervisningen som riskerade att bli alltför ”traditionell”, dvs. klassrumsunder-
visning under ledning av läraren. För att aktivera eleverna behövs ämnesintegration 
och nya metoder. Författaren konstaterar också att elevernas intresse och inflytande i 
högre grad måste tillgodoses i SO-ämnena.

27. Den nationella utvärderingen av grundskolan 1992, Samhällsorienterade ämnen (1993), s 130ff).
28. Jämför här med bl a Levesque (2008), s. 29ff och hans resonemang om first order concepts.
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Även om eleverna hade bristande faktakunskaper, innebar detta inte att mer tid skulle  
ägnas åt att plugga in fakta. Snarare tydde det på att andra undervisningsformer och 
synsätt på kunskap borde få större utrymme, framförallt måste elevens intresse styra 
undervisningen mera. Vidare förordades längre undervisningspass.

Slutligen rekommenderades nya slags kunskapstest. Test där enkla färdigheter och 
faktakunskaper prövas innebär att eleven lär sig att det ”bara finns ett rätt svar på 
varje fråga, att det rätta svaret finns i huvudet på lärare”. Denna form av prov var inte 
att föredra.29

Som normgivande ämnesdidaktisk text är det tydligt att det handlar om en reform-
pedagogisk förståelse av ämnet historia. Elevens intresse och föreställningar skulle 
i hög grad utgöra grunden i undervisningen. Ett mer essentialistiskt perspektiv på 
ämnet där läraren överförde fakta och kunskaper skulle inte prioriteras. Perspektivet 
låg nära Lgr 80s syn på pedagogik och ämne. Den reformpedagogiska förståelsen av 
ämnet historia lät sig också anpassas till den anglosaxiska historiedidaktiska tradition 
där elevens eget kunskapssökande betonas.30 

Dock fanns i utvärderingen dubbla signaler. Framförallt märks det i konstruktionen 
av vissa frågor. När elevernas kronologikunskaper prövades var det en statsorienterad 
historia med en betoning på vita, manliga makthavare. Denna form av historieun-
dervisning har både varit legio och ifrågasatt i andra länder. Ian Grosvenor visar 
exempelvis i en studie av engelsk undervisning hur denna konception av historieun-
dervisning bejakats och samtidigt varit omdiskuterad.31 

NU03
Under 1990-talet genomfördes också andra nationella utvärderingar, men här var det 
läroplanens allmänna målformuleringar som intresserade staten. Den måluppfyllelse 
som skulle prövas var nu relaterad till en ny läroplan, Lpo 94. I relation till den tidi-
gare läroplanen hade nu ämnena som sådana en mer framskriven position. I Lpo 94 
användes åter ämnesbeteckningar för respektive ämne. 

Genomförande
Utvärderingen var den hittills största som genomförts i Sverige. Sammanlagt deltog 
200 skolor, 10 000 elever och knappt 2000 lärare. Studien av historia och de sam-
hällsorienterade ämnena var en naturlig del i hela NU03. Liksom tidigare nationella 
utvärderingar studerades en rad aspekter av skolan som exempelvis frågor om under- 
 
29. Resultaten bygger på Den nationella utvärderingen av grundskolan 1992, Samhällsorienterade ämnen (1993), 
s. 39-179. Citatet är från s. 178. 
30. Se t ex Lund (2010).
31. Jmfr med t ex Ian Grosvenors analys av historieundervisning i England där denna form av nationell historie-
syn diskuteras, se Grosvenor (2000). Jmfr detta med Jensen (1978) och hans beskrivning av den ”objektivistis-
ka” historieundervisningen, kärnan här kan förenklat sägas vara att eleven ska lära sig ett redan etablerat kanon. 
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visning och problemlösning. Det övergripande ansvaret för delen om samhällsorien-
terade ämnen hade lärarutbildningen vid Malmö högskola och institutionen för peda- 
gogik och didaktik vid Göteborgsuniversitet. Pedagogen Gunilla Svingby och Vilgot 
Oscarsson var huvudförfattare till rapporten för de samhällsorienterade ämnena.32

Studien av historia genomfördes av historikerna Lars Berggren och Roger Johans-
son (Lund/Malmö) I högre grad än i tidigare studier relaterades det nu till en in-
omvetenskaplig historiedidaktisk diskurs. I synnerhet märks detta i den inledande 
diskussionen om historiemedvetande och historieproduktion. Med referenser till 
danska forskare som Bernhard Eric Jensen diskuteras historieförmedling i en vidare 
kontext. Samtidigt placeras härmed också centrala begrepp från läroplanen i ett nytt 
historiedidaktiskt sammanhang, det tysk-danska. Det var också en studie som i hög 
grad fokuserade på ämnet historia. I NU92 var det de ämnesövergripande frågorna 
inom SO som var en central ingång. 

De mål som utvärderingen utgick från var i stort sett läroplanens mål. Kronologi-
kunskaper, källkritik och frågor kring in- och utvandring var teman i utvärderingen. 
Det fanns också öppna frågor i studien. Frågorna var formulerade så att eleverna 
vara tvungna att ange flera orsaksförklaringar. Exempelvis var en fråga: När ungefär 
började den svenska välfärden öka och Varför ökade välfärden? Ge tre förklaringar.33 Dessu-
tom fanns en fördjupningsdel kopplad till Förintelsen. Jämte läroplanen jämfördes 
resultaten till viss del med NU92. Vissa översiktliga jämförelser gjordes också mot 
amerikanska studier. I utvärderingen undersöktes också attityder till ämnet och under 
vilka arbetsformer undervisningen bedrevs.34

Historiemedvetandet utvärderat?
I utvärdering var tanken att dels testa elevernas kunskaper, dels att indirekt pröva elever-
nas historiemedvetande. För detta syfte konstruerades frågor av olika karaktär; kro-
nologitest, källövning och öppna frågor om vad som driver på förändring i samhället.

I sak avvek inte de frågorna så radikalt från utvärderingen 1992, men elevsvaren ana- 
lyserades utifrån ett annat historiedidaktiskt perspektiv där begreppet historiemed-
vetande var centralt.

Kronologikunskaperna uppföljda?35

Ett syfte med NU03 var att se om elevernas kunskaper hade förändrats sedan senaste 
kunskapsmätningen 1992. Elevernas kronologikunskaper var intressanta för utvärderarna. 

32. Sammanställningen bygger på Samhällsorienterade ämnen (2005), s. 16ff.
33. Berggren & Johansson (2006), s. 69.
34. Berggren & Johansson (2006), s. 9ff.
35. De resultat som presenteras nedan bygger på Berggren & Johansson (2006), s. 48ff.
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En del i utvärderingen bestod av att eleverna fick placera in ett antal viktiga händelser 
på en tidsaxel. Om svaret hade placerats inom ”rätt” 25-årsperiod bedömdes det som 
godkänt. Bäst kunskaper hade eleverna i internationell, europeisk och amerikansk 
samtidshistoria. Sämst var kunskaperna i svensk historia. T. ex. kunde endast 31 % 
av eleverna placera den allmänna rösträttens införande på tidsaxeln. Samtidigt kunde 
80% ange när Tyskland kapitulerade i andra världskriget. I relation till NU92 har 
kunskaperna ökat gällande andra världskriget;1998 var det 60 % av eleverna som 
placerade världskriget rätt på en kronologilinje.

tabell 3 kronologitest, nu03 och nu92

krOnOlOGifråGOr 
nu03

andel rätt  
svar i prOcent

krOnOlOGi- 
fråGOr i nu92

andel rätt  
svar i prOcent

tyskland kapitulerar  
i andra världskriget

80 hitlers nederlag i 
kriget mot sovjet

60

eu bildas 77 första världskrigets 
utbrott

58

Berlinmuren rivs 74 Gorbatjovs 
makttillträde

54

första människan  
på månen

73 stalins död 33

första världskrigets 
utbrott

70 Oktoberrevolutionen 28

kriget i vietnamn  
slutar

62 napoleons nederlag 
i kriget mot ryssland

20

slavarbete förbjuds 
i usa

57 karl Xii.s nederlag 
mot ryssland i 
slaget vid poltava

16

skolagan förbjuds 44 peter i (den store)  
blir tsar

14

Gustav vasa  
blir kung

40 livegenskapens 
avskaffande i 
ryssland

14

allmän rösträtt  
infördes i sverige

31

(Källa: NU92 SO-ämnen huvudrapport s. 142; Berggren & Johansson (2006), s. 51)

Ett uppenbart problem i studien blir ”repeatuppdraget”. Även i en sådan tillsynes okom-
plicerad kunskapsform som kronologikunskaper blir det uppenbart att utvärderingen inte 
lyckades i sin ambition. Som tabellen väl illustrerar är det kunskaper i olika episoder, teman 
och perioder som efterfrågas. Det är också uppenbart att utvärderingarna här har olika his-
toriesyn. I NU92 ligger fokus på europeiska krigförande män medan perspektivet i NU03 
koncentreras mer kring maktpolitiska aspekter och frågor om demokrati.36 En annan aspekt 
rör slutsatserna av bristande kronologikunskaper, i NU92 var lösningen på dessa brister 
mer reformpedagogik, i NU03 var lösningen på bristande kunskaper bättre lärare.

36. Gällande dessa delar av NU92 kan man tala om en ”personifiering” av historien, dvs. enskilda personligeter 
får bära upp historiska händelser och epoker.
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Bedömningen av elevernas historiemedvetande
Rapportförfattarna var väl införstådda i problemen med att bedöma elevernas histo-
riemedvetande. De frågor som antogs kunna hantera historiemedvetandet var, ”När 
ungefär började den svenska välfärden öka?”, ”Varför ökade välfärden?” och ”Ge tre 
förklaringar till förändringen”. Utan att definiera vad som var rätt svar, noterades i 
rapporten att en majoritet av eleverna såg industrialismen som en orsak till välfärden. 
En stor grupp av eleverna gav också komplexa svar där flera orsaker beskrievs ligga ba-
kom välfärden. Trots intentionen att studera historiemedvetande hamnade frågeställ-
ningen nära elevernas syn på kausalitet. I relation till NU92 är det noterbart att 
tekniken som drivkraft, som var viktig då, hade mist sin särställning i NU03. Snarlika 
orsak – verkanfrågor fanns i NU92, men där var inte syftet att utvärdera historiemed-
vetandet. Resultat relaterades snarare till begrepp hämtat från historievetenskapen. 
Utvärderarna i NU03 var väl medvetna om problematiken att mäta historiemed-
vetandet genom de frågor som ställdes, och reserverade sig genom att skriva att det 
är möjlig att i ”någon mån ” komma åt historiemedvetandet i utvärderingar.37 Invän-
dningen är rimlig i relation till deras egen definition av historiemedvetande. Med 
referens till Bernard Eric Jensen definierades historiemedvetandet på följande vis: 

Att ha ett historiemedvetande innebär att både förfluten tid och 
kommande tid betraktas som verksamma beståndsdelar i nutiden. 
Historiemedvetandet är då samspelet mellan tolkningen av det 
förflutna , förståelsen av nutiden och framtidsförväntningen.38

Utifrån den definitionen är det tveksamt om frågor om orsak till samhällsförändring 
fullt ut kan sägas mäta historiemedvetandet, en avgörande brist är avsaknaden av 
framtidsorientering i frågorna. De frågor som ställdes prövade i hög elevernas ”veta 
hur”-kunskaper, då förklaringar till historisk förändring efterfrågades i utvärderingen. 

Elevernas källkritiska förmåga
Ytterligare en aspekt av historisk ”veta hur”-kunskap går att koppla till källkritiken. 

Genom ett fingerat (?) amerikabrev prövades elevernas förmåga i just källkritik. För-
fattarna av rapporten gör inte någon närmare analys av resultaten utan nöjer sig med  
att konstatera att ”många elever i den nationella utvärderingen visat att de förmår  
tillämpa ett basalt källkritiskt tänkande”.39

37. Berggren & Johansson (2006), s. 69.
38. Berggren & Johansson (2006), s. 16.
39. Berggren & Johansson (2006), s. 76.
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Sammantaget noterades att elevernas kunskaper i historia var bristfälliga och ut-
värderarna konstaterade följande avseende elevernas kunskaper:

• Bristande kronlogikunskaper, upp till 75% har inte samtliga rätt
• Elevernas historiemedvetande brister, endast 30 % uppfyller läroplanens krav
• Eleverna har fragmentariska historiekunskaper.

Historikernas rekommendationer
Författarna avslutade utvärderingen med några framtidsinriktade kommentarer:
• Lärarna är viktiga!
• Framtida studier bör i högre grad fördjupa studiet av elevernas historiemedvetande
• Undervisningen om demokratiseringen måste bli bättre.

Till skillnad från övriga nationella utvärderingar, både samtida och tidigare genom-
förda, saknades här tydliga reformpedagogiska markörer i synen på ämnet historia. 
Fokus på läraren och uppmärksammandet av brister i kunskaper och färdigheter hos 
eleven signalerade en ämnessyn och kunskapssyn som vette mer åt en essentialistisk 
läroplan än en reformpedagogisk dito. 

Ur ett kunskapssociologiskt perspektiv bör kopplingen mellan läroplan och utvärder-
ing lyftas fram i analysen. Frågan är vilka signaler om historisk kunskap som fram-
träder i utvärderingen. Det är lätt att identifiera ”veta att”-kunskaperna här, exempel-
vis i form av kronologitestet. ”Veta hur”-kunskaperna prövades också i utvärderingen 
genom exempelvis källövningen. Däremot är det tveksamt om elevernas historiemed-
vetande prövades fullt ut. Historiemedvetandet kan ses som det övergripande syftet 
med historieundervisning i Lpo 94, men enligt utvärderarna själva är det tveksamt 
om detta prövades. Ett av de tre grundproblem som författarna själva valde att lyfta 
fram, se ovan, var just svårigheterna att empiriskt pröva elevens historiemedvetande.40

Samtidigt var det reformpedagogiska anslaget markant i den rapport där samtliga SO-
ämnen behandlades. Rapporten sammanställdes också troligen av Gunilla Svingby. En 
tydlig rekommendation var mer av ämnesintegrerad undervisning baserad på elevernas 
intresse. Även behovet av ett mer elevaktivt arbetssätt lyftes fram. Visserligen poäng-
terade rapporten att detta inte gynnade alla elever. Framförallt drabbade svagpresterande 
elever. Men en sådan undervisning skulle överlag ge mer positiva elever. Lösningen 
borde vara ett elevaktivt arbetssätt där läraren både skulle ställa krav och erbjuda stöd.41 
 
Rekommendationerna ligger nära den anglosaxiska historiedidaktiska tradition där 
den ”forskande” eleven lyftes fram på 1970-talet.42

40. Berggren & Johansson (2006), s. 84. Jmfr detta med Jensen (1978) och diskussionen om ”formal” historie-
undervisning. Här är eleven utgångspunkten i undervisningen. Se också med Alven 2011.
41. Jmfr här med Huvudrapport – naturorienterade ämnen, samhällsorienterade ämnen och problemlösning i 
årskurs 9. (2004) och Samhällsorienterade ämnen (2005).
42. Se Stolare (2010).
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nAtIonellA utvÄrderIngAr, en lÅnglIvAd stAtlIg 
reformpedAgogIsk ArenA
I sin analys av de internationella testerna konstaterade Svein Sjöberg att dessa tester får 
didaktiska konsekvenser då provkonstruktion och policyrekommendationer sipprar 
ner till nationella kursplaner och inverkar på undervisningen. Nationella tester och 
utvärderingar bör ses som en form av normativ läroplan då bedömningens utform- 
ning och funktion påverkar undervisningen, vilket konstaterades ovan. Ur ett kun-
skapssociologiskt perspektiv måste innehållet relateras till frågor om hur organisering 
kring utvärderingarna konstrueras, används och utvecklas.43 I relation till censorssys-
temet kom nu den statliga skolbyråkratin att hårdare kontrollera bedömning av kun-
skaperna. I censorssystemet var det ämnesspecialister från de äldre universiteten som 
ägde frågan om bedömning. I de nationella utvärderingarna kom pedagoger med 
koppling till lärarutbildningarna att ha det övergripande ansvaret. Anmärkningsvärt i 
sammanhanget är att det innehåll som eleverna bedömdes mot inte avvek så markant 
från censorernas syn på vad som var centralt i historia. I synnerhet är detta tydligt när 
elevernas ”veta vad”-kunskaper testades i NU92. ”Vita krigförande män” kan sägas 
ha varit i centrum här. Det är i slutsatser och rekommendationer som skillnaderna 
märks. I de övergripande rapporterna var standardlösningen på bristande kunskaper 
ämnesövergripande och elevcentrerad undervisning. Här slår utvärderarnas syn på 
hur SO-undervisning bör bedrivas tydligt igenom.44 

Utmärkande för de svenska utvärderingarna är också att det framförallt är de didak-
tiska ”hur” frågorna som betonas i själva de resonerande slutsatserna. Här finns en 
motsättning i den svenska statens policyutövning, i synnerhet gäller detta NU03 som 
utfördes med Lpo 94 som måttstock. En central del här var just metodfriheten och 
det s.k professionella friutrymmet, vilket kan ses som en av grundbultarna i Lpo 94. 
Samtidigt är betydande delar av Skolverkets policyrekommendationer kopplade till 
metodfrågor. Normen är här en undervisning som tar sin utgångspunkt i synen på 
eleven som en aktiv skapare av kunskap, vilket innebär att förmedlingspedagogiska 
ansatser fördöms. 

Utvärderingarna är problematiska i vissa avseenden. NU03 hade delvis samma ut-
värderare som NU92. Utvärderingen tycks till stor del även ha haft samma utvärder-
ingsansats. Frågeställningarna och perspektiven har i hög grad varit kopplade till 
en progressiv läroplan som hade rötterna i Lgr 69 och Lgr 80. De frågor som var 
relevanta utifrån Lgr 80 och som ställdes i NU92 var rimliga. Ämnesövergripande 
problemställningar med utgångspunkt i elevens livsvärld, frågor om elevaktivitet och  
 
organisering av undervisningen var viktiga kriterier 1992. Men det blir problematiskt 
när samma grundingång används på en ny läroplan, Lpo 94. Denna läroplan hade 
inte samma syn på ämne och organisering av undervisning. Lpo 94 hade mera drag  
 
43. Sjöberg (2005). Jmfr här också med Goodson (2004), 27ff och Husband, Kitson & Pendry (2003), s. 130ff.
44. Jmfr här framförallt med Karlsson (2009) och hans analys av debatten om SO-ämnenas uppdrag. Jmfr här 
också med Goodson och den kunskapssociologiska diskussionen om makten över bedömningsinstitutionerna.
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av en essentialistisk läroplan. I linje med detta är det rimligt att se utvärderingarna 
som en inlaga i debatten kring hur undervisning i SO-skulle organiseras (läs ämnes- 
integrerat och elevcentrerat).45  

Det finns också interna problem i SO-utvärderingen. I utvärderingen av historia 
uppmärksammades framförallt lärarnas betydelse för undervisning, detta behandlas 
ej närmare i den sammanfattande rapporten, Samhällsorienterade ämnen och i rap-
porten Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 – huvudrapport – naturorienterade 
ämnen, samhällsorienterade ämnen och problemlösning i årskurs 9. Här kretsar rekommen-
dationer och analys kring elevens lärprocesser utifrån en reformpedagogisk ansats. 
Utvärderingen sände härmed ut motstridiga signaler. Det är de frågor som ställdes till 
en progressivt inriktad läroplan (Lgr 80) som får utgöra kritiken till en mer essential-
istiskt fotad läroplan (Lpo 94). 

En statsreglerad reformpedagogisk historia
Sjöberg konstaterade bland annat att de internationella testerna representerade en  
konservativ, kontextlös och utslätad läroplan. Om vi ser till de frågor och rekommen-
dationer som ryms i de internationella och nationella utvärderingarna i samhälls- 
kunskap och historia är det till viss del en motsatt tendens. Med få avvikelser är det 
en progressiv läroplan som förordas där elevaktivitet, konstruktivistisk kunskapssyn, 
ämnesövergripande arbetssätt och elevens intressen är i fokus. Donald Broady noter-
ade 1992 att Sverige en längre tid haft en statsreglerad reformpedagogik i Sverige.46 
Självfallet har det slagit igenom i de konkreta läroplanerna, men även när staten har 
granskat och kontrollerat skolan är detta tydligt. I ett historiskt perspektiv är det tyd- 
ligt att externa tester inte nödvändigtvis måste vara ”konservativa”, vilket ibland varit 
fallet i USA. I exempelvis Sverige och Danmark har olika former av utvärderingar 
och nationella test haft en nära koppling till en reformpedagogisk ansats.47 

Ur ett kunskapssociologiskt perspektiv är det tydligt att de personer (= projektledarna 
för utvärderingen i samhällsorienterade ämnen) som haft störst inflytande på huvud- 
rapporterna hade en reformpedagogisk agenda. Samtidigt hade de personer som för-
fattat delrapporten i historia inte explicit delat detta perspektiv. De ämnesdidaktiska 
rekommendationerna blir tvetydiga beroende troligen just på tvetydiga utvärdering-
skriterier och olika akademiska traditioner. I Skolverkets rapport om SO-ämnen är 
det frågor om ämnesövergripande undervisning, elevaktivitet och elevinflytande som  
lyfts fram, i den specifika utvärderingen av historia är det lärarens betydelse och bris-
ten på kunskaper som betonas.48 Inflytandet och makten över utvärderingarna har 
tydlig inverkan på utvärderingarnas rekommendationer. 

45. Det innebär dock inte att elevens intressen var oviktiga. Jmfr också med Välstämt piano – till rätt melodi? 
(2007), s. 52ff.
46. Se Broady (1994).
47. Lundahl, 2009, s. 20f; Bendixen, 2005, s. 36f; Jmfr här också med Evans (2004) Evans visar hur nationella 
utvärderingar I USA haft inverkan på läroplaner och policyutövande. Ofta har dessa tester påpeka brister I 
elevernas faktakunskaper.
48. Jmfr Samhällsorienterade ämnen (2005), s. 60ff och Berggren & Johansson (2006), sid. 82
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Långlivade historiedidaktiska perspektiv?
Det reformpedagogiska perspektivet har haft långlivad verkan i utvärderingarna. Men 
även de historiedidaktiska perspektiv som inspirerade inriktningen på historia i Lgr 
80 har, trots skiften i styrdokumenten, verkat vidare i utvärderingarna. Synen på 
historia som dels ett ”veta att”-ämne, dels ett ”veta hur”-ämne inverkade på NU92, 
exempelvis fanns frågor där rena faktakunskaper testade och analys- och förståelse-
frågor. I Lpo 94 skedde en viss förskjutning i det historiedidaktiska perspektivet och 
begreppet historiemedvetande skrevs fram. Dock kom elevernas historiemedvetande 
knappast, trots motsatt intention, att utvärderas. Upplägget av NU03 påminde om 
upplägget i NU92. Det finns några tänkbara förklaringar till detta. En rimlig förklar-
ing är att utvärderingen NU03 skulle ha en ”repeatkaraktär” vilket innebar att frågor 
som ställdes 92 också skulle prövas 2003. Här kom alltså rena utvärderingsteoretiska 
utgångspunkter att påverka valet av frågeställningar. Men också problem med att 
utvärdera ett sådant komplext begrepp som historiemedvetande kan ha inverkat på 
utvärderingen, vilket utvärderarna själva också påpekar.49 Författaren till huvudrap-
porten för samtliga SO-ämnen hade själv delvis andra historiedidaktiska perspektiv 
än de framskrivna perspektiven i Lpo 94. Detta faktum torde rimligen ha inverkat på 
försöken att utvärdera elevernas historiemedvetande.

De som kontrollerade kunskapstesten inverkade också på vilka förmågor och fär-
digheter som utvärderades i historia. Kontrollen över utvärderingarna innebar också 
kontroll över de policyinriktade rekommendationerna, som vi såg ovan. Det innebar 
att de historiedidaktiska rekommendationer som fanns i historierapporten hamnade 
i skymundan i den tryckta huvudrapporten. Den anglosaxiska historiedidaktiska tra-
ditionen och speciellt de delar som lyfte fram en elevcentrerad inriktning kan sägas 
ha gynnats, på bekostnad av en historiedidaktik där läraren som kunskapsförmedlare 
var normen. Att så var fallet kan förstås utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv 
såtillvida att kontrollen över kunskapsutvärderingarna låg hos aktörer och institu-
tioner med en reformpedagogisk age.nda och ett annat historiedidaktiskt perspektiv. 
Dessa aktörers historiedidaktiska perspektiv kom också att inverka på utvärderingar-
nas frågeställningar och slutsatser.50 

49. Berggren & Johansson (2006), sid. 69.
50. Jmfr här framförallt med Goodson (2004), s. 15ff. När det gäller elevens roll i undervisningen går det inte en-
kelt att särskilja de tyska och engelska perspektiven. För en mer fördjupande bild av perspektiv på undervisning 
i historia se Jensen (1978) och Karlsson (2009). 
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Den tredje nordiska ämnesdidaktiska konferensen, NOFA 3, genomfördes 11 – 13 maj 
2011 på Karlstads universitet. Temat för konferensen var ämnesdidaktisk komparation av 
olika slag: länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat. Konferensen organiserades 
som ett samarbete mellan tre ämnesdidaktiska forskningsmiljöer vid Karlstads universitet: 
Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), Centrum för de samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik (CSD) och Science, Mathematics, Engineering Educational Research 
(SMEER). Ledande forskare från hela Norden samlades i Karlstad. Av de 256 deltagarnas 
120 presentationer har 13 artiklar efter en peer-review granskning valts ut för denna 
bokpublikation. Artiklarna representerar både bredd och djup av aktuell ämnesdidaktisk 
forskning i ett nordiskt perspektiv och vänder sig till forskare, lärarutbildare och lärare 
inom skolväsendet.

Bokens inleds med fyra komparativa studier. I första kapitlet jämför Haue den historiska 
utvecklingen inom de skandinaviska ländernas skolsystem, därefter redogör Schüllerqvist 
för de likheter och skillnader som kan ses i de samhällsvetenskapliga ämnenas skolkursplaner 
i samma länder. Kallioniemi och Virta visar i sin text hur ämnesdidaktiken utvecklats inom 
olika ämnesdiscipliner i Finland. Bladh och Molin avslutar därefter komparationen med att 
visa hur geografiämnet växt fram i Sverige och Norden. Ett flertal kapitel behandlar språk- 
och litteraturdidaktik. Strand från Norge visar betydelsen av elevers och lärares reflektioner 
vid utvecklandet av textskrivande. Christensen argumenterar för vikten av estetiskt lärande 
inom danskämnet. Borglind ger litteraturdidaktiska perspektiv på crossoverlitteratur. 
Sundqvist och Sylvén visar på vikten av den engelska som skolelever kommer i kontakt 
med på fritiden för deras lärande. Waldmann skriver om en studie om förskolebarns språk-
liga begreppsuppfattning. Därefter följer Engströms matematikdidaktiska bidrag om mate-
matikundervisningen som lärande system, samt Elmoses analys av hur naturvetenskaplig 
kompetens kan definieras och operationaliseras i skolan. Boken avslutas sedan med två 
historiedidaktiska bidrag. Ebbensgaard argumenterar för att historiedidaktisk förståelse 
skall bli ett undervisningsmål i skolan, och Samuelsson diskuterar olika modeller för nationell 
kvalitetsgranskning av skolundervisningen. 
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