
 

 

 
Skrifter från Institutionen  

för pedagogik 
 

NR 1:2004 
 

ISSN 1404-0905 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tankar kring ämnesdidaktikens 
mål, mening och metaforer 

 
 

Ämnesdidaktiska kollegiet 
 
 

Ann Boglind, Elisabeth Persson, Jörgen Tholin,  
Eva Sjöholm och Maria Ferlin  

 
 
 
 
 



  
 
 

 

 

 
 



  
 
 

Skrifter från Institutionen för pedagogik, Nr 1:2004 
Högskolan i Borås, 501 90 Borås 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tankar kring ämnesdidaktikens 
mål, mening och metaforer 

 
 

Ämnesdidaktiska kollegiet 
 
 

Ann Boglind, Elisabeth Persson, Jörgen Tholin,  
Eva Sjöholm och Maria Ferlin  

 
 



  
 
 

 

 

 
 



 
 
 
 

 

 

Förord  
 
Under ett års tid har jag haft förmånen att få följa de ämnesdidaktiska diskussio-
nerna vid Högskolan i Borås. Här har skolämnen som matematik, fysik, litteratur 
och främmande språk diskuterats i relation till nya förutsättningar för undervis-
ning och lärande. Liknande diskussioner har också förts på annat håll, t.ex. vid 
Högskolan i Gävle, vid Lärarhögskolan i Stockholm och vid Lunds universitet 
och Malmö Högskola, för att nu bara nämna några platser. Detta betyder att äm-
nesdidaktiken numera diskuteras livligt på många håll, och att mycket konstruk-
tiv energi ägnas åt att utveckla ämnesdidaktiken. Det är i detta ljus vi kan se in-
läggen i denna skrift. 
 
Det förefaller alltmer uppenbart att ämnesdidaktiken måste artikuleras på nytt, 
som något annat än ämne + didaktik (och metodik). Ämnesdidaktiken rymmer 
alla de aspekter som berör undervisning och lärande, inte bara skola, lärare och 
elever. Ämnesdidaktiken är också relevant för undervisningen vid högskolor och 
universitet. Som ett exempel på detta kan vi se att allt fler kurser placeras på 
"nätet", dvs. de blir åtkomliga för allt fler intresserade och nyfikna studerande. 
Många kommer att på detta sätt rekryteras till utbildningar på olika nivåer. Vad 
dessa ska lära sig, hur de bäst ska interagera med varandra, med texter, lärare 
och handledare är frågor som kursgivare, undervisare och handledare måste stäl-
la på nytt. Och svaren på dessa nya utmaningar överskrider traditionens svar på 
vad undervisning är och hur den ska organiseras. 
 
Till den obligatoriska skolan kommer "alla" barn och ungdomar, en följd av 
skolplikten i vårt land (i andra länder finns det istället en undervisningsplikt, 
vilket leder till andra möjliga lösningar). Detta ställer speciella krav på relevans 
för alla, på ett tilltal som passar alla, på arbetsformer som passar alla etc., vilket 
egentligen är en omöjlig uppgift. Kombinationen av krav, tid, stoff, prov, intres-
se, förutsättningar och svårigheter av olika slag är egentligen en omöjlighet - om 
meningen är att alla ska klara sig lika bra inom en avgränsad tid. Själva under-
visningens organisering producerar vissa möjliga utfall eller resultat. Det blir 
ganska uppenbart att "alla" inte kan lyckas i den skola vi har idag. Men "alla" 
ska bli goda samhällsmedborgare. Förhoppningsvis ska också alla lära sig att det 
är roligt att lära sig något nytt. Detta ställer stora krav på den obligatoriska sko-
lan. 
 
I vidareutbildning väljer man efter intresse och fallenhet. Men också här ökar 
kraven vad gäller möjligheterna till interaktion mellan den enskildes behov och 
intresse och den kursgivande utbildningsinstitutionens behov och intresse. Kra-
ven ökar också på olika lärmiljöer och på de redskap man får möjlighet att an-



 
 
 
 

 

 

vända sig av. Villkoren för de lärande och den undervisande institutionen kan i 
princip inte hanteras inom enskilda skolämnen eller universitetsdiscipliner (i na-
turvetenskapliga ämnen och humaniora), men de får sin speciella klangbotten 
inom dessa ämnen och discipliner. Inom olika kunskapsområden finns olika tra-
ditioner, olika arbetssätt och teoretiska grunder osv. De didaktiska frågorna mås-
te knytas hit för att bli relevanta. Detta antyder att ämnesdidaktiken måste bli en 
mötesplats där lärandets villkor och möjligheter inom ett kunskapsområde och 
detta kunskapsområdes "sociala mask", dess framträdelse - gestaltning - i olika 
sammanhang, diskuteras. Ämnesdidaktiken som en "mötesplats" för olika kom-
petenser förefaller vara ämnesdidaktikens möjligheter att utvecklas. Men liksom 
didaktiken måste överge traditionella lösningar på nya utmaningar, måste "äm-
nets" företrädare kunna ifrågasätta sina utgångspunkter. Förmodligen är det så 
att också "ämnena" måste utvecklas och förstås i relation till den miljö där de 
framträder. För att ta ett exempel: inom skolämnet fysik har man länge sysslat 
med det lutande planet. Däremot inte med universums utveckling. Men den 
grundläggande frågan är densamma: nämligen hur matematisk modellering möj-
liggör en förståelse av olika fenomen. Utgör då det lutande planet ett nödvän-
digt, grundläggande element i fysikundervisningen, eller kan fysikundervisning-
en utvecklas och kopplas till elevernas nyfikenhet och till fysikerns problem-
lösande ansats istället för till vissa givna svar? 
 
Om vi tänker på detta sätt måste vi alltså vara beredda att även sätta parentes 
kring invanda föreställningar om de "skolämnen" som finns idag och ställa frå-
gor som: Är dessa relevanta? Återspeglar de kunskapsområden ute i samhället? 
Saknas det något i skolan (vad gäller innehåll, arbetssätt etc.)? Olika inlägg i 
denna skrift diskuterar "extramuralt lärande", dvs. lärande utanför skolans mu-
rar. Vad får det för konsekvenser för t.ex. undervisningen i naturvetenskapliga 
ämnen om alltfler aktiviteter förläggs till science centers? Och vilka platser blir 
då aktuella för andra ämnens extramurala aktiviteter? 
 
När vi förflyttar oss från "det traditionella klassrummet" uppstår frågan: Hur kan 
undervisningen istället organiseras? Hur ska undervisning "designas" för att bäst 
komma till sin rätt? Eller ska vi hellre tala om hur lärmiljöer ska designas? Varje 
tänkt lärmiljö är i sin konstruktion skild från andra samhälleliga verksamheter. 
Vi kan inte släppa in gymnasister i ett färdigt och fullt fungerande laboratorium 
där forskning pågår eller i fabriker med fullskalig produktion. Lärmiljön måste 
alltid i någon mån "representera" andra verksamheter. Olika kunskaper represen-
teras på olika vis i olika miljöer och genom olika medier. Fysiska och virtuella 
artefakter i form av texter och bilder eller i form av mikroskop, kikare, mätin-
strument etc. Dessa olika artefakter "medierar" vilka kunskaper som aktualiseras 
och bearbetas av den enskilde. Att lära sig något från en lärobok är något annat 
än att lära sig genom laborativt arbete, eftersom även andra aspekter av kunskap 



 
 
 
 

 

 

än ren mental återgivning av fakta då stimuleras, t.ex. kreativitet i problemlös-
ning. Detta betyder inte att läroboken ska överges, men det antyder att vi måste 
skärpa blicken - kunskapsstoffet är medierat och det spelar en roll vilka gräns-
snitt vi konstruerar och vilka medier vi använder för elevernas kontakt med olika 
kunskapsområden. 
 
Själva reflektionen över kunskapssyn, arbetssätt och kunskapsinnehåll kan starta 
med de ämnesdidaktiska frågeställningarna. I detta häfte formuleras en ansats 
till en sådan diskussion. Jag ser med spänning fram mot dess fortsättning. 
 
Staffan Selander 
Professor i didaktik 
Lärarhögskolan i Stockholm 
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SVENSKÄMNETS DIDAKTIK ELLER DIDAKTISK 
SVENSKA 
 
Ann Boglind undervisar i svenska med didaktisk inriktning i kurser på lärar-
programmet både för 1-7 och 4-9-lärare. Hennes specialitet är litteratur- och 
skrivundervisning och kanske främst hur dessa båda moment i svenskämnet 
kan integreras. 
 
Vet ni varför man ska skära av en liten bit i varje kortända av en skinka innan 
man steker den? Det fick jag lära mig av Shelley, en amerikansk god vän, som 
en gång berättade historien om Martha som alltid gjorde så. Den godaste skink-
steken, sa hon, tillagas så att man gnider in skinkan med salt, peppar och ingefä-
ra. Sedan snittar man den och lägger dit några skivor ananas och innan man läg-
ger den i den ugnsfasta formen skär man av en liten bit av köttet i varje ända. 
”Men varför gör man det sista?”, hade Shelley frågat en gång när de lagade mat 
tillsammans. Martha hade förvånat utbrustit: ”Det är ju självklart - det gjorde 
alltid min mamma!” ”Men varför?” frågade Shelley. Martha hade inget bra svar 
utan de ringde hennes gamla mamma, som skrattande svarade: ”Det gjorde jag 
alltid när du var liten, för då hade vi en så liten ugnsform att jag fick lov att skä-
ra av lite för att skinkan skulle få rum, men det var länge sedan ...”  
 
Jag har en bestämd känsla av att om inte ämnesdidaktiken lyfts fram i utbild-
ningsvetenskapliga sammanhang, hade vi nog fortsatt att göra samma saker som 
tidigare utan att ställa oss frågan varför. För mig är just Varför-frågan den vikti-
gaste av de didaktiska frågorna. För att kunna svara på den måste man ha den 
mångdubbla kompetensen som jag funnit är nödvändig för att fungera som äm-
nesdidaktiker: goda ämneskunskaper och god didaktisk kompetens som är för-
ankrad både i praktik och didaktisk teori. Inte kan man väl t.ex. forska om hur 
barn uppfattar och upplever sagor som berättas för dem, utan att veta något om 
sagan som tradition och genre?  
 

De krav som ställs på en litteraturlärare, för att kunna föra sina elever mot 
en djupare upplevelse och förståelse av texter, är förutom kunskap om gen-
ren också kunskaper i svenskämnet, kunskaper i pedagogik samt kunskaper 
om barn, men det kanske allra viktigaste är kunskap om sig själv som män-
niska och lusten att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. (Alvåker 
L, Boglind A 2002:60) 

 
Så har jag själv formulerat de didaktiska kraven i en lärarhandledning till en av 
mina läroböcker. Det är i ämnesdidaktiken som syntesen av alla dessa kompe-
tenser bildas. 
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För mig är ämnesdidaktik ett otroligt viktigt ämne, eftersom det har sin nära an-
knytning till skolundervisningen. Ämnesdidaktiken ställer i högre grad än peda-
gogiken de verksamma lärarnas frågor, den är handlingsorienterad och dess 
forskningsresultat både bygger på och är till nytta för det praktiska handlandet i 
klassrummet. Skolans undervisning i olika ämnen och elevernas lärande bör 
kunna förbättras om den ämnesdidaktiska forskningens resultat lyfts fram i olika 
sammanhang bland politiker, i högskolevärlden och ute i verksamheten. 
 
Ordet didaktik fanns i mitt ordförråd enbart i begreppet didaktisk dikt, dvs. läro-
dikt, fram till 1988. Då förändrades lärarutbildningen och ämnet didaktik, läran 
om undervisning, infördes och det har ytterligare befästs i den lärarutbildning 
som startade 2001. Vi som tidigare undervisat i metodik och ämnesteori fick 
1988 helt plötsligt ett nytt ämne att undervisa i - ett ämne som vi själva inte stu-
derat. Ämnesdidaktik var från början ett eget ämne som poängsattes, men först 
fick studenterna noll poäng. Visserligen var denna nolla viktig, för om man inte 
fick denna nolla så föll de ämnesteoretiska poängen inte ut. Senare poängsattes 
ämnesdidaktiken med ”riktiga” poäng och numera är ämnesdidaktik ett eget 
ämne med forskarutbildning vid flera universitet i Sverige.  
 
Diskussionerna kring vad ämnesdidaktik egentligen är och borde vara var redan 
från början intensiva. Vi enades så småningom kring några didaktiska frågeord: 
• Vad är...? 
• Varför? 
• Vad? 
• Hur? 
• Med vem? 
 
Så här resonerade vi ämnesdidaktiker i svenska kring t.ex. grammatikmomentet i 
svenskundervisningen: 
 
Vad är grammatik? Hur definierar vi begreppet grammatik? Är det bara ”plugg” 
av ordklasser och satsdelar? Ingår träning i språkkänsla? Ingår språkriktighet? 
 
Varför ska man lära sig sitt modersmåls grammatik - eller behövs det inte? Vad 
säger språkforskare? Hur uppfattar elever i olika åldrar något så abstrakt som 
grammatik? Blir man en bättre skribent om man kan grundläggande grammatis-
ka begrepp?  
 
Vad av hela den grammatikkurs som ingår i de blivande svensklärarnas universi-
tetsstudier i grammatik är lämpligt att arbeta med i olika klasser i skolan? 
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Hur kan man på bästa sätt lägga upp grammatikundervisningen med tanke på de 
krav. 
kursplanen i svenska ställer på språkutvecklande arbete, att elever är olika, att 
ingen ska knäckas i sitt självförtroende? 
 
Med vem? Det är inte givet att alla elever ska läsa grammatik på djupet. Vissa 
delar kanske bara passar för dem som har språkval, eller ska kanske det betyg 
eleven strävar efter ange hur mycket grammatik som ska studeras? 
 
När det gäller litteraturdidaktik finns det en mycket omfattande teoribildning. 
Ett exempel är receptionsforskningen, som sätter läsaren i centrum, med före-
gångare som Wolfgang Iser, Louise Rosenblatt och Stanley Fish för att nämna 
några namn. Enligt dem är en text utan en läsare endast ett pappersark med någ-
ra krumelurer på. Den senaste svenska boken inom den här skolan är Lars Wolfs 
litteraturdidaktiska undersökning Läsaren som textskapare (2002) och Johan 
Elmfeldts avhandling Läsningens röster. Om litteratur, genus och lärarskap 
(1997) är ett utmärkt exempel på litteraturdidaktisk forskning. Dessa tankar 
präglar litteratursynen i kursplanen i svenska (2000) där det i första hand gäller 
för svenskläraren att skapa ett möte mellan text och elev och definitivt inte ha 
några färdiga tolkningar som fungerar som ett ”facit” till litteraturupplevelsen. 
Nej, varje elev har rätt att tolka och förstå en text på sitt sätt; läraren ska genom 
att ordna sådana möten mellan text och läsare hjälpa eleven till djupare förståel-
se och reflektion över det lästa med hjälp av exempelvis reflekterande skrivande 
och litteratursamtal i Aidan Chambers (1996) anda. Chambers menar att just 
samtalet kring litteratur ger en djupare förståelse och i sin bok ger han flera mo-
deller för hur sådana samtal kan gå till. I samtalen skall läraren vara en samtals-
partner och inte någon auktoritet. Kursplanen uttrycker det på följande sätt:  
 

Skolans uppgift är att med utgångspunkt i elevernas egna kulturella ska-
pande och med anknytning till deras läs- film- och teatererfarenheter låta 
olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas. --- Skolan ska i sin un-
dervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att i dia-
log med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften 
väcker, samt stimuleras till att reflektera och värdera ... (Skolverket 
2000:96f) 

 
Ytterligare ett uppdrag som vi ämnesdidaktiker på senare tid har blivit mer med-
vetna om är våra lärarstudenters behov av goda förebilder i undervisningen. 
Lektionerna i ämnesdidaktik bör således även erbjuda en demonstration av stu-
dentaktiva arbetsformer. Jag har under årens lopp märkt att våra lärarstudenter 
genom den traditionella universitetsundervisningen fastnar i ett mycket gam-
maldags undervisningsmönster med katederundervisning när de är ute och prak-
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tiserar själva. Det räcker inte att läsa om grupp- och projektarbeten, storyline 
och interaktiva spel- och lekar. Studenterna måste också få chans att ”bli utsatta” 
för dessa företeelser i sin egen utbildning och det kan ämnesdidaktiken erbjuda. 
 
Det är problematiskt när företrädare för universitetsämnet och ämnesdidaktiken 
har olika grund för sina teoribildningar och att detta leder till att de har olika syn 
på kunskap. Vid traditionell grammatikundervisning vid universitetet utgår man 
ofta från regler och tillämpar dem. I skolan bör man inte, med den språksyn som 
råder i kursplanen, vilken i sin tur bygger på ämnesdidaktisk forskning och 
forskning om lärande, börja med språkets minsta beståndsdelar. Man bör i stället 
börja med att skriva hela texter och i samband med textbearbetningen närmare 
studera språkets mindre beståndsdelar. Då bör man göra det med s.k. induktiv 
metod, dvs. eleverna får genom eget arbete med språket möjlighet att dra egna 
slutsatser och formulera egna regler.  
 
Varför behöver vi anstränga oss för att definiera begreppet äm-
nesdidaktik? 
 
Didaktikundervisningen har ett större krav på sig att bygga på vetenskaplig 
grund än metodikundervisningen. Den senare kan bygga på beprövad erfarenhet 
på ett annat sätt. Den vetenskapliga grund, som jag först vände mig till som äm-
nesdidaktiker, var för mig självklart mitt ämnes forskning, dvs. den del av äm-
nets forskning som var vänd mot skola, ungdomar och samhälle. Det var helt 
naturligt att ta del av forskning om språk och språkutveckling, receptionsforsk-
ning, forskning kring talängslan, etc. etc. För mig har betoningen hela tiden legat 
på förstavelsen ämne i ordet ämnesdidaktik. 
 
Vad är då ett ämne? Jag tänker mig skolämnet svenska, som visserligen består 
av två universitetsämnen. Jag har haft svårt att föreställa mig vad begreppet all-
mändidaktik skulle kunna innefatta, eftersom man hela tiden måste exemplifiera 
med ett innehåll. Ämnesdidaktik är något så komplicerat som både ett eget ämne 
och något som är kopplat till ett skolämne. I den nya lärarutbildningen bör det 
vara helt integrerat med universitetsämnena. Vid Högskolan i Borås har vi, som 
jag ser det, lyckats mycket bra med att integrera ämnesdidaktiken med ämneste-
orin till en helhet. Den didaktiska tillämpningen kommer i våra kurser in i natur-
liga sammanhang. 
 
Vi borde inte behöva anstränga oss för att definiera begreppet ämnesdidaktik när 
det är något som är så bra och nödvändigt för skolan. Alla borde ju veta vad det 
är, men så är tyvärr inte fallet. Jag har stött på många mystiska missuppfattning-
ar bland lärare på det traditionella universitetet i samband med planeringen av 
den nya lärarutbildningen. Det finns t.ex. de som menar att om en f.d. lärare i 
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ungdomsskolan undervisar i ämnesteori är didaktiken garanterad. Det är bara det 
att de flesta universitetslärare som en gång varit lärare i grundskolan eller på 
gymnasiet inte har läst någon didaktik själva och inte följt med i utvecklingen av 
ämnet. Det känns väldigt angeläget att tillsammans med kloka ämnesdidaktiker 
belysa begreppet ur olika synvinklar och försöka finna en definition som kan 
vara användbar och begriplig för många. En orsak till missuppfattningar är sä-
kert att vi didaktiker inte själva har tagit oss tid att definiera något som för oss är 
så betydelsefullt och därmed självklart. 
  
Påverkan de senaste åren 
 
En rad böcker som jag läst på senare tid har delvis förändrat min syn på ämnes-
didaktik och de har satt spår i mina tankar på en rad olika sätt. Allt ifrån förstå-
elsen för hur komplicerat det är att forska på sin egen klassrumsverksamhet till 
mer subtila tankar kring lärandemiljöer och språkets och medvetandets roll i 
praktiskt taget alla pedagogiska sammanhang.  
 
Språkets roll 
 
Det är nog tankarna om språket som redskap och absoluta nödvändighet för 
medvetandet som är den största lärdomen jag har dragit. Det har varit med glad 
förvåning som jag läst så mycket om språkets betydelse i böcker som jag från 
början trodde handlade om helt andra saker. Jag har länge varit medveten om 
språkets roll i inlärningssammanhang och har själv hållit i många kurser om det-
ta för lärare, men det har ändå gett mig fördjupad förståelse och grundläggande 
förklaringar att läsa Bakhtin, Vygotskij, Piaget, Wertsch etc. direkt och inte via 
någon annans återberättande och tolkning.  
 
Vygotskijs (1995) tankar om att fantasin inte är något primitivt utan en verklig-
hetsförankrad medvetandeform har betydelse för vår syn på skapande processer, 
som t.ex. skrivande men också på hela inlärningsprocessen. Det är ju oerhört 
viktigt att hjärnan inte bara används till att minnas och reproducera kunskap, den 
måste också få möjlighet att kombinera och kreativt bearbeta kunskap. Här 
kommer också tankarna om barnens förmåga att vara kreativa redan från tidig 
ålder. En lärdom jag drog är också att fantasi alltid bygger på element från verk-
ligheten och tidigare erfarenheter - det är inte någon gudakraft som sprutas in i 
oss, utan något vi skapar själva. Detta har stor betydelse för synen på skrivande i 
skolan. Vi ska inte tro att vissa har förmågan och inte andra - det vi som lärare 
kan göra är att skapa situationer där tankar manas fram och fantasin sätts i rörel-
se. Barn behöver också uppleva mycket för att ha något att fantisera vidare om:  
 



  
 
 
 

6 

 

 

Den pedagogiska slutsats man kan dra av detta är att det är nödvändigt att 
vidga barnens erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för 
deras skapande verksamhet. Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju 
mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd verklighets element det 
besitter i sin erfarenhet, desto större betydelsefullare och produktivare blir 
dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar. (Vygotskij 1995:20) 

 
Men fantasin är inte bara något som frammanas inom människan, den omgivan-
de miljön har oerhört stor betydelse. Piaget (1984) betonar även han att barn 
måste vara aktiva och göra egna erfarenheter både socialt och intellektuellt för 
att utvecklas. 
 
Jag har länge varit intresserad av Walter Ongs (1991) tankar om skillnaden mel-
lan muntliga och skriftliga kulturer och funderat mycket över lärares bristande 
lust och förmåga att dokumentera sin verksamhet. Ong menar att skriften ger 
människan mer tid och kraft till att tänka och reflektera. När vi övergår från en 
muntlig till skriftlig kultur skärps vår analysförmåga och vi får större möjlighe-
ter att blicka både framåt och bakåt. I muntliga kulturer lever man i nuet på ett 
annat sätt. Ingrid Carlgren och Ference Marton påpekar i sin bok Lärare av i 
morgon (2000) att lärarkåren inte har något entydigt professionellt yrkesspråk. 
Om lärare dokumenterade mer skulle de skapa sig ett sådant yrkesspråk. Varför 
gör de inte det? Vygotskij menar att det muntliga språket ligger på en lägre svå-
righetsgrad än det skriftliga. Är det lärares oförmåga att skriva eller deras brist 
på tid och intresse som ligger till grund för detta? Här kommer mina tankar in på 
den undersökning jag har börjat planera: blivande lärares skrivförmåga. Hur är 
det ställt med den? Har de förmåga att formulera sig om sin verksamhet både 
inför varandra och som kommunikation till elever, föräldrar och samhället utan-
för skolan? Om lärare inte dokumenterar sin verksamhet så ”ser” varken de eller 
samhället runt omkring vad de gör. Så här uttrycker sig Carlgren och Marton:  
 

Vi är övertygade att om lärarna blir mer medvetna om vad de gör och för-
söker göra samt vad andra lärare gör och försöker göra, beskriver och tol-
kar det inom en teoretisk ram, med ett gemensamt språk en gemensam be-
greppsapparat, så skapas det en formidabel kraft för att utveckla eleverna 
och rusta dem för framtidens skiftande villkor och sammanhang  
(Carlgren, Marton 2000:224). 

 
Detta gäller enligt min mening både lärare i skolan och didaktiker vid universitet 
och högskolor. 
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Bakhtin (1996) definierar det utvidgade textbegreppet så att en text kan vara 
både muntlig och skriftlig och även bilder (jfr kursplanen i svenska för grund-
skolan 2000). Han menar att det måste finna ett system av tecken, ett sorts språk, 
för att något ska vara en text. Varje text har en författare (skribent, talare eller 
konstnär) även om vi aldrig ser honom eller henne direkt. Han skiljer på talade 
och skrivna yttranden. Ett skrivet yttrande kan upprepas och ändå vara lika, me-
dan ett muntligt yttrande aldrig kan upprepas och vara exakt lika:  
 

No natural phenomenon has ”meaning”, only signs (including words) have 
meaning. Therefor, any study of signs, regardless of the direction in which 
it may subsequently proceed, necessarily begins with understanding. 
(1996:113)  

 
Samhällen börjar existera enbart genom och med hjälp av språket.  
 
Jag uppfattar vad Bakhtin skriver så att vi inte bara ska tolka texter rent språkve-
tenskapligt, utan vi måste se hur texter förhåller sig till den som skapat dem och 
till mottagaren och hur texten förhåller sig till andra texter. Vi måste ta hänsyn 
till textens dialogiska natur, vilket bara går att göra om vi lägger in lite känsla. 
Texten är något som angår alla vetenskapliga discipliner. Detta är ju något som 
betonas av Olga Dysthe i Det flerstämmiga klassrummet (1996), en bok som lä-
ses på de flesta lärarutbildningar i Sverige. Den har inspirerat de skolinspektörer 
som genomförde den nationella kvalitetsgranskningen av läs- och skivprocessen 
i alla ämnen (Skolverket 1999). De fann att det samtalades, skrevs och reflekte-
rades alldeles för lite i dagens skola. Elever sitter tysta och arbetar var och en 
med sitt och skriver inte några längre egenformulerade texter. Detta är något 
som vi ämnesdidaktiker i olika ämnen kan förändra, anser jag, genom den ge-
mensamma syn vi har på språkets roll för inlärningen. 
 
Sociokulturella hänsyn 
 
Thavenius delar i sin bok Svenskämnets historia (1999) in skolämnet svenska i 
tre olika tolkningar av ämnets uppdrag: bildningsämne, färdighetsämne och 
emancipatoriskt ämne. Dagens kursplaner ser svenskämnet till största delen som 
ett emancipatoriskt ämne, dvs. ett ämne som hjälper eleven att utveckla sin per-
sonlighet och stärka självkänslan så att han eller hon kan bli en aktiv medlem i 
ett demokratiskt samhälle. Ulf Teleman uttrycker det så här i sin bok Lära 
svenska:: ”Ingen pedagogik är bra om den stjälper elevens språkliga självförtro-
ende.” (Teleman 1991:24) Dessa tankar sammanfaller väl med Roger Säljös 
(2000). 
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Roger Säljös bok Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv (2000) är 
en av de böcker som på senare år har givit mig flest nya insikter. Här sätts all 
den kunskap jag har om språk och kommunikation in i ett sammanhang. Säljö 
betonar människans unika förmåga att genom språket skapa mening, lagra kun-
skap och tolka händelser. Hans tankar om hur centrala de kommunikativa pro-
cesserna är får mig att fundera över hur vi kan göra lärarutbildningen mer kom-
munikativ. Skriften har skapat nya kriterier för kunskap och förändrat det sätt på 
vilket vi löser problem och bevarar information. Det är intressant att Säljö fram-
håller att skriften också har blivit knuten till maktutövning och status samtidigt 
som den i viss mening innebär en demokratisk potential: när man kan läsa får 
man få tillgång till källor som gör att det går att kontrollera den information man 
tar del av. 
 
Säljö (2000) gör det vidare tydligt vad texten har för egenskaper som skiljer den 
från talad kommunikation: den är beständig och kan röra sig i tid och rum, den 
kan användas för att lagra information i obegränsad omfattning, den kan fungera 
som resurs för social kontroll, den ger oss nya upplevelser och referensramar 
och gör oss delaktiga i ett större kulturellt utbud. Den bidrar också till nya sätt 
att tänka och förhålla oss till budskap (Jmfr ovan Ong).  
 
Säljös definition av kultur är intressant: kultur är den uppsättning av idéer, vär-
deringar, kunskaper och andra resurser som vi förvärvar genom interaktion med 
omvärlden - kultur är både materiell och immateriell. Som svensklärare har jag 
tidigare haft en snävare definition av kultur och sett det som något mer syno-
nymt med finkultur, kulturarv och bildning, men den har dock vidgats något på 
senare tid, bl.a. genom läsning av Säljö och Andersson, Persson och Thavenius 
bok Skolan och de kulturella förändringarna. (1999). Den senare boken tar spe-
cifikt upp svenskämnets litteraturläsning i ett kulturellt perspektiv. 
 
I Säljös bok får vi ta del av en rad olika experiment som visar kontextens påver-
kan på resultatet, ”lärandets situerade natur”. Detta är något som är otroligt vik-
tigt för alla lärare, men kanske allra högsta grad för oss lärarutbildare att visa 
våra studenter på. Säljö delar upp kontexten i fysisk, kognitiv, kommunikativ 
och historisk. Den kontext vi presenterar en uppgift i är avgörande för hur ele-
verna tar uppgiften på allvar och går in för att lösa den. Inom de naturvetenskap-
liga ämnena finns tankar om extramuralt lärande för att skapa extra stimulerande 
inlärningsmiljöer. Dessa tankar verkställ i de s.k. science centra som finns på 
flera orter, bl.a. Borås. Kanske vi inom humaniora borde börja skapa liknande 
kreativa inlärningsmiljöer. 
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Läromedel 
 
Joseph Conrad har påpekat att det är bara halva boken som en författare skriver, 
den andra halvan skrivs av läsaren vid lästillfället. Det här kanske inte gör så 
mycket vid läsning av skönlitteratur där har var och en mer rätt till sin egen läs-
upplevelse, men i fråga om läromedel vid högskolor och i skolan är det mer be-
kymmersamt om de olika läsarnas läsningar skiljer sig alltför mycket från var-
andra. Marton och Booth är inne på om samma sak: ” Är det inte så att de stu-
denter som vi uppmanar att läsa en text läser något olika texter, i bemärkelsen 
att den text vi anser vara ovedersäglig faktiskt framträder på olika sätt för dem, 
och har olika innebörder för dem? Är det inte så att de fakta, begrepp och prin-
ciper som de har uppfattat genom att läsa en text, hänger samman med vilken 
text de faktiskt har läst?” (Marton, Both 2000:34) 
 
Därför var det befriande att läsa Kunskapens texter (Johnsen m.fl.1997) vars för-
fattare verkligen har en helt annan förståelse för lärobokstexternas sammanhang 
och beroende av både styrdokument, bokförlag och ämnets traditioner. Som äm-
nesdidaktiker måste man förhålla sig till läromedel på ett eller annat sätt. Tyvärr 
har många ämnesdidaktiker mer eller mindre bannlyst läroboken och ansett det 
var mer progressivt att arbeta utan bok, trots att undersökningar, t.ex. IEA-
undersökningen om läsfärdighet, (Skolverket 1995) visar att de svagare eleverna 
blir missgynnade om de inte får en fast struktur via läroboken. Dessutom anser 
jag att denna s.k. progressivitet ofta brukar innebära mycket kopierande från lä-
roböcker. En lärobok som inte är för dominerande kan faktiskt innebära ett stör-
re elevengagemang i val och stoff och planering. 
 
Dessa frågor som återges från Kress (i Johnsen m.fl. 1997) är viktiga för en lä-
roboksförfattare: 
 
1.  Varför skriver man om detta ämne? 
2.  Hur behandlas ämnet i texten? 
3.  Skulle man kunna skriva på något annat sätt om ämnet? (s. 96) 
 
Viktigt är också följande påpekande: ”Det kanske viktigaste etiska kravet på 
varje lärobok, i varje fall när det gäller de yngsta eleverna, är att man aldrig får 
ta ifrån ett barn livsmodet.” (Johnsen m.fl. 1997:108) 
 
Undersökningen om lärares undervisningsstil i förhållande till böcker är mycket 
intressant. Zahoric (i Johnsen m.fl. 1997) hade funnit tre stilar:  
 
1.  Det mesta av undervisningen utgår från läroboken. 
2.  Läroboken används till övningar och övningsuppgifter 
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3.  Läroboken används som referensmaterial. 
 
Det är lärarstilen som bestämmer hur böckerna används mer än de olika böcker-
nas uppläggning enligt Zahric, men jag tror att lärare med olika undervisnings-
stil väljer olika slags läroböcker. Att kritiskt granska, problematisera och välja 
lärobok är något som ämnesdidaktiken bör syssla med. Jag anser att vi lämnar 
lärarna på fältet i sticket om vi framför åsikten att det skulle vara mer progres-
sivt att arbeta utan läromedel. Det är omöjligt för den enskilde läraren att produ-
cera ett eget kreativt undervisningsmaterial med progression helt på egen hand.  
 
Finns det en gemensam ämnesdidaktik? 
 
Kan ämnesdidaktiker från olika skolämnen inspirera varandra och tillsammans 
bygga upp en gemensam kunskapstradition? Det finns de som menar att man 
kan avgränsa ett ämnes didaktik så att det bara innefattas av de teorier som tar 
hänsyn till just det ämnets specifika karaktär. Mot detta står min egen erfarenhet 
av att en och samma företeelse inom didaktiken kan exemplifieras från flera 
skolämnen och då verkligen berika de didaktiska diskussionerna. Detta är något 
som jag har upplevt både vid f.d. institutionen för ämnesdidaktik vid Göteborgs 
Universitet och i vårt ämnesdidaktiska kollegium i Borås. I våra kurser för Staf-
fan Selander har vi, trots olika ämnesinriktningar, läst samma litteratur och fun-
nit olika ingångar i den och exemplifierat från våra olika ämnen. Det är helt fan-
tastiskt hur man kan få idéer och impulser till sitt eget ämnes didaktik från totalt 
andra ämnen! Didaktik är således något unikt i sig, som inte kan ses bara som en 
aspekt på ett universitetsämne och inte heller som något så förenklat som svar på 
de s.k. didaktiska frågorna: Varför? Vad? Hur? Detta är något jag anat, men som 
jag på senare tid blivit allt säkrare på. Det räcker alltså inte med att vända sig 
enbart till det egna ämnets forskning och praktiska utformning. En ämnesdidak-
tiker måste även vara insatt i forskning om lärande och andra ämnens didaktiska 
forskning.  
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PERSPEKTIVVAL – EXEMPEL FRÅN MATEMATIK 
 
Elisabeth Persson, universitetsadjunkt med inriktning mot matematik och NO-
ämnenas didaktik vid institutionen för Pedagogik, Högskolan i Borås. 
 
Vad ryms inom begreppet ämnesdidaktik? 
 
De numera närmast klassiska frågorna vad, hur och varför inom didaktiken har 
behandlats och definierats av en rad forskare. (Se t ex Kroksmark 1989; Anders-
son 2001). Ett mer medvetet förhållningssätt till ” vad som skall väljas ut som 
innehåll i undervisningen, varför just detta innehåll bör väljas och hur innehållet 
skall struktureras, organiseras och behandlas i undervisningen” (Kroksmark, 
1989, s 18) ger betydligt vidare utmaningar i undervisningen och skapar samti-
digt bättre förutsättningar för lärande hos eleverna. Sjöberg (2000) utvidgar de 
didaktiska frågeställningarna ovan genom att lägga till ytterligare en: 
 

För Vem? Förnuftiga svar på Vad? Varför? och Hur? är starkt avhängiga 
vilka elever, vilken skola och vilket samhälle man har i tankarna. Tidigare 
gick bara ett fåtal i skolan efter en viss ålder. Och de skulle ofta vidare till 
akademiska studier. 
I dag går nästan hela elevkullar i skolan tills de är i slutet av tonåren, vi 
har fått en skola som är mer eller mindre obligatorisk i 12 år. De ämnesdi-
daktiska bedömningarna för en sådan situation blir annorlunda än om 
bara ett fåtal skulle möta ämnet – och efter eget val (s 31). 

 
Frågan om att belysa vad-, hur- och varför aspekterna genom frågan för vem får 
mycket stor betydelse då en av skolans uppgifter enligt läroplanen är att ge alla 
elever en undervisning som möjliggör för dem att leva och delta i ett demokra-
tiskt samhälle. En av förutsättningarna för detta är att eleverna får relevanta kun-
skaper i bland annat matematik.  
 
Ämnesdidaktik eller specialpedagogik? 
 
I den nya lärarutbildningen har specialpedagogiken lyfts fram som ett kunskaps-
område inom vilket samtliga lärare skall få en betydligt utvidgad utbildning i 
förhållande till vad som tidigare varit fallet. Redan i dag uttrycker studenterna 
ett starkt behov av mer specialpedagogik i sin utbildning och kompetensutveck-
ling inom detta område är också efterfrågad av verksamma lärare. Men vad är då 
specialpedagogik? Är det en speciell pedagogik som används av speciella lärare 
för speciella elever, som bedömts vara elever i behov av särskilt stöd? Dessa 
elever flyttas dessutom ofta från sina klasskamrater till speciella lokaler vid spe-
ciella tillfällen (Skolverket, 1998). I ”en skola för alla” är det naturligtvis en 
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självklarhet att alla lärare skall kunna möta varje barns/ungdoms behov oavsett 
ämne. Redan 1657 skrev Comenius ”en fullständig framställning av konsten att 
lära alla allt” (Didactica Magna, 1989) och frågan är då om inte delar av speci-
alpedagogiken egentligen hamnar inom ramarna för respektive ämnes didaktik.  
 
Engström (1999) urskiljer fyra förklaringsmodeller inom forskningen till varför 
elever misslyckas med skolmatematiken: 
 
1. Medicinska/neurologiska – defektorienterade, eleven har en hjärnskada eller 

annan fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 
2. Psykologiska – förklaringar sökes i bristande ansträngning eller koncentra-

tionssvårigheter hos eleven, ångest eller olika kognitiva orsaker.  
3. Sociologiska – miljöfaktorer, social deprivation, dvs. eleven kommer från en 

understimulerad miljö, skolsystemet missgynnar barn med t.ex. arbetarbak-
grund samt  

4. Didaktiska – felaktiga undervisningsmetoder, ensidig färdighetsträning.  
 
Naturligtvis ser jag behovet av specialpedagogik för de två förstnämnda katego-
rierna. För kategori tre och fyra ser jag idag ämnesdidaktiken som det område 
inom vilket den undervisande läraren skall ha så goda kunskaper att han/hon kla-
rar av att möta alla elever, inkluderande ”såväl de som är i behov av särskilt stöd 
som elever i behov av särskilda utmaningar” (Kursplaner och betygskriterier 
2000, kursplanen i matematik s 28).  
 
Sjutton procent av grundskolans elever får idag särskilt stöd (Persson, 2001). Låt 
oss betrakta det som sker med innehållet i den undervisning dessa elever möter 
ur ett epistemologiskt perspektiv. Lpo 94 bygger på en socialkonstruktivistisk 
kunskapssyn. Också andra teorier som exempelvis den sociokulturella teorin 
(Säljö, 2000) innefattar tankar framförda av Vygotsky. Någon tydlig gränsdrag-
ning mellan de socialkonstruktivistiska och sociokulturella teorierna är inte all-
tid lätt att urskilja. Båda perspektiven understryker bland annat vikten av kon-
textualiseringen i elevers lärande. Det är också väsentligt att eleverna får en hel-
hetsbild för att de ska kunna förstå delarna och att man tar hänsyn till de erfa-
renheter eleverna gör utanför skolan. Vad händer då med innehållet i den under-
visning som tillrättaläggs för en elev i behov av särskilt stöd? Plötsligt byts per-
spektiv! Låt oss ta ett exempel från matematiken. Innehållet bryts ner i fragment, 
eleven tillåts exempelvis enbart syssla med räkning inom talområdet 1 till 10. 
Först när detta område behärskas får de ”gå vidare” med tiotalsövergångar, där-
efter till talområdet 1 till 100 och så vidare. Eleverna får via småbitar bygga upp 
helheter och därmed sin kunskap. Dessa elever, som kanske i större utsträckning 
behöver se helheten, möter istället en undervisning byggd på en behavioristisk 
kunskapssyn.  
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Förhållandet mellan ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kun-
skaper 
 
Det finns tre sätt att se förhållandet mellan dessa två delar av lärarens kunskaper 
i sitt ämne. Antingen kan man se ämneskunskaperna som överordnade kunska-
perna i ämnets didaktik, ämneskunskaperna som underordnade kunskaperna i 
ämnets didaktik eller, som jag nu vill se dem, jämställda. Många är de berättel-
ser från elever som vittnar om lärare som med säkerhet löser matematiska pro-
blem, genomför bevis och fyller ”svarta tavlan” med uträkningar. När eleverna 
ber om en förklaring eller uttrycker ett behov av att få hjälp med att förstå sak-
nar dessa lärare dock kunskaper i att möta vederbörande där han/hon befinner 
sig och stötta en vidare kunskapsutveckling. Men låt oss också vända på pro-
blemet. Hur goda ämneskunskaper inom grundskolans matematik behövs egent-
ligen för att en lärare till fullo skall kunna se och använda sig av de didaktiska 
möjligheter som finns? En begränsning i ämneskunskaper medför automatiskt 
en begränsning i de val av innehåll, arbetssätt och arbetsformer som jag som lä-
rare kan erbjuda mina elever. Som pedagog måste man göra en rad urval. Det 
handlar bland annat om vilket innehåll som är viktigt och vilket följaktligen kan 
anses som mindre viktigt och därmed väljas bort. Vilket perspektiv väljer vi att 
ta när vi gör dessa val? Vilka behov och förutsättningar har eleverna och vilka 
krav (behov och förväntningar) har samhället? ”Ämnesdidaktiken kan hjälpa oss 
så att sådana val blir motiverade val, där vi är medvetna om vilka ämnesmässiga 
och icke-ämnesmässiga hänsyn vi tar”. Sjöberg, (2000) förklarar balansen mel-
lan ämnesdidaktik och ämneskunnande: 
 

Den gode läraren kännetecknas av att hon behärskar stoffet i ämnet på ett 
sätt som är meningsfullt för eleverna och att hon kan använda associatio-
ner, metaforer, bilder, exempel och illustrationer som går hem hos elever-
na- som ger mening för dem (s 32). 

 
Inom matematikämnet hänger denna fråga intimt samman med den kunskaps-
uppfattning läraren har. Vad menar lärare med goda kunskaper i matematik? 
Detta är en mycket central fråga som det inte går att komma förbi i ett matema-
tikdidaktiskt perspektiv. Av avgörande betydelse är den grundsyn på vad det 
innebär att kunna och förstå matematik som läraren utgår ifrån i sin undervis-
ning. Mellin-Olsen (1981) skiljer mellan ”relational understanding” och ”in-
strumental understanding” och beskriver så en viktig skillnad i uppfattningar av 
vad det egentligen innebär att förstå matematik. Även Skemp (1978) skriver om 
denna skillnad i uppfattning och vilken betydelse den kan få för undervisningen 
i matematik ”Relational understanding” menar Skemp är ”knowing both what to 
do and why” medan han beskriver ”instrumental understanding” som: 
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Instrumental understanding I would until recently not have regarded as 
understanding at all. It is what I have in the past described as ”rules with-
out reasons”, without realising that for many pupils and their teachers the 
possession of such a rule, and ability to use it, was what they meant by 
”understanding” (s 9). 

 
I en artikel (Teachers’s beliefs and conceptions: A synthesia of the research) 
diskuterar Thomson (1992) Skemps teori. Hon menar, att det som krävs för att 
man skall kunna lösa en uppgift är förtrogenhet med en uppsättning ”fixed 
plans”. Dessa ”planer” används sedan steg för steg vid lösandet av uppgiften. 
Karakteristiskt är att de utgör ett steg för steg-mönster där varje del bygger på 
den föregående. 
 

The kind of learning that leads to instrumental knowledge of mathematics 
consists of the learning of an increased number of fixed plans, by which 
pupils can find their way from particular starting points to required finish-
ing points (Skemp 1978, s14).  

 
Det dilemma som jag därmed ställs inför ligger i den problematik som behandlar 
”vilken roll spelar det som jag ser som en begränsning i kunskapssyn i förhål-
lande till en begränsning i ämneskunskaper?” Ma, (1999) finner klara samband 
mellan lärares möjligheter att förklara och stötta elevers kunskapsutveckling och 
lärarens ämneskunskaper: 
 

A teacher’s subject matter knowledge may not automatically produce pro-
mising teaching methods or new teaching conceptions. But without solid 
support from subject matter knowledge, promising methods or new 
teaching conceptions cannot be successfully realized (s 38). 
 

Hon beskriver också hur brister i ämneskunskaperna, trots att lärarna ger uttryck 
för att de tror på en matematikundervisning som bygger på förståelse, medför att 
lärarna hänfaller till en enbart procedurinriktad undervisning: 

 
Ironically, with a limited knowledge of the topic, their pespectives in defin-
ing the students’ mistake and their approach to dealing with the problem 
were both procedurally focused. (s 36). 

 
Centralt är att människan utvecklar och använder språkliga redskap (Vygotsky 
1986, Wertsch 1998). Säljö (2000) använder termen diskurs för att ” beteckna 
sammanhängande meningssystem i vilka man innesluter och utesluter mening.  
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… Inom diskurser av detta slag utvecklas begrepp, förklaringar, beskrivningar 
och inom den förs argumentationen av dem som känner till de relevanta kunska-
perna” (s 209). Om jag som lärare saknar relevanta kunskaper inom mitt ämne är 
risken påtaglig att jag inte vågar bjuda in mina elever till kommunikation. Räds-
lan för att mina kunskaper inte räcker till för att jag skall kunna följa mina ele-
vers tankar kan vara överhängande. I värsta fall står vi återigen inför ett skifte av 
kunskapssyn i förhållande till skolans styrdokument och den undervisning som 
blir resultatet. 
 
I det spänningsfält som uppstår i området mellan ämnesteori och ämnesdidaktik 
finner vi också problematiken om teorins och praktikens betydelse, ett av tradi-
tion mycket omdiskuterat område, såväl inom lärarutbildningen som i skolan. 
Enligt Mellin-Olsen är teorin en vägvisare för praxis (Mellin-Olsen, 1989, s 49). 
Den undervisning jag som lärare bedriver avspeglar naturligtvis de teorier om 
kunskap och lärande jag har. I samband med Lärarutbildningskommitténs för-
slag till förändrad lärarutbildning (Ds 1999:63) blossade debatten upp på nytt 
om de försämrade ämneskunskaperna man kunde vänta hos blivande lärare om 
förslaget skulle gå igenom. Det begreppsbyte man föreslår, från praktik till verk-
samhetsförlagd utbildning, indikerar en klar markering om att en förändrad syn 
på vad som sker under denna del av studenternas utbildning måste äga rum. För 
att förstå och kunna tolka teorin måste vi kunna se och omsätta den i praktiken 
vilket innebär att:  
 

Lärandet kan innebära en personlig tolkning av världen och försiggår i 
meningsfulla sammanhang som blir en del av själva lärandet. Lärande kan 
också uppfattas som ett socialt fenomen som medieras av språket i sociala 
diskurser (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000, s 111). 

 
Här ser jag idag ämnesdidaktiken som den brygga som krävs för att förena de 
olika perspektiven. 
 
Vad händer i dag vid landets lärarutbildningar? Vilken av ovan beskrivna kun-
skapssyner representerar de studenter som utbildar sig till lärare med inriktning 
mot matematik? Om studenterna har en instrumentell förståelse av matematiken, 
är då innehållet i lärarutbildningen sådant att studenten förändrar denna syn så 
att den istället harmonierar med den kunskapssyn våra styrdokument bygger på? 
Detta är självklart av yttersta vikt också mot bakgrund av den forskning av Ma 
som beskrivs ovan. I ämnet matematik är det fler elever än i ämnena svenska 
och engelska som inte når nivån godkänd på de nationella ämnesproven för 
skolår nio (Skolverket 2000). 
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Meningsbärande verktyg 
 
Att lärares uppfattningar avspeglar sig i deras undervisningsfilosofi och därmed 
tar sig tydliga uttryck i undervisningspraxis är inget nytt. (Se t ex Ernest, 1991; 
Pehkonen, 2001). Men varför finns det då en sådan tröghet i systemet inom ut-
bildningsväsendet? Hur kan det komma sig att det också idag bedrivs en under-
visning som vilar på den kunskapssyn som läroplanen och andra styrdokument 
föreskrev på 60-talet? Är detta verkligen nödvändigt i dag när vi i övrigt har ac-
cepterat att samhällsutvecklingen går allt snabbare? Vem skulle t ex acceptera 
att man vid landets kirurgmottagningar utförde exempelvis meniskoperationer 
på samma sätt som på 60-talet och vem skulle i så fall vilja låta sig opereras på 
sådana kliniker? Vår förmåga att använda matematiken på ett konstruktivt sätt är 
av avgörande betydelse i ett samhälle där teknikutvecklingen är så viktig. För 
skolundervisningen blir det ett dilemma att barn i allt mindre utsträckning ser 
vuxna ”räkna”, vi har tekniska hjälpmedel för sådant och det är heller inte lätt att 
förstå att det finns en matematisk uträkning bakom fenomenen som t ex att lam-
pan tänds när jag öppnar kylskåpsdörren. Samtidigt använder vi oss av dessa 
fysiska redskap, artefakter, för att förstå vår omvärld men …”det som finns i 
artefakter och hjälpmedel måste förstås som genuina produkter av mänskligt 
tänkande som byggts in i redskap” (Säljö 2000, s 82). Säljö fortsätter : 
 

Men mediering sker inte enbart med hjälp av teknik och artefakter utan 
människans allra viktigaste medierande redskap är de resurser som finns i 
vårt språk (s 82). 

 
Vygotsky menar också att språket är vårt viktigaste meningsbärande verktyg. I 
Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz, (2000) citeras Vygotskys tankar: 
 

Symbolsystem av olika slag inkluderande aritmetik och algebra, diagram 
och kartor, kalendrar och jordgloben men framförallt språket. Utan språ-
ket skulle det förmodligen inte finnas några andra symbolsystem. Språket 
är ” the tool of tools”. Det fungerar som medel för kommunikation mellan 
människor och som verktyg för det egna tänkandet. (s. 100) 

 
Inom matematikundervisningen har vi ställt frågor av typen hur tänker du när du 
löser problemet, allt för att låta eleverna sätta ord på sina tankar och därigenom 
utveckla sitt tänkande. Frågor som varför är det en bra lösningsstrategi, finns 
det fler sätt att lösa uppgiften på, vilken är den effektivaste strategin och varför 
bör dock få ett större utrymme då de i än större utsträckning utvecklar elevernas 
förmåga att kommunicera sina tankar, diskutera dem med andra och på så vis få 
möjligheter att också ompröva och vidareutveckla det egna tänkandet. Vill vi 
utveckla det matematiska kunnandet hos eleverna får vi som lärare inte vara 
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nöjda med att eleverna löst problemen, kanske på olika sätt, utan diskutera med 
dem dessa olika strategier, för- och nackdelar med dem och lyfta matematiken i 
de lösningar eleverna åstadkommit och vid behov ställa nya frågor som genere-
rar en utveckling i matematiskt kunnande hos eleverna. För att som lärare klara 
detta krävs naturligtvis goda ämnesteoretiska kunskaper i skolmatematiken men 
också en förmåga att kunna förklara och utveckla elevers tänkande och uppgif-
ten så att den görs begriplig. Detta förutsätter också en lust att upptäcka och ut-
veckla nya idéer samt ett intresse för matematik och lärande samt självförtroen-
de. (Ma, 1999). 
 
Under 1980- och 90-talet har ett flertal undersökningar genomförts om barns 
uppfattningar av exempelvis kartor och diagram, gaser, jordens dragningskraft 
mm. Undersökningarnas resultat har behandlats som viktig kunskap i de didak-
tikkurser jag tidigare deltagit i. Självklart ser jag fortfarande allvarligt på de re-
sultat dessa undersökningar beskriver men de har hamnat i ett nytt ljus efter det 
att jag tagit del av såväl Wertschs som Säljös texter Lärande i praktiken. Efter-
som eleverna i dessa undersökningar ställs inför en ”naken” fråga utan att ha 
tillgång till någon form av redskap för att förklara sin uppfattning kan vi enbart 
tolka det eleverna säger mot denna bakgrund. Det är fullt möjligt att eleverna 
med hjälp av en jordglob skulle ge en helt annan förklaring på frågan om jordens 
dragningskraft.  
 

Begreppet mediering är således mycket centralt och kanske det mest annor-
lunda antagandet i en sociokulturell tradition om man jämför den med 
andra ledande teoretiska perspektiv. Mediering innebär att vårt tänkande 
och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, 
vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (s 81). 

 
Läromedlet har av tradition haft en mycket stark ställning inom matematikäm-
net. Som lärare bör man vara medveten om att man också ”köper” någon an-
nans, dvs. författarens, tankar när man köper ett läromedel och bestämmer sig 
för att följa den lärarhandledning som medföljer. Utvecklingen av läromedel i 
matematik har varken innehållsmässigt eller i fråga om upplägget av läroböck-
erna varit allt för omfattande (Johnsen, Lorentzen, Selander & Skyum-Nielsen, 
1997). Matematik har också av lärare ansetts vara ett ” lätt” ämne att undervisa i. 
Som lärare sitter man ju inne med det rätta svaret, man har ju facit och skulle 
några svårare problem uppstå finns ju alltid en förklaring till lösning i Lärar-
handledningen som man kan ”läsa på”. Dessutom förekommer inga revolutioner 
eller annan omstörtande verksamhet som man som lärare måste hålla sig infor-
merad om (Persson, 1998).  
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Nu framgår det av både äldre och nyare undersökningar att flertalet lärare 
använder läroböckerna under en dominerande del av undervisningstiden 
och att de på det hela taget noggrant följer böckernas undervisningsupp-
läggning. Det verkar inte som nya tankar i nya läroplaner omedelbart har 
inneburit någon frigörelse från läroböckerna. Snarare kan det förefalla 
som om dessa har stärkt sin ställning i takt med upplösningen av fasta 
kursplaner (Johnsen, Lorentzen, Selander & Skyum-Nielsen, s 194). 

 
Verklighetsanknytning - ett didaktiskt dilemma 
 
I vår strävan att göra matematikundervisningen begriplig för eleverna likaväl 
som att få dem att känna att den är meningsfull, inte bara för fortsatta studier 
eller i ett kommande vuxenliv utan också här och nu, talas och skrivs om vikten 
av verklighetsanknytning. Men vad menas egentligen med detta begrepp och hur 
hanteras den så kallade verkligheten i samband med matematiken? Lyfter vi 
fram och använder oss av de naturliga tillfällen som finns i de olika typer av 
problem eleverna stöter på i sina liv såväl i skolan som utanför för att utveckla 
deras matematiska kunnande? Är det inte oftast så att vi konstruerar ett vardags-
problem, som skulle kunna vara autentiskt för att det skall passa det område av 
matematiken vi just för tillfället sysslar med i boken? Oftast nöjer man sig med 
de exempel läromedelsförfattaren/författarna har konstruerat och det sker enbart 
vid de tillfällen då det står matematik på schemat. Vems verklighet är det? Ma 
(1999) menar att i denna strävan att knyta an till verkligheten också ligger en 
fara, nämligen faran att tappa bort matematiken.  
 

Doubtless connecting school mathematics learning with students’ out-of-
school lives may help them make more sense of mathematics. However, the 
”real world” cannot produce mathematical content by itself. Without a 
solid knowledge of what to represent, no matter how rich one’s knowledge 
of students’ lives, no matter how much one is motivated to connect mathe-
matics with students’ lives, one still cannot produce a conceptually correct 
representation (s 82).  

  
Eleverna möter matematik och löser matematiska problem i sin vardag utanför 
skolan och i dessa sammanhang är det fullt möjligt, rentav troligt, att de utveck-
lar matematiskt kunnande och tankestrukturer. Hur möter vi lärare upp dessa 
kunskaper i vår skolverksamhet? Återigen bli kombinationen av lärarens ämnes-
didaktiska kunskaper och hanns/hennes ämnesteoretiska kunnande väsentligt 
likaväl som lusten och förmågan att utveckla nya idéer. Att som lärare själv vara 
en kreativ och lärande person är en av de uppgifter som ingår i lärarrollen i en 
skola där kunskapssynen bygger på den sociala konstruktivismens epistemologi.  
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SPELAR SPRÅKEN NÅGON ROLL I SKOLAN? 
 
Jörgen Tholin undervisar i ämnesdidaktik både engelska och svenska vid in-
stitutionen för Pedagogik, Högskolan i Borås 
 
Vad är ämnesdidaktik? En gång för mycket länge sedan under min lärarutbild-
ning i en småvarm sal i Mölndal fick jag lära mig att didaktiken utgjorde en 
brygga mellan pedagogikens teorier och metodikämnets praktik. Didaktik hand-
lade om att binda samman beprövad erfarenhet och inlärningsteori genom frå-
gorna Vad? Hur? och Varför? Jag kan idag inte minnas att ämneskunskaper 
nämndes. De gjorde de helt säkert redan då, i dag betraktar jag dem som själv-
klara komponenter i ämnesdidaktiken.  
 
Didaktik, undervisningslära, handlar alltså om att skapa betingelser för lärande 
av olika innehåll och under olika förutsättningar. Det är i detta, ”av olika inne-
håll” som ämnesdidaktiken finner sin form och sin näring. Undervisning är, åt-
minstone enligt mitt sätt att se, alltid knutet till ett innehåll, som lärare är det inte 
möjligt att bedriva ”allmän undervisning”. Undervisningen måste handla om 
något – ha ett innehåll. Grundskolan har ett slags paraply, läroplanen, med över-
gripande mål. Men därunder är den del av verkligheten som vi anser det vara 
intressant för barn att lära sig något om indelad i 16 bitar. Dessa har också getts 
namn: bild, biologi, engelska, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, hi-
storia, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, religionskunskap, samhällskun-
skap, slöjd, svenska och teknik. Ämnesdidaktik har ofta övertagit detta sätt att se 
på omvärlden och vi talar om svenskdidaktik, matematikdidaktik osv. I dessa 
discipliner diskuterar vi hur det går att skapa goda inlärningsbetingelser i re-
spektive ämne. Ett sådant sätt att dela upp didaktiken har fördelen att det följer 
en sedan länge inarbetad indelning vilket gör det lätt att förstå och hantera. Å 
andra sidan finns den uppenbara nackdelen att didaktiken konserverar ett sätt att 
tänka som har uppenbara svagheter, där t.ex. ämnesövergripande eller tematisk 
inlärning inte inryms och där varje ämne blir en autonom enhet utan kontakt 
med andra. Om man istället betraktar t.ex. svenska, matematik, engelska, bild 
och musik som olika slags språkliga uttryck borde det också finnas många berör-
ingspunkter i ämnenas didaktik.  
 
Om språken i grundskolan 
 
Språken har haft svårt att finna sin plats i grundskolan. Någon har sagt att istället 
för att vara ett rum i grundskolans byggnad hänger de snarare utanför som ett 
slags balkong. Engelskan har naturligtvis lyckats skapa ett eget rum i grundsko-
lebyggnaden men övriga språk lever under den märkliga betingelsen att de anses 
viktiga nog för att anses ”platsa” bland grundskolans ämnen, men inte viktiga 
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nog för att alla elever ska läsa dem. De som inte har lust, ork eller fallenhet kan 
t.ex. välja ”svensk-engelskt tillval” skolans enda officiellt icke-existerande 
ämne, utan vare sig kursplan eller betygskriterier. 
 
Språk anses mycket ofta ”svåra” och därför olämpliga för alla elever att läsa. 
Detta är f.ö. också en vanlig åsikt bland språklärare (Sörensen, 2000). Det finns 
rimligtvis andra ämnen i grundskolan som är minst lika ”svåra”, dock utan att 
motsvarande diskussion har uppstått. Språken befinner sig därför idag i en vack-
lande situation. Engelska har kommit att bli ett av grundskolans ”kärnämnen” 
och också ett av de ämnen som eleverna klarar allra bäst. Vid de nationella pro-
ven år 9 är det bara 4-5 % av eleverna som inte når målen för godkänt, vilket är 
väsentligt lägre än i matematik. Trots att engelska är så förhållandevis lätt för 
eleverna och trots att man alltid talat om en gemensam språkdidaktik anses ändå 
moderna språk så svåra att alla elever inte kan klara av dem. (Enligt de termer 
som används i dagens kursplaner är engelska ett eget ämne, medan tyska, frans-
ka och spanska benämns moderna språk, alla invandrarelevers hemspråk be-
nämns modersmål. Detta innebär att engelska enligt dagens terminologi inte 
räknas till de moderna språken och att modersmål kan betyda alla språk i värl-
den utom svenska. Det är lätt att begreppsförvirring uppstår.) Idag väljer 80 % 
av eleverna i grundskolan att börja läsa ett modernt språk, men ungefär 25 % av 
dessa hoppar av sina språkstudier och av dem som blir kvar är det fortfarande 
enligt Skolverkets statistik ungefär 6 % som inte når målen för godkänd. En na-
turlig fråga blir då: Om eleverna lyckas så bra i engelska borde det inte finnas 
delar av engelskundervisningen som vore överförbara till den övriga språkun-
dervisningen för att där nå samma resultat?  
 
Språk ett mänskligt särmärke 
 
Ett gemensamt drag hos (nästan) alla forskare/tänkare/teoretiker i didaktik och 
pedagogik är att de är intresserade av språkets roll att skapa och lagra kunskap. 
Att vår mänskliga förmåga att lära språk är intressant för pedagoger och psyko-
loger är i sig inte överraskande. Att lära ett språk är komplicerat och ändå gör vi 
det mycket tidigt i våra liv. Det är också med hjälp av vårt språk som vi definie-
rar och beskriver vår omgivning.  
 
Många forskare påpekar att det är det mänskliga språket, vår förmåga att lagra 
och föra vidare information med hjälp av språket, som gör oss unika bland 
däggdjuren. (Se t.ex. Säljö 2000). Även om djur kan lära sig att skilja symboler 
och tecken, ibland imponerande många, har de inte människans förmåga att säga 
saker på sätt vi aldrig tidigare prövat, och, ännu märkligare, trots detta (ibland) 
förstå varandra. Jag kan helt hålla med Säljö i detta resonemang men för mig är 
det en än större bedrift, att vi till skillnad från andra djur kan lära oss flera olika 
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språk. Och att vi dessutom kan skilja språken åt och t.ex. veta vilka ord som hör 
till svenska och vilka som hör till engelska. När jag skriver detta funderar jag 
alltså inte en sekund på vilka ord av alla dem jag har i mitt ordförråd jag får eller 
kan använda, eftersom detta är en svensk text. Än märkligare blir naturligtvis att 
vi kan lära tre, fyra, fem språk och fortfarande (i huvudsak) hålla de språkliga 
registren åtskilda. 
 
Piaget och språkinlärning – en vit fläck på kartan 
 
Det intresse pedagoger och psykologer visar för språk gäller nästan uteslutande 
barnens första språk. Det är slående hur sällan inlärning av främmande språk 
nämns i pedagogisk litteratur. Detta är än mer förvånande också när man betän-
ker levnadshistorierna för storheter som t.ex. Piaget och Vygotskij. Piaget som 
föddes och levde nästan hela sitt vuxna liv i det flerspråkiga Schweiz borde ofta 
ha haft anledning att fundera på den skillnad som finns mellan att lära sitt första 
språk och att lära sig ett främmande språk, eller ett andraspråk. Rimligtvis borde 
han dessutom själv behärska några andra språk än franska, men jag har aldrig 
funnit några bevis för att så var fallet. Vid sina föreläsningar i USA hade han 
alltid tolk (Elkind, 1978) vilket tyder på att han inte behärskade engelska. Vy-
gotskij var inte uppväxt i samma flerspråkiga miljö, men enligt Gunilla Lind-
qvist (1999) fick Vygotskij en gedigen borgerlig undervisning, först i hemmet 
senare i en privat skola. Han var intresserad av modern utländsk litteratur och 
skrev sin avhandling om Hamlet. Det finns alltså anledning att tro att Vygotskij 
själv behärskade fler språk än ryska. Trots detta talar ingen av dem någonsin om 
hur ett barn kan lära in nya språk, eller hur denna mycket komplicerade process 
går till. 
 
Piaget uttalar sig f.ö. ytterst sällan om hur språkinlärning går till, inte ens vad 
det gäller det fösta språket. Hans första bok som kom ut 1926 hette förvisso 
”The Language and Thought of the Child” (Elkind, 1974) men därefter tycks 
hans intresse för språket ha falnat. I sin i övrigt mycket positiva biografi och 
forskaröversikt om Piaget riktar Boden (1979) hård kritik mot honom för att han 
i så hög utsträckning negligerade språkets betydelse för barns utveckling och 
inlärning. För Piaget är språket det verktyg han använder för att få kunskap om 
inlärning men han reflekterar mycket sällan om hur detta redskap är beskaffat, 
eller om redskapet ser likadant ut för alla människor.  
 
Om vi ger människor en typisk ”Piagetuppgift” t.ex. att sortera vita och svarta 
brickor så att vita ligger till vänster och svart till höger kommer förmodligen alla 
vuxna, bortsett från t.ex. blinda, att kunna skilja mellan svarta och vita men någ-
ra kommer ändå att ha gjort fel genom att de har svårigheter att skilja mellan 
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höger och vänster, eller att de helt enkelt missade instruktionen. Språket är alltså 
inte ett statiskt verktyg för kommunikation. Tvärtom visar mängder av under-
sökningar att vi tolkar orden olika, vi missuppfattar varandra. Dessutom kan vi 
medvetet välja att ljuga, vi kan vara ironiska osv. med hjälp av vårt språk. Språ-
ket är inte omedelbart tolkningsbart på ett enkelt och linjärt sätt. På samma sätt 
finns alltid en risk i Piagets försök att barnen svarar det som det tror att försöks-
ledaren vill veta.  
 
Hela Piagets forskning bygger på att han språkligt formulerar ett problem som 
barnen språkligt ska lösa, svara på osv. Därefter görs en språklig tolkning av de-
ras svar. Vore språket så enkelt att vi alla alltid menade samma sak med samma 
yttrande vore detta inget problem. Men varje fråga och varje svar i hans under-
sökningar går naturligtvis att tolka på olika sätt. Jag tillhör inte kategorin språk-
liga relativister som menar att språkets betydelse skiftar så att det egentligen är 
fullständigt meningslös att försöka kommunicera eftersom ingen människa kan 
förstå någon annan. Men jag menar att det alltid finns anledning att vrida och 
vända på alternativa språkliga tolkningar något som Piaget aldrig tycks ha gjort. 
För Piagets uttolkare är naturligtvis frågan om språkets roll för att samla och 
tolka forskningsresultat något man på något sätt måste förhålla sig till. Elkind 
(1978) säger angående frågan om hur man kan vara säker på hur barnet tänker 
kring ett begrepp eller en företeelse:  
 

Barnets synpunkt är lika lite som den vuxnes en passiv, fixerad synpunkt, 
den utvecklas och förändras hela tiden. Våra föreställningar om barnets 
synpunkt får betraktas som gissningar, hypoteser om vad som sker i huvu-
det på barnet. För att pröva våra gissningar behöver vi prata med barnen 
och iaktta deras beteende. Vi kan kolla våra gissningar mot dessa data, och 
då får vi veta om de är sanna eller falska med viss grad av säkerhet, men 
riktigt säkra kan vi aldrig vara (s. 209).  
 

Vygotskij, språk och tanke  
 
För Vygotskij å andra sidan är det uppenbarligen så att det är med hjälp av språ-
ket som vi skapar vår bild av världen och vår kunskap. Han menar att språk och 
tanke hör så oförenligt samman att hur vi använder språkliga nyanser, synony-
mer och diminutiver spelar roll för barnets utveckling (se t.ex. Lindqvist 1999): 
 

Barnet tycker att hästen är jättestor, och när man förvränger detta med en 
dimunitivform förvanskas språket och föreställningen om hästen, för att 
inte tala om hela språksystemet. Språket är tankens finaste instrument. 
Förvanskar vi språket, förvrider vi också tanken. (s. 175). 
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Lindqvist (1999) hävdar att Vygotskij ansåg att tänkande och språk var sam-
mankopplade i ett dialektiskt förhållande. Tänkandet ”förlöper i språket”, de är 
mycket tätt sammankopplade men inte identiska. För Vygotskij har språket ock-
så en social funktion inte bara funktionen att organisera vår kunskap och vårt 
vetande. Ett exempel på detta är det egocentriska tal som Vygotskij studerar, 
alltså när små barn i leken pratar högt med sig själva. Vygotskij menar att detta 
tal har som en funktion att planera tänkande. Det har en social funktion genom 
att det organiserar både barnets tankar och dess beteenden.  
 
Vygotskij säger om språket (Lindqvist, 1999):  
 

Men det mest anmärkningsvärda faktum för språkpsykologin är att språket 
fyller två helt olika funktioner: å ena sidan tjänar det som medel för social 
koordination av skilda människors erfarenheter, å andra sidan är det vikti-
gaste redskapet för vår tanke. (s. 120) 

 
Vilken ny kunskap ger språk? 
 
En för mig relevant fråga blir då hur förhållandet mellan språk och tanke blir när 
vi lär ett andra eller främmande språk. Sätter vi nya ord och begrepp på den kun-
skap vi tillägnat oss på vårt första språk eller skapar vi ny kunskap, ett helt nytt 
tänkande, på det nya språket? Alltså, är ett nytt språk ett redskap för att nå ytter-
ligare förståelse om omvärlden eller kan färdigheten i ett språk i sig vara målet? 
När man vistas i ett engelskspråkigt land händer det inte sällan att man tänker på 
engelska. Innebär det att man har vissa kunskaper eller insikter bara på engels-
ka? Alltså, finns saker som man kan tänka kring på engelska men inte på svens-
ka? 
 
Om vi sätter nya ord och begrepp på den kunskap vi redan har skulle det innebä-
ra att språken fungerar identiskt lika. Det finns anledning att tro att våra första 
steg på ett nytt språk sker på detta sätt. När vi kommer som turister till Grekland 
och lär oss vad ”ja”, ”nej” och ”tack så mycket” heter på grekiska betraktar vi 
språken som direkt utbytbara. Men går vi bara något steg vidare inträffar svårig-
heter. När vi får frågan ”Is your tea too hot?” vill vi svara ”Nej, det är lagom”. 
Det går inte eftersom engelskan inte har ett ord för lagom. När vi ska översätta 
franskan ”ca va” till svenska blir det svårt eftersom begreppet inte har en bra 
motsvarighet i svenskan. Att lära sig ett nytt språk måste alltså på något sätt in-
nebära ett nytt sätt att strukturera omvärlden.  
 
Om vi betraktar ett språk som ett sätt att erövra ny kunskap hamnar vi omedel-
bart i frågan: Vilken ny kunskap då? I en skolkontext blir detta extra intressant. 
Vilken ny kunskap ska eleverna ha förvärvat genom att lära ett eller flera främ-
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mande språk? Kursplanerna ger inte mycket ledning. Men är det rimligt? Om 
varje språk innehåller sitt unika sätt att organisera och tradera kunskap är det då 
ens möjligt att på svenska beskriva vad en elev ska kunna i t.ex. tyska?  
 
Språk, kunskap och kursplaner 
 
Det finns alltså anledning att åtminstone preliminärt arbeta med hypotesen att 
någon gång under inlärandet av ett främmande språk kommer inläraren till en 
punkt där han generar ny kunskap eller tänkande på det (tidigare) främmande 
språket. Om detta inte sker när man lär sig sitt första ord på ett nytt språk måste 
det alltså ske vid något annat tillfälle. De nuvarande kursplanerna i språk, som 
gäller lika för alla språk och både för grundskolan och för gymnasieskolan, är 
uppbyggda i sju steg. Går det att i dessa sju steg se ett tillfälle, en brytpunkt, där 
det främmande språket genererar en egen kunskap? Så här presenteras de sju 
stegen av Skolverket: 
 

Steg 1, är nybörjarkurs. Eleven lär känna språket och de kulturer där 
språket talas, börjar lära sig förstå och börjar använda språket för kom-
munikation. 
Steg 2, ger eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper, sin kommunika-
tionsförmåga och sin kännedom om kulturer i länder där språket talas. 
Elevens medvetenhet om sin egen inlärning ökar liksom förmågan att an-
vända hjälpmedel som t.ex. lexikon. 
I Steg 3, använder eleven språket på ett alltmer varierat sätt. Eleven lyss-
nar och läser, samtalar och skriver för olika syften och i olika situationer. 
Steg 4, breddar språkförmågan och innehåller olika varianter av språket. 
Eleven läser och tillgodogör sig enkel skönlitteratur och utvecklar sin för-
måga att kommunicera muntligt och skriftligt. 
Steg 5, är en bred kurs som fortsätter att bygga upp elevens förmåga att 
kommunicera på språket i olika situationer. Tillfälle ges till att fördjupa sig 
inom något område efter egna intressen eller studieinriktning, liksom till 
läsning för lust och glädje samt för information och kulturkännedom.  
I Steg 6, får eleven en större säkerhet och bredd i sina språkkunskaper. 
Kursen har en mer analytisk inriktning och perspektiven vidgas ytterligare 
mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. 
Kursen Steg 7, förbereder för yrkesarbete eller högskolestudier med språ-
ket som arbetsredskap i varierande roller i Sverige eller utomlands. Eleven 
utvecklar sin förmåga att använda språket i projektarbete och arbetar med 
att formulera bakgrund och mål samt välja och motivera sin arbetsmetod, 
formulera och genomföra sin arbetsplan, samt att utvärdera och på olika 
sätt presentera resultatet av ett arbete. (www.skolverket) 
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Så vitt jag kan se går det inte, vare sig i texten ovan eller i kursplanens mer de-
taljerade beskrivningar, att hitta en brytpunkt, där det främmande språket för-
väntas generera egen kunskap. Detta kan bero på att steg 1 inte beskriver det ab-
soluta nybörjarstadiet. Steg 1 är så långt elever ska ha nått i engelska år 5, och 
de elever som väljer att läsa ett tredje främmande språk i grundskolan ska nå år 
nio. Det är också den nivå elever i nybörjarspråk i gymnasial utbildning ska nå 
efter sin första kurs. En rimlig hypotes kan vara att språkinlärare mycket tidigt 
når fram till att generera ny kunskap i sitt nya språk, så snart inläraren kan skapa 
egna strukturer med hjälp av språket. Alltså när inläraren uppvisar den språkliga 
kreativitet som Säljö (2000) talar om. Min erfarenhet vid nybörjarundervisning i 
engelska är att de flesta elever efter bara några få lektioner börjar fundera på hur 
de kan sätta ihop de ord de lärt sig på andra sätt än som vi gjort tidigare. De bör-
jar alltså konstruera på egen hand. En föregångare för denna typ av resonemang 
är Noam Chomsky (1968). Han menar att den mänskliga hjärnan är förpro-
grammerad för språk. Det handlar om en medfödd förmåga som gör att vi som 
barn omedvetet kan urskilja mönster, ett regelsystem, i språket. Detta komplexa 
regelsystem finns under det språkliga beteende som kan observeras och från det 
bygger vi upp vår språkliga kompetens. Den del av vår hjärna som innefattar 
förprogrammeringen för språk kallar Chomsky LAD, Language Acquisition De-
vice. Den innehåller alla de strukturer som krävs för att kunna lära ett språk och 
det är LAD som ger oss den språkliga kreativitet och flexibilitet som gör att vi 
både kan producera och tolka meningar som vi aldrig tidigare frambringat eller 
hört.  
 
Har språken ett innehåll? 
 
Språkdidaktik vilar tungt på Hur-frågan kanske mer än andra ämnesdiktiska di-
scipliner. En anledning till detta kan naturligtvis vara att språken till skillnad 
från andra ämnen i skolan inte har ett tydligt innehåll. Redskapet och målet har i 
språken smält samman till en enhet. Ulrika Tornberg (2000) tolkar det som att 
språken saknar innehåll:  
 

Även om utvecklandet av verktygen är bestämt genom kursplanerna och 
sker inom skolans institutionella ramar, har språkundervisningen i motsats 
till många andra ämnen en frihet att själv välja sitt innehåll, eftersom inget 
innehåll existerar från början. (s. 275). 
 

För språkens del har detta åtminstone tidigare inneburit att innehållet i språk va-
rit helt underordnat formen. Vill man vara mycket kategorisk skulle man kunna 
säga att man inte läste texter i språk för att lära sig något om världen eller för att 
förändra sitt tänkande. Texterna syfte var att träna språkliga formen. Johnsen 
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m.fl. (1997) konstaterar att texterna i läroböcker i främmande språk tidigare ofta 
var inriktade på formträning men idag är situationen annorlunda:  
 

Texten har ett budskap som kan vara att försöka informera väcka debatt el-
ler förmedla en upplevelse - och den ska kännas som en ”verklig” texttyp 
som förekommer utanför språkböckernas värld (s. 93). 
 

Bo Lundahl (1998) å sin sida menar att det finns ett underliggande innehåll för 
språken, men kursplanerna gör inte klart vilket detta innehåll är och lärarna får 
därför själva tolka. Detta gäller också de texter som man läser i språket:  
 

Men valet av texter bestäms också av andra och viktigare hänsyn. Det 
handlar inte minst om hur vi tolkar språkämnens innehåll. I vilken ut-
sträckning ger exempelvis kursplanen i engelska för grundskolan utrymme 
för läsning av fantasy-texter? Bör tonvikten ligga på verklighetsnära texter 
som speglar ungdomars situation i olika engelskspråkiga länder? Vad in-
nebär det för valet av texter att innehållet enligt kursplanen engelska för 
grundskolan, kan anknyta till andra skolämnen och rymmas inom ramen 
för ett tema- eller projektarbete? (s. 83).  

 
SPRINT ett sätt att ge språk innehåll 
 
Förklaring till att Vad-frågan traditionellt varit så svag i språkdidaktik är alltså 
att innehållet i språken alltid varit underordnat de redskap eleverna ska bibring-
as. Även när språken genomgick ett paradigmskifte från grammatik – översätt-
ning till en kommunikativ språksyn har frågan hur vi arbetar med texter och an-
nan in-put varit viktigare än vad texterna handlar om. Under de senaste åren har 
språken alltmer kommit att ta sitt innehåll från andra ämnen. Detta sätt att integ-
rera språk och andra ämnen kallas på svenska ofta SPRINT, Språk- och inne-
hållsintegrerad inlärning och undervisning, på engelska används begreppet 
CLIL, Content and Langague Integrated Learning. I Sverige har SPRINT-
undervisningen växt lavinartad under de senaste åren. Nixon (2000) rapporterar 
att SPRINT förekommer i någon form i omkring 4 % av Sveriges grundskolor 
och över 20 % av gymnasieskolorna. För det mesta handlar det om att integrera 
mellan engelska och andra ämnen, i 75 % av de skolor som arbetar med 
SPRINT är målspråket engelska, men också andra språk förekommer; tyska (8 
%), franska (6 %), spanska (4 %) finska (2 %) och ”övriga språk” (4 %). De 
vanligaste ämnena som integreras är samhällskunskap, historia, musik och ma-
tematik. 
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Marsh & Biddle (2001) pekar just på att språket saknar innehåll och att CLIL 
blir ett sätt att göra språken konkreta. 
 

Språkläraren kan jämföras med en arkitekt som bygger ett hus. Eleverna 
lär sig bygga ett hus på papper men den praktiska tillämpningen skulle 
kunna förstärkas. I detta sammanhang kan CLIL bidra som ett ytterligare 
komplement. Eleverna behöver förverkliga språket. Här kan samverkan 
mellan språklärare, ämneslärare och elever vara ytterst värdefullt (s. 8) 
 

Det har också riktats omfattande kritik mot SPRINT främst från två håll, dels 
från språklärare som skjutit in sin kritik mot en SPRINT-undervisning som 
skötts av lärare med svenska som modersmål och utan kanske inte mer än gym-
nasiekunskaper i det främmande språket, dels från företrädare för svensklärare 
som menar att SPRINT-undervisning kan komma att innebära en utarmning av 
svenskan. (För en översikt av diskussionen kring SPRINT se vidare Skolverket 
2001). 
 
Interkulturell förståelse - språkens innehåll? 
 
Det specifika innehåll för språken som går att upptäcka i Lpo 94 är den interkul-
turella förståelsen. I Ämnets uppbyggnad och karaktär sägs att ”Varje nytt språk 
är […] uttryck för ett annorlunda sätt att bete sig, för olika levnadsförhållanden, 
för olika värderingar och för en annan kultur”. På så sätt, menar kursplanen, får 
eleverna nya perspektiv också på sin egen vardag genom att göra internationella 
jämförelser. Det är också denna aspekt, att göra jämförelser, som betonas i kurs-
planen. Det är en ganska avgörande skillnad mot vad som i de tidigaste läropla-
nerna benämndes realia och också en skillnad mot Lgr 80s ”samhälls- och kul-
turorientering”. Det handlar inte om att bara ”lära sig” om ett annat land, utan 
om att med hjälp av språket som verktyg göra jämförelser. I Bedömningens in-
riktning lyfts denna aspekt tydligt fram: 
 

Kunskaper om levnadssätt och samhällsförhållanden i målspråksländerna 
och medvetenhet om skillnader och likheter i förhållande till de egna lan-
det, skall också vägas in i bedömningen. 

 
Dessa tankar bygger i hög grad på Europarådets betoning medborgarfostran, Ci-
tizenship Education. Under en lång tid har det hävdats att vårt språk är ett verk-
tyg med vilket vi organiserar verkligheten, men också ett verktyg med vilket vi 
kan förändra denna verklighet. Under 80- och 90-talet uttalas samma tankar ock-
så när det gäller främmande språk. Kramsch (1990) säger t.ex.: 
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The language that is being learned can be used both to maintain traditional 
social practises, and to bring about change in the very practises that 
brought about this learning.  
The realization of difference, not only between one’s personal and one’s 
social self, indeed between different perceptions of oneself can be at once 
an elating and a deeply troubling experience. (s. 233f). 

 
Byram (1997, 1998) kopplar interkulturella färdigheter till begreppet kommuni-
kativ kompetens och skapar begreppet interkulturell kommunikativ kompetens 
som innehåller en mängd komponenter: egna attityder, nyfikenhet och öppenhet 
mot nya kulturer, kunskaper och färdigheter om den egna och om den nya kultu-
ren samt förmåga att kunna tolka och ställa företeelser i relation till varandra. 
 
Om det är den interkulturella förståelsen som utgör den innehållsliga kärnan i 
språken är dagens ordning med att språken är valbara mycket märklig. Är det 
verkligen rimligt att det elever själva som ska bestämma om de vill ha en inter-
kulturell förståelse eller inte?  
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ÄMNESDIDAKTIK – EN REFLEXION 
 
Eva Sjöholm är universitetsadjunkt på institutionen för pedagogik, Högskolan 
i Borås. Undervisar i Fysik och matematik samt ämnenas didaktik på lärar-
programmen. Delaktig i projektgrupp kring extramuralt lärande. 
 
Inledning 
 
”Vi lever i flera världar samtidigt”, säger herr Turiam i Gripanderska gården.  
”Men de skymmer varandra. För det allra mesta skymmer de varandra.” (Toijer-
Nilsson 1981 s. 160). 
 
Dessa rader speglar för mig de två världarna som man ständigt surfar mellan 
som lärare. Den ena världen är pedagogikens värld, världen som kan beskrivas 
som vetenskapen om uppfostran och undervisning. Den andra världen är den där 
vi hittar de akademiska ämnesdisciplinerna.  
 
Hur hittar man då den magiska porten som kan ta oss mellan världarna? Finns 
det ett magiskt trollspö, eller kan man gå in i en garderob, som barnen i CS Le-
wis böcker om landet Narnia, för att ta sig från den ena världen till den andra?  
Kanske är det så att ämnesdidaktiken skulle kunna vara detta trollspö som hjäl-
per oss att hitta porten, men också att öppna den. Eller är ämnesdidaktiken 
gränslandet, ett eget land, där vi måste befinna oss för att kunna fylla ut mellan-
rummen, i vårt medvetande? Eller är ämnesdidaktiken helt enkelt snittet, (för att 
använda en matematisk term), mellan de två världarna?  
 
Jag har under flera års tid upplevt ett starkt behov av att tränga djupare in i be-
greppet ämnesdidaktik. Det har visat sig att jag inte på något sätt är ensam om 
detta. I nästan alla sammanhang där ämnesdidaktik berörs efterfrågas en defini-
tion av begreppet. Olika människor försöker ge sin bild av detta begrepp, och 
bilderna skiljer sig ofta något åt.  
 
Vad är då ämnesdidaktik för mig? Hur kan jag synliggöra, eller är det mediera, 
den bild av begreppet som börjar växa fram hos mig?  
 
Efter moget övervägande har jag tagit sagans värld till hjälp för att synliggöra 
mina tankar. Toijer-Nilsson (1981) säger att sagan lär oss att känna igen och ta 
ställning till dagens fenomen, den lär oss något om människans villkor och rela-
tioner. 
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Hon beskriver också hur Sandman Lilius i Tulavallkrönikan använder sig av två 
världar för att vidga verklighetens gränser. I fantasin är vi inte fångna i tidens 
och rummets dimensioner. 
 
Ämnet och dess didaktik 
 
När mötte jag ämnesdidaktiken för första gången? Ja i någon form är det ju un-
der hela min skoltid. Alla de lärare och läroböcker jag mött har väl haft som mål 
att jag och mina klasskamrater skulle lära oss så mycket som möjligt, får man 
förmoda. Jag kan inte påminna mig om att jag varit medveten om vare sig aka-
demiska ämnesdiscipliner, läroplaner, pedagogik, metodik eller didaktik under 
hela min tid i grundskolan. Under gymnasietiden ökade medvetenheten något. 
Ämnesdisciplinerna blev tydligare, men också medvetenheten om olika sätt att 
lära sig på. Hur kom det sig att B-språket upplevdes som betydligt tråkigare och 
långsammare än C-språket? Jag blev mer medveten om lärarens roll i samman-
hanget, men också om olika förutsättningar hos elever. Det förbryllade mig stor-
ligen att trots goda betyg i fysik var det så mycket jag inte förstod i detta ämne. 
Detta var så svårt att smälta att det ledde till att jag bestämde mig för att läsa fy-
sik. Det måste gå att förstå. Vad kan det ha varit som gjorde fysiken så svår när 
matematiken var så lätt? Vilket innehåll har funnits i fysikundervisningen och är 
det som är den nödvändiga grunden, det alla behöver ha kunskap om i fysik? 
Saknade jag verktyg för att kunna göra mig bilder, och hur finner man i så fall 
dessa verktyg? Är det ett språkligt problem, och vilken roll spelar i så fall de 
lärare och läromedel man haft?  
 
En av svårigheterna inom fysiken är förmodligen att vi ”förenklar” problemen 
för att kunna förstå dem. För att kunna förstå atomen studerar vi det enklaste av 
alla grundämnen, Väte. Det är komplicerat nog att t.ex. förklara alla förutsätt-
ningar som leder till att spektrat från ett gasurladdningsrör med Väte i, ser ut 
som det gör. Går vi till nästa grundämne i ordningen, Helium, så har partiklarna 
som tillkommit (proton och elektron) gjort det betydligt mer komplicerat att för-
klara. Svårigheterna med förenklade problem, som inte nödvändigtvis säger så 
mycket om verkligheten, är inte på något sätt unikt för ämnesdisciplinen fysik. 
Liknande problematik beskriver Wertsch (1991), inom psykologin.  
 

We can often find regularities under controlled laboratory conditions, but 
as soon as we move to other, more natural settings these findings seem to 
disappear in the sea of ”real life”. (s.1) 

 
Men sammanhangen spelar en väsentlig roll när man försöker förstå ett kom-
plext system. Det lilla ”titthål” vi skaffar oss för att försöka göra omvärlden be-
griplig påverkar också vad vi ser.  
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Kanske är det så också med ämnesdidaktiken. Måhända finns det likheter med 
våra svårigheter med att försöka förstå vad ljus är. Det är inte alltid lätt för det 
finns en dualitet inbyggd i ljusets natur. Ibland uttrycker vi det, lite slarvigt, som 
att ljuset i vissa experiment uppför sig som om det vore en partikel och ibland 
som en våg. Men ljuset är alltid vad det är, däremot uppfattar vi ibland ljuset 
som om det vore en partikel och ibland en våg. Åtminstone är det så vi betraktar 
ljuset nu. Så har det inte alltid varit och säkert kommer också detta att förändras 
i framtiden. 
 
Hur är det med ämnet då? Är det lättare än ämnesdidaktik att definiera? Kuhns 
synsätt framgår av följande citat (Ekstig 1990):  
 

Science is not just a collection of laws, a catalog of unrelated facts. It is a 
creation of the human mind, with its freely invented ideas and concepts. 
The only justification for our mental structures is whether and in what way 
our theories form a link with the world of sense impression (s.15) 
 

Historiskt utvecklades ju fysiken ur matematiken. På skylten vid KTH (Kungli-
ga Tekniska Högskolan) i Stockholm står devisen – Vetenskap och Konst. Detta 
kommer från grekiskan där Mathema betyder vetenskap och Techne står för 
konst. Att Mathesis i grekiskan står för kunskap är också intressant i samman-
hanget. Att idag se på matematik som både vetenskap och konst är kanske inte 
lika självklart. Ur denna matematik bildades ämnesdisciplinen Fysis¹ som bety-
der natur, för att just förstå vår fysiska omvärld bättre. Först senare har exem-
pelvis kemi², biologi³ samt astronomi knoppats av från fysiken. Om man här 
jämför med USA (och andra engelskspråkiga länder) kan man se att det vi kallar 
naturvetenskap, där endast kallas för science och inte natural science. Dvs. ve-
tenskap används där i någon mening synonymt med naturvetenskap. Om man 
talar om andra vetenskaper får man tydliggöra, exempelvis social sciences. Hur 
påverkar det oss idag i vår syn på vetenskaplighet? Vi tenderar dessutom ibland 
att betrakta vetenskap från förr som tro, till skillnad från dagens vetenskap som 
vi gärna framställer som vetande och sanning. När man studerar innehållet i ett 
ämne är det av stor vikt att sätta in det i sitt historiska sammanhang. Vilken är 
ämnets tradition? Har den alltid sett ut så och varför ser ämnestraditionen ut som 
den gör? Johnssen m.fl. (1998) skriver: 
 

Ämnestraditioner omfattar också olika teoretiska förklaringsmodeller. I fy-
sik är det orsak-verkan som utgör grundparadigmet, medan man i biologi 
ofta opererar med s.k. finalistiska förklaringar där resultatet förklarar ut-
vecklingen. Inom samhällsvetenskap och historia finner vi däremot ofta av-
siktsförklaringar, där historiska förlopp förklaras genom studiet av indivi-
duella och kollektiva intentioner. Dessa olikheter avspeglar sig också i de 
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arbetsmetoder som tillämpas i undervisningen. Fysik och kemi är beroende 
av laborationer där man kan utföra vissa experiment och förstå orsak- ver-
kan-mekanismer. (s.189). 

 
Det är också nödvändigt att särskilja om vi talar om exempelvis naturvetenskap 
som vetenskapsdiscipliner eller skolans naturvetenskapliga ämnen, det vi brukar 
kalla för naturorienterande ämnen (NO). Naturvetenskap är en empirisk veten-
skap som bygger på teorier, till skillnad från matematik som ofta använder en 
icke-empirisk (deduktiv) metod. I skolan arbetar man med naturvetenskaplig 
begreppsbildning där såväl ämnesinnehåll som arbetssätt utgör plattformen. Ele-
verna i den svenska grundskolan skall ha kunskap om natur och människa, men 
också om naturvetenskaplig verksamhet. Dessutom skall de kunna använda den-
na kunskap så att de kan ta ställning. Bildning i naturvetenskap kan alltså också 
betraktas som en demokratifråga. Naturvetenskapliga studier skall tillfredställa 
lusten att utforska naturen och ge utrymme för upptäckandets glädje (Kursplaner 
och betygskriterier 2000). Gör de naturvetenskapliga studierna det idag?  
Sjöberg (2000) skriver i Naturvetenskap som allmänbildning: 
 
Det viktiga är att få fram att skolans naturvetenskapliga ämnen inte kan deduce-
ras eller härledas från naturvetenskaper som vetenskapliga discipliner. Mer kon-
kret: skolans fysikämne är inte bara en miniversion av universitetens veten-
skapsdisciplin fysik. Det bör i alla fall inte vara det! (Men kanske är det ett av 
problemen med skolans fysikämne, att det i hög grad faktiskt är en krympt ver-
sion av disciplinen fysik?) Ämnesdidaktikens roll är bland annat att reflektera 
över sambandet mellan vetenskapens ämnen och skolans ämnen. (s. 33). 
 
Sjöberg skriver vidare: 
 

Om Newtons mekanik är så enkel att högstadieelever kan ”dra slutsatser ” 
genom enkla skolförsök, varför måste då världen vänta på ett geni som Isa-
ac Newton innan detta upptäcktes. (s. 389). 

 
I experimentet där man låter olika tunga stenar falla från ett högt torn, och ställer 
sig frågan vilken som kommer först, är vi många som utantill lär oss att de 
kommer samtidigt, men innerst inne ändå ”vet” att den tyngre stenen kommer 
åtminstone lite före. Dvs. här tänker vi fortfarande som Aristoteles gjorde, en 
tankemodell som Galilei långt senare kunde förkasta. I snart fyrahundra år har vi 
haft kännedom om Galileis förklaringsmodell, men tänker fortfarande som Aris-
toteles. Vi har alla sett saker falla och grundar vår uppfattning på detta. Men i 
fysikens värld bortser vi från luftmotstånd mm, och får en beskrivning som inte 
alltid svarar mot vad vi upplever i verkligheten. Vad säger oss dessa experi-
ment? Det är ibland nödvändigt att skala av, men det kan också göra det betyd-
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ligt svårare att förstå vår omvärld. Och varför har vi så svårt att lämna vissa av 
våra vardagsföreställningar? 
 
Hur är det då med ämnestraditionen (oavsett om vi talar om akademiska veten-
skapsdiscipliner eller skolans ämnen)? Är den statisk? Har den alltid sett ut som 
det gör idag? Och varför ser den ut som det gör? Studerar vi vår vetenskapshi-
storia så ser vi att ämnestraditionen har förändrats genom tiderna. Sjöberg 
(2000) skriver : 
 

Normal vetenskap kännetecknas av att den försiggår inom det som Kuhn 
kallar ett paradigm (ett grekiskt ord som betyder förebild eller mönster). 
Med paradigm menar Kuhn närmast hela den verklighetsförståelse som 
ligger till grund för forskningen. (s. 218). 

   
Under historiens gång har vi genomgått några olika paradigmskiften. Exempel 
på detta är: Galileis heliocentriska världsbild, Newtons mekanik, Einsteins rela-
tivitetsteori samt den nya kvantfysiken. Paradigmer kan alltså förändras, och när 
detta händer inom vetenskapen kallar Kuhn det för en vetenskaplig revolution. 
När man befinner sig i ett paradigmskifte kan det upplevas som om världen 
gungar. En mångfald av idéer breder ut sig. Somligt bra och somligt mindre bra. 
Ur denna osäkerhet växer det med tiden fram ett nytt paradigm och världen upp-
levs som stadig igen. En av våra studenter i en matematikkurs formulerade det 
en gång som att hon befann sig i ett enda stort, svart hål. Det var mitt i proces-
sen, då hon just var beredd att förkasta en gammal invand syn på vad matematik 
var, men ännu inte kunde bygga sig en ny bild. Så paradigmskiften kan ske såväl 
inom oss som utanför, i den vetenskapliga världen. 
 
Hur ser det då ut i skolans värld? Om man studerar universitetens utbildningska-
taloger idag finns det åtskilliga naturvetenskapliga ämnen, men i skolan är det 
fortfarande bara tre, möjligtvis har det blivit ett ämne. Det kan därför verka som 
om inga större förändringar genomförts. Fast hur är det med det undersökande 
arbetssättet som slog igenom kraftfullt under 1980-talet? Vi vet att naturveten-
skap under tidernas gång betraktats både som en produkt och en process, och 
historiskt sett har undervisningen pendlat mellan dessa två ytterligheter. Många 
projekt rörande undervisning i naturvetenskap som dök upp på 1960-talet och 
1970-talet var en reaktion mot en föråldrad undervisning, gällande såväl ämnes-
innehåll som undervisningsmetod.  
 
Men vad var det man ville göra genom dessa projekt? Sjöberg (2000) skriver 
vidare: 
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Man blandar ihop synen på vetenskapens väsen med vad som är effektivt 
lärande. För oss blir det viktigt att man i argumentationen håller isär dessa 
två saker. Det är alltså viktigt att få fram att synen på naturvetenskapens 
särart inte automatiskt dikterar en bestämd typ av metodiskt angreppssätt. 
Eller tvärtom: att man låter synen på lärande definiera vad som skall upp-
fattas som vetenskapens särart. Vetenskapens särart kan visa sig vara knu-
ten till tankekonstruktioner och teorier, medan skolans förmedling av dessa 
produkter kan vara processorienterad. (s. 384). 

 
Läraren 
 
Först flera år efter det att mina studier avslutats har jag förstått vilken betydelse 
Anita, min lärare i matematik och fysik på gymnasiet, hade för mitt fortsatta 
lärande. Och Bodil, som jag träffade första gången under ett besök i Lund, spe-
lade också en stor roll. Så trots svårigheter att förstå fysik fanns det en stor vilja 
att förstå (kanske tack vare en engagerad lärare). Det kan också vara anledning 
nog att utbilda sig till fysiker. Och för första gången upplevde jag matematiken 
som svårare att förstå än fysiken. Matematikstudierna tvingade mig plötsligt att 
tänka, ordentligt, för första gången, och vissa delar av matematiken kunde ibland 
endast förstås utifrån fysikens värld. När vi talade om potentialytor i matemati-
ken utan att göra jämförelser med t.ex. elektrisk potential eller energibegreppet, 
var det nästan omöjligt att kunna göra sig en bild av det som skulle förstås. 
Plötsligt var det fysiken som gav redskapen för att kunna förstå matematiken. 
Och att förstå såväl fysiken som matematiken var nödvändigt för att kunna un-
dervisa. För det var här, när jag fick en assistenttjänst vid LTH (Lunds Tekniska 
Högskola) och träffade på Bodil igen, som jag undervisade för första gången. En 
ny värld öppnade sig.  
 
Vilken betydelse hade Bodil i detta när vi diskuterade i kopieringsrummet på 
LTH? Var det något dessa kvinnor sade eller gjorde som påverkade mitt liv? El-
ler var det bara det faktum att de var kvinnor? Sjöberg (2000) skriver: 
 

Lärarnas kön kan ha betydelse på olika sätt. De fungerar som en slags fö-
rebild på så sätt att elevens intryck av ett ämne färgas av den eller de lära-
re de har i ämnet. Ett ämne med nästan bara manliga lärare kommer till 
exempel att uppfattas som maskulint av både flickor och pojkar. Men också 
själva undervisningen färgas av lärarens kön. Det är sannolikt att en 
kvinnlig lärare lättare kan ta fram exempel som flickor känner igen sig i, 
medan manliga lärare kan använda sig av exempel från pojkarnas intres-
seområden. I TIMSS-studien konstaterar Lie, m.fl.: En annan sak är påfal-
lande: De länder som har låg andel kvinnliga lärare är i stort sett desam-
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ma som utmärks av att många flickor inte tycker om naturvetenskapliga 
ämnen. (s. 362). 

 
Kanske de bara hade ett annat perspektiv eller rent av förhållningssätt, som von 
Wright (1999): 
 

Exempelvis genom att vända på den allmänt förekommande frågan om hur 
vi skall få flickor intresserade av fysik, till att fråga: 
Hur skall vi få fysiken intresserad av genus och kvinnliga perspektiv? (s. 
106). 

 
Perspektiv och förhållningssätt hos läraren verkar kunna ha avgörande betydelse 
för hur man lyckas väcka intresse för ämnet, men kanske också för vilket resul-
tat undervisningen kan möjliggöra. Stigler och Hiebert (1999) redogör för en 
studie där lärare i USA och Japan fått frågan vad de ville att eleverna huvudsak-
ligen skulle lärt sig av en lektion. Studien genomfördes i dessa länder utifrån 
resultaten i TIMSS – rapporten (Third International Mathematics and Science 
Study). I USA beskrev 61% av lärarna olika kompetenser som de önskade sig att 
eleverna skulle erhållit. Exempelvis ville de att eleverna skulle kunna genomföra 
vissa procedurer, lösa en viss typ av problem osv. I Japan svarade 73 % av lä-
rarna att det viktigaste de ville att eleverna skulle lärt sig av lektionen var att 
tänka på saker på ett nytt sätt, såsom att se nya samband mellan matematiska 
idéer. Förhållningssättet hos lärarna verkar skilja sig markant i ovanstående stu-
die. Det är naturligtvis olika från lärare till lärare, men det verkar också finnas 
kulturella skillnader som kanske är större. Stigler och Hiebert (1999) beskriver 
undervisning som en kulturell aktivitet.  
 

Cultural activities, such as teaching, are not invented full-blown but rather 
evolve over long periods of time in ways that are consistent with the stable 
web of beliefs and assumptions that are part of the culture. The scripts for 
teaching in each country appear to rest on relatively small and tacit set of 
core beliefs about the nature of the subject, about how students learn, and 
about the role that a teacher should play in the classroom. (s.87). 

 
Medel för mediering 
 
Hur kommunicerar vi då naturvetenskap i skolan? Vilka språk använder vi och 
hur medvetna om flerstämmigheten är vi? Hur ser våra läromedel ut? Undervis-
ningens natur i detta ämne har vi velat förändra länge, men ännu inte riktigt 
lyckats. Är det kanske så att skolan är en så trög koloss att all utveckling och 
förändring med nödvändighet måste ta lång tid? Inte nödvändigtvis. Det finns 
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några skolämnen som följt en annan utveckling, exempelvis bildämnet. Johnssen 
m.fl. (1998) skriver om bildämnet i Kunskapens texter: 
 

Förändringar i ämnet har ofta föregått förändringar i läroplanstänkandet 
och förändringar i läroplanstänkande har ovanligt lätt slagit igenom i 
tecknings- och bildämnet. Ämnet och dess läromedel skiljer sig därmed på-
tagligt från utvecklingen inom t.ex. matematik och fysik, vilka endast lång-
samt påverkas av skolpolitik och ”curriculumthinking”. (s 90). 

 
Bildämnet kan alltså fungera som en plats för skapande och utveckling. I Kurs-
planer och betygskriterier (2000) vill man lyfta den kreativa verksamheten i de 
naturvetenskapliga ämnena. Hur gör man då det? 
Finns det läromedel som möjliggör detta? Andersson (1989) redogör för ett re-
sultat av en läromedelsanalys gjord av Löfdahl:  
 

Ett detaljstudium av fullständiga läromedel från 1905 tom 1980 visar att de 
alla är disciplininriktade. Grunden för deras disposition är de traditionella 
fysikområdena: allmän fysik, mekanik för fasta kroppar, vätskor och gaser, 
värmelära och meteorologi, elektricitetslära med magnetism och elektro-
nik, optik, akustik, atom- och kärnfysik, astronomi. (s.74) 
       

Som lärare i grundskolan från 80-talet och framåt måste jag konstatera att myck-
et ser lika ut idag. Löfdahl konstaterar vidare: 
 

Min avhandling tycks visa realskolans och grundskolans läromedel som en 
dinosaurie, trögt lunkande sin väg genom åren utan att bry sig om de lä-
roplanspilar, vilka fåfängt studsar eller bryts mot det fjälliga pansaret...Jag 
kan bara säga, att läromedlen underlättar för eleven att uppfatta fysiken 
som en statisk kunskapsmassa, utan för-, kring- och efterhistoria.(s.74). 

 
Hur viktigt är då språket vi kommunicerar naturvetenskap med? Ja det beror väl 
på. Relativt få ord kan rymma oerhört mycket naturvetenskapligt kunnande om 
vi använder lite fantasi och tänkande. Feynman (1995) uttrycker det så här: 
 

If, in some cataclysm, all of scientific knowledge were to be destroyed, and 
only one sentence passed on to the next generations of creatures, what 
statement would contain the most information in the fewest words? I be-
lieve it is the atomic hypothesis (or the atomic fact, or what ever you wish 
to call it) that all things are made of atoms – little particles that move 
around in perpetual motion, attracting each other when they are a little 
distant apart, but repelling upon being squeezed into one another. In that 
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sentence, you will see, there is an enormous amount of information about 
the world, if just a little imagination and thinking are applied. (s. 4)  

 
Skola och undervisning 
 

Hans ord kom dem att lystra till som vid en trumpetstöt, men när han mutt-
rande tillade: Allt det där står ju hos Platon, vartenda dugg – kära hjärta-
nes, vad får de egentligen lära sig i skolan nu för tiden!, då skrattade alla 
de äldre...(C S Lewis 1991 s. 149). 

 
Ja, vad får de egentligen lära sig i skolan nu för tiden? Dagens skola kan nog se 
väldigt olika ut om man följer debatten i media. När lärarstudenter vid lärarut-
bildningen i Borås kommer tillbaka från sin verksamhetsförlagda utbildning har 
de mycket skilda upplevelser. Detta är naturligtvis beroende av olikheter i per-
sonlighet och förutsättningar hos lärarstudenter såväl som lärarutbildare på fäl-
tet, och säkert inte unikt för Borås. Upplevelserna kan vara allt från en mycket 
stimulerande och kreativ naturvetenskaplig lärandemiljö till att skolan uttrycker 
att de inte kan handleda en blivande No-lärare, för att man inte har någon under-
visning i NO där. Flera studenter beskriver också att handledaren uttryckt att den 
fysikundervisning som eleverna får möjlighet att uppleva, är då studenten kom-
mer ut på sin verksamhetsförlagda utbildning. Detta gäller kanske huvudsakli-
gen i grundskolans tidigare år, men är inte ovanligt upp till år 6. Detta förhållan-
de beskriver också Sjöberg (2000 s. 101 och s.106) där vi kan se att problemati-
ken inte är unik för Sverige utan i allra högsta grad också finns i Norge. Därför 
har det också satsats stora belopp på fortbildning för lärare inom No-ämnena.  
 
Vilket innehåll kan vara relevant i en sådan fortbildning? Hur skapar man en 
kreativ och stimulerande lärandemiljö? Vilket innehåll kan en lärarutbildning ha 
för att de blivande lärarna skall kunna utveckla förmåga att skapa en sådan 
lärandemiljö? Och hur ser framtidens lärare ut? 
Stigler och Hiebert (1999) målar upp en framtidsvision:  
 

The star teachers of the twentieth century have been those who broke away 
from the crowd and created different and unusual methods of teaching. 
They distinguished themselves by being different, by leaving the standard 
practice behind. They gained fame by raising above the routine and show-
ing the effectiveness of alternative forms of teaching. Although these efforts 
won the applause of educational critics, they did not have much effect on 
standard practice. The star teachers of the twenty-first century will be 
those who work together to infuse the best ideas into standard practice. 
They will be teachers who collaborate to build a system that has the goal of 
improving students´ learning in the ”average” classroom, who work to 
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gradually improve standard classroom practices. In a true profession, the 
wisdom of the profession´s members finds its way into the most common 
methods. The best that we know becomes the standard way of doing some-
thing. The star teachers of the twenty-first century will be teachers who 
work every day to improve teaching – not only their own but that of the 
whole profession. (s.178) 

 
När det gäller lärarutbildningen så har regeringen i propositionen En förnyad 
lärarutbildning Prop 1999/2000:135) betonat vikten av forskning som vänder 
sig direkt mot skolan, speciellt ämnesdidaktisk forskning, och att lärarutbild-
ningen vilar på en vetenskaplig grund. Hur kan då det yttra sig i en lärarutbild-
ning? Goda kunskaper i ämne och ämnesdidaktik är en nödvändig grund. Stu-
denterna behöver bli väl förtrogna med aktuell ämnesdidaktisk forskning såväl 
som tidigare forskningsresultat. Djupgående diskussioner behöver föras kring de 
konsekvenser resultaten eventuellt skulle kunna få för undervisningen.  
 
Hur är det då med forskning kring elevers föreställningar om naturvetenskapliga 
företeelser, före, under och efter undervisning? Jodå, det finns ganska mycket 
publicerat. Bl.a. finns skriftserien NA-SPEKTRUM som redovisar studier som 
gjorts vid Göteborgs Universitet och som relativt lätt skulle kunna implemente-
ras i undervisningen. Däremot verkar det som om dessa forskningsresultat har 
svårt att nå fram till skolan. I vissa länder bygger man stora delar av sin skolut-
veckling på att tillvarata lärares och lärargruppers erfarenheter från sin praktik 
och använda forskningsresultat som grund för att förbättra praktiken (Stieg-
ler&Hiebert 1999), vilket inte alls sker i samma omfattning i Sverige. Strömdahl 
(2000) beskriver i en rapport för NOT-projektet strategier för hur no-didaktisk 
forskning skulle kunna spridas till verksamma lärare. En strategi är exempelvis 
att kombinerade utvecklings- och forskningsprojekt bör möjliggöras mellan hög-
skolor och skolor. Detta för att skapa möjligheter för ett nära samarbete mellan 
forskare och avnämare. Detta kräver att finansiella förutsättningar finns så att 
lärare kan delta i verksamheten inom ramen av sin tjänst. Här finns också intres-
santa möjligheter inom lärarfortbildningen. 
    
Förutom vikten av att föra forskarna och avnämarna närmare varandra krävs det 
genomgripande förändringar av undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. 
I Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000 kan man läsa följande: 
 

En ambition med revideringen av kursplanerna har varit att konstruera en 
kursplan som leder till en skolverksamhet som fångar elevens intresse. 
Grundtanken är att förskjuta tyngdpunkten från faktainlärning till en mer 
mångfacetterad syn på naturvetenskaplig kunskap och verksamhet. Detta 
konkretiseras genom att eleven får insikter i frågor om hur den aktuella 
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kunskapen har vuxit fram och om hur eleven själv utvecklar sin kunskap. 
Med detta perspektiv är också ambitionen att framhålla naturvetenskapen 
som en öppen och kreativ verksamhet. Det lyfts fram att eleven skall jämfö-
ra naturvetenskapen med andra kulturers världsbilder, med myter och sa-
gor och med äldre tiders naturvetenskap. Genom att eleven blir medveten 
om alternativ till den nu aktuella naturvetenskapen kan dess särart syn-
liggöras samtidigt som en dogmatisk kunskapssyn motverkas. (s.34). 

 
Kanske behöver vi lämna skolans värld för att stimulera till att utveckla nya ar-
betsformer, låta kreativiteten få vara utgångspunkt och kanske hitta nya verktyg 
för att gestalta kunskap. 
 
Tänk dig en välutrustad lekpark med gungor, gungbräda och karusell. Visst 
finns det möjligheter för också ganska små barn att undersöka kraftbegreppet i 
en sådan miljö. Man kan ju prova med hela kroppen! Eller varför inte åka till 
Liseberg när man ändå håller på? Kanske hamnar vi i ett samtal, två tioåringar 
emellan, där gravitationen diskuteras. Ett science center kan säkerligen också 
erbjuda upplevelser som är svåra att åstadkomma i ett vanligt klassrum. Konst-
närens verkstad kan i sin tur ge upplevelser och möjligheter att pröva hypoteser 
om färg och form osv. Hur högt torn kan man bygga av en lerklump? Varför då? 
Frågeställningar som kan fascinera en fyraåring såväl som en gymnasieelev. En 
aktivitet som man sedan kanske kan ta med sig hem till klassrummet. Aktiviteter 
av detta slag kallas för extramurala aktiviteter och kan således leda till extramu-
ralt lärande. Att göra något ”på riktigt”. Vilken betydelse kan då extramurala 
aktiviteter ha för lärande i naturvetenskap, eller varför begränsa det till naturve-
tenskap? Lär man sig mer/mindre/annat eller.... i en extramural miljö? Vad skul-
le dessa miljöer kunna tillföra undervisningen i grundskolan/lärar-utbildningen? 
Blir man en bättre lärare för att man samverkat med exempelvis ett science cen-
ter i sin utbildning? Dessa extramurala frågor (och många fler) diskuteras, och 
en del av frågorna kommer att undersökas, av en projektgrupp. Denna grupp be-
står av lärare och forskare från universitet, högskolor, science centers samt en 
nöjespark i Västra Götaland och Dalarna. 
 
Detta kan också vara ett sätt att göra forskningen synlig för lärarstudenter som 
inte annars befinner sig i en ämnesdidaktisk forskningsmiljö. Förhoppningsvis 
kommer studenterna också att bli delaktiga på olika sätt. Här finns ju möjlighet 
att ge studenter uppgifter i kurser. Kanske någon student väljer att skriva sitt ex-
amensarbete inom någon av de frågeställningar projektgruppen tagit fram. Kan-
ske kan samarbete uppstå mellan studenter från olika orter, som genomför lik-
nande undersökningar, men på olika science centers.  
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Kanske någon lärare som går fortbildning skulle vilja genomföra ett utveck-
lingsarbete i samarbete med projektgruppen?  
 
Ja detta var ett sätt att försöka synliggöra ämnesdidaktiken som jag ser den, och 
de utmaningar den provocerar fram. Kanske kan ämnesdidaktiken vara en hjälp 
att skapa möjligheter att se förbi de tankeformer och begrepp, som människan 
skapat för att kunna hantera sina upplevelser, och på så sätt hitta nya perspektiv 
eller världar, vad vi nu vill kalla det. Irmelin Sandman Lilius beskriver en värld 
(Tulavall) växa fram (Toijer-Nilsson (1981)). Här blandas realism och fantasi 
till myt, saga och verklighet. 
 

I Maharajan kom hela skogen till. I Härligas hus kom Bjärlången och den 
lilla myren och Östersundomvikbottnen. Och nu blir landskapet allt större 
och sikten allt vidare, som att stå vid stentriangeln en disig dag och (---) 
småningom se det klarna omkring, och nu är Tulavall här, med hävder och 
historia, och allt glider in i det – så jag borde känna mig triumferande och 
stolt och äntligen självsäker, och det skulle jag väl vara om inte allt hade 
tagit så lång tid att krypa fram (och också nu vet jag att jag bara ser lite av 
landet) och om det inte var så överväldigande att jag känner nackrysningar 
och högtidlig gråt. Det är geografi, historia, mytologi. Jag hoppas att jag 
ska kunna göra något av det – få tid att vänta fram och lyssna fram sam-
manhangen, klokhet och krafter att uttrycka det, och det där obeskrivliga 
något att kasta ljus och skimmer över det. (Toijer- Nilsson s. 156). 
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Noter 
 
1 Fysik: Fysis – natur (grek.). Ursprungligen läran om naturen överhuvudta-

get. Efter medeltidens slut separerades biologi, astronomi, geologi, kemi 
mm från fysiken. Men fysik är fortfarande intimt förknippad med de flesta 
naturvetenskapliga ämnesgrenar och speciellt med astronomi och kemi. Fy-
siken behandlar de mest elementära naturfenomenen dock inte livsproces-
sen. Den syftar till att beskriva de gemensamma egenskaper som den le-
vande och livlösa naturen har. Indelas ofta i klassisk och modern fysik, 
men dessa går numera ofta hand i hand. Här hittar vi mekanik, termodyna-
mik, vågrörelselära som akustik (mekanisk vågrörelse) och optik (elektro-
magnetisk vågrörelse) samt elektricitetslära och magnetism. Den moderna 
fysiken behandlar atomfysik, kärnfysik, fasta tillståndets fysik, kvantfysik, 
partikelfysik mm. Foskningsmetoderna delar in fysiken i teoretisk fysik och 
experimentell fysik 

 
2 Kemi: Komplicerat ursprung. Khems – svart eller fördold (egypt.), kimija – 

de vises sten (arab.), chymeia – blandning (grek.). Vetenskapen om krop-
pars sammansättning skrev Berzelius 1808. Kemin studerar ämnenas bygg-
nad och egenskaper, förändringar och reaktioner med varandra. Kemin an-
vänder idag många metoder från fysiken. Problemen är inte sällan av bio-
logisk eller medicinsk art. Fysiken studerar hur atomerna är uppbyggda 
medan kemin betraktar atomerna som i stort sett odelbara byggstenar i 
grundämnen och des föreningar. Men kemin studerar också orsak och ver-
kan då elektroner upptas eller avges. Organisk kemi (kolföreningarnas 
kemi) samt oorganisk kemi. Biokemi behandlar ämnen i levande organis-
mer och deras förhållande till livsprocesserna. En annan indelning kan vara 
fysikalisk kemi, kvantkemi, termokemi, fotokemi, kemisk spektrosko-
pi...mm dvs. efter frågeställningar. 

 
3 Biologi: Bios – liv (grek.). Läran om de levande organismerna. Zoologi, 

botanik och mikrobiologi. Detta innehåller i sin tur, anatomi (morfologi-
organismernas inre och yttre byggnad), fysiologi (funktioner och livsytt-
ringar), systematik (organismernas diversitet), taxonomi (klassifikation) 
samt ekologi (samspelet mellan organismer och den ickelevande omvärl-
den). Härtill ansluter etologi (beteendelära), fylogeni (naturliga släktskaps-
förhållanden) och evolutionsforskning. Evolutionsforskningen behandlar 
utvecklingen, genetik och paleontologi (läran om de utdöda organismerna). 
En modernare syn på biologi är olika organisationsnivåer: molekylärbiolo-
gi, cellbiologi, organismbiologi, populationsbiologi samt systembiologi. 
Biologin kan också indelas efter problemområden marinbiologi, limnologi 
(sötvatten), viltbiologi, neurobiologi, endokrinologi (hormonerna) eller ef-
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ter den djurgrupp man studerar ex. ornitologi, entomologi (insekter) ....mm. 
Humanbiologi studeras främst inom ramen för de medicinska vetenskaper-
na. Medan människans kulturella yttringar förs till de humanistiska veten-
skaperna. 
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EXTRAMURALT LÄRANDE 
 
Om lärande på science center ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv 
 
Maria Ferlin är universitetsadjunkt i naturvetenskaplig omvärldsorientering 
vid Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås. Hon arbetar med lärarut-
bildning i naturvetenskap och deltar i ett forskningsprojekt om extramuralt 
lärande. 
 
Inledning 
 
Syftet med det här arbetet är att lyfta fram ämnesdidaktik utanför skolans väggar 
och eftersom jag undervisar i naturvetenskap kommer jag att koncentrera mig på 
de naturvetenskapliga ämnenas didaktik. 
 
Naturvetenskapliga och tekniska centrum, med en internationell term – science 
centers – är en företeelse som starkt ökat i omfattning de senaste decennierna i 
Sverige och resten av världen. Med ett science center avses enligt förbundet 
Nordisk Science Center Forbund (NSCF): 
 

utställnings- och aktivitetscentra med syfte att popularisera vetenskap och 
som strävar till inlärning genom interaktiva objekt och demonstrationer1. 
 

”Ett besök på ett science center lämnar ofta varaktiga spår och kan spela roll för 
barns val senare i livet.” (Ansökan om forskningsbidrag, 2001). Så lyder den 
inledande meningen på beskrivningen av ett projekt om lärande utanför skolan 
som jag är delaktig i. Längre fram i texten står ”Vilket stöd behöver lärare för att 
kunna utnyttja extramurala aktiviteter? Hur skall samarbetet mellan ett centrum 
och skolor utformas för att stödja lärarnas och elevernas arbete?”  
 
Projektet rör Extramuralt lärande och är ett samarbete mellan forskare och lärare 
vid universitet, högskolor och science center i Västsverige. Extramuralt lärande 
är en samlande term för aktiviteter av olika slag, med lärande som mål, vilka 
förekommer utanför skolans väggar. 
 
Min roll i projektet är att skriva om vilket stöd lärare efterfrågar för att de och 
deras elever skall få ut så mycket som möjligt av ett besök på Navet, Borås 
kommuns science center, som öppnades våren 1995 och vars verksamhet stän-
digt växer och utvecklas. Under 2001 hade Navet drygt 32 000 besökare. Det är 

                                                 
1 http://www.nordicscience.org/, tillgänglig 2001-12-04 kl. 13.30 
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främst förskolegrupper och klasser från grundskolans år 1-6 som kommer på 
besök (Johansson, 2002). Som ett led i utvecklingen av handledning till lärarna 
ämnar jag studera vilka förberedelser och vilket efterarbete lärarna behöver hjälp 
med för att besöket skall bli mer än ett isolerat inslag i undervisningen. 
 
Jag kommer i det här arbetet att koncentrera mig på att se på fenomenet science 
center ur en ämnesdidaktisk synvinkel.  
 
Didaktisk teori 
 
För att reflektera kring didaktik krävs en analys av vad som menas med didaktik, 
på vilka plan begreppet används och hur olika forskare presenterar det.  
 
Didaktik som företeelse är lika gammal som insikten om att man kan undervisa 
någon något och att resultatet av undervisningen blir inlärning. Didaktik som 
term inom pedagogiken myntades på 1600-talet av Ratke och Comenius. Didak-
tiken utgör en arena där undervisning är central och där pedagogik, metodik och 
ämnesteori kan mötas som skilda förutsättningar för den goda undervisningen 
(Kroksmark, 1998).  
 
Didaktik kan alltså ses som en brygga mellan metodik och pedagogik, där meto-
diken av tradition anses vara inriktad på hur-aspekten. En viss begreppsförvirr-
ning finns dock, enligt min mening, mellan pedagogik, didaktik, allmändidaktik, 
ämnesdidaktik och metodik vilket ofta försvårar diskussioner om undervisning 
och lärande. Skall dessutom ämnesteori placeras in i systemet ökar komplexite-
ten än mer. 
 
Jank och Meyer (i Uljens, 1997, s.18) definierar didaktik som ”undervisningens 
och inlärningens teori och praktik”. En god pedagog behöver både teorin och 
praktiken. Kunskaper i didaktisk teori kan hjälpa läraren att vidareutveckla den 
undervisning som hon/han utvecklat i sin praktik och ge läraren ord att beskriva 
sin verksamhet men kunskap om didaktisk teori är i sig ingen garanti för en bra 
undervisningsförmåga. Praktiken kan dock bli mer medveten om teorikunskapen 
finns. Didaktiken skall också beskriva undervisningssituationen som den är och 
föreslå hur en bättre undervisning bör se ut. De här frågorna kan beskrivas på 
fyra plan, från den första nivåns konkreta förverkligande av undervisningen, via 
analys och planering av undervisning (nivå 2), reflektion över undervisningens 
grundläggande strukturmoment (nivå 3), till den fjärde nivåns analyser på meta-
nivå. Först på den sistnämnda nivån kan man jämföra olika didaktiker och deras 
syn på den pedagogiska vetenskapen (Uljens, 1997 s. 54-57).  
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Sjöberg (2000) ser ämnesdidaktiken som en bro mellan ämnet och pedagogiken. 
En jämförelse mellan Kroksmarks (1998) beskrivning av didaktik och Sjöbergs 
(2000) beskrivning av ämnesdidaktik skiljer sig inte så mycket från varandra. 
Didaktik kan möjligen ses som en vidare beskrivning av undervisningsrelaterade 
frågor men då närmar vi oss pedagogiken. Gränsdragningen är svår och när se-
dan begreppet allmändidaktik också förekommer i den pedagogiska debatten 
ökar svårigheterna att förstå varandra och begreppen kan utvecklas till hinder 
istället för redskap. 
 
Behövs allmändidaktik? 
 
Personligen har jag svårt att se behovet av begreppet allmändidaktik. Att disku-
tera didaktiska frågeställningar utan att koppla det till något stoff ger teoretiska 
och generella diskussioner som lika gärna kan diskuteras under rubriken peda-
gogik. Begreppen definieras också olika av olika forskare och deltagare i peda-
gogiska diskussioner, ett förhållande som spär på svårigheterna att skilja be-
greppen åt. I det vardagliga skollivet anser jag att det med stor sannolikhet är 
ämnesdidaktiska frågeställningar som ligger närmast till hands. Färre men välde-
finierade begrepp bör leda till en tydligare debatt kring undervisning, vilken kan 
fokusera på innehåll och ge större möjligheter för lärare att utveckla ett gemen-
samt fackspråk. 
 
Ämnesdidaktik kontra ämnesmetodik 
 
Ämnesmetodik som disciplin i Sverige etablerades genom lärarutbildningsre-
former på 1950- och 60-talen. Genom den s.k. sputnikreaktionen2 1957 riktades 
i USA uppmärksamheten mot skolans undervisning i matematik och naturveten-
skapliga ämnen. Vid University of California i Berkeley startades exempelvis 
SCIS3-projektet som fick efterföljare världen över, i Sverige bland annat i form 
av LMN4-projektet. Den ämnesmetodiska forskningen vidgades härmed till di-
daktisk forskning, som omfattade såväl val som förmedling av undervisningsin-
nehållet (Nationalencyklopedin, 1998, sökord ämnesmetodik).  
 
Ämnesmetodiken hade utvecklats till ämnesdidaktik. Frågeställningarna som 
behandlades utökades från enbart hur? till vad?, varför?, hur? och för vem/vilka? 
(Sjöberg, 2000). Sjöberg ser, som nämnts ovan, ämnesdidaktiken som en bro 
mellan ämnet och pedagogiken. Ämnesdidaktiken handlar då om didaktiska 
överväganden i konkreta ämnesmässiga sammanhang. Båda brofästena måste 

                                                 
2 Sputnik = en sovjetisk rymdkapsel 
3 Science Curriculum Improvement Study 
4 Låg- och Mellanstadiets Naturvetenskap 



  
 
 
 

53 

 

 

vara starka för att ”den goda läraren”, den som både behärskar ämnesstoffet och 
kan göra det meningsfullt och lockande för eleverna, skall kunna utvecklas. Vi 
behöver kunna se på våra ämnen i ett fågelperspektiv och ämnesdidaktikens roll 
är bland annat att reflektera över sambandet mellan vetenskapens ämnen och 
skolans ämnen (a.a).  
 
Varför skall alla elever i grundskolan lära sig naturvetenskap? Sjöberg anser att 
ett mycket tungt vägande argument är ämnenas del i vår kultur och därmed en 
del i vår allmänbildning. Det är inte bara blivande naturvetenskapligt inriktade 
yrkesmän och kvinnor som behöver kunskaper i naturvetenskap utan alla behö-
ver ett visst mått av naturvetenskaplig bildning bland annat för att kunna utveck-
las till aktiva medborgare i det demokratiska samhällssystemet. Detta ställer 
större krav på lärarna som inte bara kan blicka fram mot vad nästa stadium i 
skolan, eller specifika företrädare för yrkeslivet kräver.  
 
De didaktiska frågorna måste övervägas i en betydligt vidare kontext, som också 
innefattar sociala, kulturella och historiska aspekter på naturvetenskap. Argu-
menten för naturvetenskap som ett redskap för att kunna delta i det demokratiska 
samhället och för att få en bild av naturvetenskapens roll i vårt kulturarv, kräver 
ett annat ämnesmässigt innehåll än om man framhåller nyttoargument och att 
kunskaper i naturvetenskap kan ge en ekonomisk vinst (Sjöberg, 2000). Liknan-
de argument återfinns i kursplanerna i naturorienterande ämnen, biologi, kemi 
och fysik (Utbildningsdepartementet, 2000). 
 
Konsekvenser för undervisning i naturvetenskap 
 
Om man, som jag har gjort, fastnar för Sjöbergs argument för varför vi skall un-
dervisa i naturvetenskap i skolan, blir livet som naturvetare och pedagog inte så 
självklart som tidigare. Undervisning i naturvetenskap utan att snegla på kom-
mande stadiers och därmed indirekt näringslivets, krav, utan i stället med en ut-
blick mot vad som behövs för att förstå samhället i historiska och nutida per-
spektiv, ställer andra krav på NO-läraren. Dels för att hon/han ska kunna fylla 
sin egen undervisning med välvalt stoff och dels för att hon/han ska kunna ar-
gumentera för sitt val av innehåll. ”Om man inte kan motivera ett ämne, så har 
det ingen plats i vår skola” (Sjöberg, 2000, s.153).  
 
En lärarutbildning med ambitionen att utexaminera goda lärare måste erbjuda 
studenterna två starka bropelare (ämnesteori och pedagogik) med en lika stark 
överbryggande ämnesdidaktisk bro att stå på i sin kommande undervisning. Tid 
måste avsättas rörande de didaktiska frågeställningarna. Detta gäller inte minst i 
naturvetenskap eftersom de ämnena av många elever i grundskolan anses som 
tråkiga och svåra. Här är varför-frågan viktig enligt min bedömning. Flertalet 
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blivande NO-lärare har ett naturligt intresse för NO och tyckte att det var relativt 
lätt i skolan. Risken att de upprepar den undervisning de själva fick är uppenbar. 
Vill vi att de skall förändra grundskolans NO krävs stora insatser. Ämnesdidak-
tiken utgör alltså ett mycket viktigt inslag i lärarutbildningen.  
 
Kursplanerna ger oss starkt stöd för NO som ett allmänbildande ämne, en del av 
vårt kulturarv på samma sätt som konst och litteratur är det. Grundläggande 
kunskaper i NO krävs också för att skapa allmänbildade medborgare med för-
måga att ta ställning till viktiga framtidsfrågor av naturvetenskaplig karaktär 
(Utbildningsdepartementet, 2000).  
 
Här har ämnesdidaktiken en mycket viktig roll att fylla i lärarutbildningen. Vi 
måste stärka våra blivande lärare så att de vågar låta NO bli ett ämne för alla, 
utan att de sneglar för mycket på NV-programmet på gymnasiet och krav från 
näringslivet. Kan våra studenter väcka elevernas nyfikenhet och lust i tidig ålder 
kommer det att finnas sökande både till NV-programmet och till naturvetenskap-
liga och tekniska yrken, likväl som det kommer att finnas naturvetenskapligt 
intresserade och allmänbildade medborgare.  
 
Varför extramuralt lärande? 
 
Ett sätt att väcka lust och nyfikenhet för naturvetenskap och teknik kan vara be-
sök på science center men huvudargumentet från samhället som satsat pengar på 
utbyggnaden av verksamheten vid olika science center har varit bristen på na-
turvetare och tekniker och de konsekvenser detta kan få för samhälle och när-
ingsliv (Riis, 1995).  
 
Något som ofta nämns som en lösning på naturvetarbristen är att få fler flickor 
intresserade av ämnena samt att öka intresset för naturvetenskap och teknik 
bland yngre barn (NOT-häfte 13/1998). Ur satsningen på att öka intresset för 
naturvetenskap och teknik har en rad science center vuxit fram i Sverige. Sats-
ningen på yngre barn (6-12 år) betonas vid många center och i många fall finns 
även ett syfte att öka flickornas intresse5.  
 
De resultat som jag har tagit del av i andras undersökningar samt mina egna 
mindre studier kring lärande på Navet har inte visat att satsningarna ger ett enty-
digt resultat i form av att fler barn intresserar sig för naturvetenskap och teknik 
efter besöket. Däremot visar undersökningarna att barnen upplever besöken som 
något positivt och spännande (Axelsson, 1998; Ferlin, 1998 och 2001). Positiva 
upplevelser på ett science center behöver dock inte innebära förändrad inställ-
                                                 
5 http://www.nordicscience.org/, tillgänglig 2001-12-04 kl.13.30. 
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ning till NO och teknik som skolämnen. Det kan vara själva avbrottet från det 
ordinarie skolarbetet och möjligheten att få ”rusa runt” och välja bland olika ak-
tiviteter som gör att besöket ses så positivt.  
 
Mer forskning behövs för att studera effekterna av besök på science center i ett 
längre perspektiv. Stöd för verksamheten ur en didaktisk synvinkel går dock att 
finna hos många pedagogiska frontfigurer. 
 
Olika pedagogers syn på extra muralt lärande 
 
Redan hos Comenius och Dewey går det att finna stöd för lärande på ett science 
center där barnens möjligheter att se konkreta exempel och modeller av företeel-
ser i verkligheten är större än i den vanliga skolmiljön. I tjugonde kapitlet i Di-
dactica Magna beskriver Comenius vilka krav som skall ställas på den yngling 
som vill tränga in i vetandes hemligheter. Han pekar på vikten av att  
 

Föremål skall föras i hans närhet. Av detta följer en gyllene regel för lära-
re: allt skall så mycket som möjligt visas fram för sinnena. Om sinnena in-
volveras blir vetandet varaktigt. Om man ibland saknar föremål kan man 
ersätta dem med åskådningsmaterial som förfärdigats i pedagogiskt syfte. 
(Comenius, 1657/1999 s.199)  
 

För att underlätta lärandet kan dessa tankar från 1600-talet användas som ut-
gångspunkt vid utvecklandet av de olika experimentstationer vid ett science cen-
ter. Redan Comenius betonade alltså vikten av att utveckla åskådningsmaterial i 
pedagogiskt syfte och här har ett science center en stor roll att spela.  
 
Att eleverna, som Dewey (1980) betonade, själva ska få möjligheter att experi-
mentera och därmed få möjlighet att pröva sig fram till om en hypotes är sann 
eller falsk är också en möjlighet som erbjuds. ”Learning by doing” som mynta-
des av Dewey är ett, i första anblicken, mycket utmärkande drag för verksamhe-
ten vid ett science center. Begreppet ”Hands on” används också ofta i beskriv-
ningen av verksamheten vid ett science center (Caulton, 1998). Besökarna skall 
få röra vid utställningen och också få reaktioner från experimentstationerna. 
Viktiga didaktiska frågor är om det är mer doing än learning och om ”hands on” 
riskerar att sammankopplas med ”brains off”. 
 
Science center anses av många ha en konstruktivistisk syn på lärande (Caulton, 
1998; Salmi, 1993). En central roll inom de naturvetenskapliga ämnenas didak-
tik har Piaget och hans stadieterori (1973/1929) spelat. Piagets kunskapsteori är 
konstruktivistisk. I sin forskning visade han att barn genomgår vissa bestämda 
stadier i sin kognitiva utveckling samtidigt som de konstruerar sin verklighets-
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uppfattning. Lärande äger rum när individen, genom att utsättas för information 
från omvärlden, tvingas förändra sina existerande tankestrukturer för att återstäl-
la en jämvikt. Strävan efter denna jämvikt är drivkraften i individens kognitiva 
utveckling. Kunskap konstrueras aktivt av den lärande själv och är inte något 
som passivt mottas från omgivningen. En central punkt i Piagets teorier är att 
inlärning alltid förutsätter aktivt deltagande av den lärande och att inlärningen 
alltid påverkas av tidigare gjorda erfarenheter. 
 
Hos Vygotskij (1986/1934), Wertsch (1991) och Säljö (2000) finns mycket att 
inhämta i samband med arbetet på ett science center. De betonar alla att lärande 
sker i samspel med andra i en social och kulturell kontext. Ett science center kan 
ses som en stor samling artefakter, vilka kan fungera som medierande verktyg, 
när barn och pedagoger tillsammans arbetar för ett varaktigt lärande vid besök 
på ett science center. 
 
Att tro att någon på egen hand kan konstruera sina uppfattningar om verklighe-
ten så att de blir naturvetenskapligt korrekta är att ha väldigt höga tankar om in-
dividens förmåga. Om barnen som besöker ett science center förväntas komma 
framåt i sitt lärande måste personalen erbjuda medierande verktyg. Dessa kan 
utgöras av såväl artefakter som situationer där olika språk används. Här sätts 
personalens didaktiska medvetenhet och förmåga på prov och här finns mycket 
att utveckla på centren. Ett sätt kan vara att arbeta medvetet med mindre grupper 
och att stimulera gruppen till att ta ansvar för sitt lärande. Vuxna som följer 
gruppen och hjälper till att utmana barnens tankar kan också vara ett led i en ut-
veckling från en konstruktivistisk till en sociokonstruktivistisk syn på lärande 
(Gilbert & Priest i Errington, Honeyman & Stocklmayer, 2001).  
 
De besök, undersökningar och iakttagelser jag gjort på olika science center tol-
kar jag som att det i uppbyggandet av många science center inte förekommit nå-
gon omfattande medvetenhet kring didaktiska frågeställningar utan att det som 
huvudsakligen sysselsatt personalen har varit hur-frågan. Teoriförankring i äm-
nesdidaktisk forskning har jag inte sett tydliga spår av och inte heller den littera-
tur jag tagit del av i ämnet tyder på detta. 
 
För att på längre sikt kunna motivera varför medel skall avsättas för att barn 
skall erbjudas besök på ett science center krävs definitivt en utveckling av verk-
samheten både vid besöken och före och efter i skolan. Denna insikt börjar ock-
så spira på många science center. 
 
Science centra och didaktikens huvudfrågor 
 
Jag har genom åren besökt flera olika science centra, alltifrån de riktigt stora 
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centren Deutsches Museum i München och dess nyöppnade svenska motsvarig-
het Universeum i Göteborg, till lokala varianter som Navet i Borås och Mole-
kylverkstan i Stenungsund. Dessa besök har lett till en del funderingar av äm-
nesdidaktisk karaktär. ”Hands on” får inte samtidigt innebära ”brains off” och 
den risken finns om inte välutbildade naturvetare och pedagoger får vara med i 
uppbyggandet av dels själva experimentstationerna och dels i mottagandet av 
barngrupper och deras lärare. Av den anledningen vill jag försöka att se på verk-
samheten vid ett science center med ämnesdidaktiska glasögon.  
 
Vad? 
 
Vad som skall tas upp på ett science center styrs av en rad olika faktorer. Många 
center liknar varandra och flera experiment återfinns på en rad olika center efter 
inspiration från Exploratorium i San Fransisco, som gett ut en handledning i ex-
perimentstationsbyggande6. Jag tror att traditionens makt redan har hunnit bli 
ganska stark och att samarbete mellan olika center leder till en likformighet som, 
enligt min mening, är till nackdel för utvecklingen. 
 
Intressenter från näringslivet, vilka bidrar med medel eller utrustning, präglar 
också många center. Vidare anser jag att många science center är uppbyggda av 
teknikintresserade män för yngre upplagor av samma kön och intresseinriktning 
och här har pedagoger med intresse för ämnesdidaktik en stor uppgift att fylla. 
Det är inte de redan frälsta som utgör den intressantaste målgruppen för ett sci-
ence center. Forskning kring hur flickor vill få naturvetenskapen presenterad för 
sig kan bidra till att personalen som arbetar på ett science center medvetet väljer 
andra vad-aspekter än idag och kanske kan förändringarna leda till att även fler 
pojkar blir intresserade. 
 
Ett science center med målsättningen att visa på naturvetenskap som en del av 
vårt kulturarv och som redskap för att hjälpa besökarna att kunna delta i sam-
hällsdebatten, måste byggas upp på ett annat sätt än ett som vill framhålla nyttan 
av naturvetenskap och teknik för att få ett bra jobb i framtiden. Här återstår ock-
så mycket forsknings- och utvecklingsarbete. 
 
Varför? 
 
Ett svar på frågan är, som tidigare nämnts, att samhället vill ha god tillgång till 
välutbildade naturvetare och tekniker. Staten satsar mycket pengar på att få fler 
barn och ungdomar intresserade av naturvetenskap och teknik eftersom det finns 
en stor risk att det annars blir brist på sökande till utbildningar inom dessa äm-

                                                 
6 http://www.exploratoriumstore.com/excookiconma.html, tillgänglig 2001-12-03 kl.10.15. 
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nen och på sikt ont om naturvetare och tekniker i näringslivet. Utvecklingen av 
science center är en del i denna satsning.  
 
Ett annat svar är för att det är så kul och för att barn ska få uppleva glädje knuten 
till naturvetenskap och teknik! Ett självklart svar för en naturvetare, men hur 
motiverar vi de barn som inte tycker att det är kul? Kursplanernas (Utbildnings-
departementet, 2000) mål och Sjöbergs (2000) reflektioner kring naturvetenskap 
som allmänbildning kan troligen bidra till att motivera lärare och andra vuxna 
men för barn tror jag att vägen till ”varför?” går via ”vad?” och ”hur?”. Medvet-
na val från pedagogerna på ett science center, leder troligen till att barnen inte 
ställer frågan ”varför”? i betydelsen varför skall vi göra det här, utan snarare 
frågor som varför fungerar det så här? 
 
Hur? 
 
Hur barngrupper tas emot vid ett besök på ett science center varierar mycket och 
är så vitt jag ser det ett gott mått på den didaktiska medvetenheten hos personal 
och ledning. Här finns mycket som en ämnesdidaktiker kan bidra med. Det gäll-
er såväl hur själva mottagandet går till som hur naturvetenskap och teknik pre-
senteras på centret.  
 
En barngrupp som tas emot av en eller flera engagerade guider, som med olika 
medel hjälper till att styra in barnens tankar på det som komma skall, får enligt 
min mening mycket större förutsättningar för varaktigt lärande jämfört med en 
grupp som släpps fria i lokalerna redan från start.  
 
Det måste mer till än knapptryckningar för att stimulera till varaktigt lärande och 
med Säljös (2000) tankar om lärande i ett sociokulturellt perspektiv i medvetan-
det inser jag alltmer vikten av att personalen och experimenten måste stimulera 
till lärande i samverkan med andra. 
 
Här kan man också finna argument för hur verksamheten skall byggas upp för 
att gynna de besökande flickorna. Generellt gynnas flickor av att kunskaperna 
sätts in i ett större sammanhang och att kunskaperna i naturvetenskap kopplas 
till människan mer än till tekniken (Staberg, 1992; von Wright, 1999). Med des-
sa argument som grund kan uppgifter och instruktioner på ett science center 
omarbetas mot mer samarbete och mindre knapptryckning.  
 
För vem/vilka?  
 
De flesta center arbetar mot målgruppen 6-12-åringar. Orsakerna är säkert varie-
rande men här går det att finna stöd i forskning som säger att framförallt flickor 
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stänger sina inlärningsfönster mot naturvetenskapen i tonåren7 och ur den aspek-
ten är målgruppens ålder välvald.  
 
Det är också efterfrågan från pedagoger, som känner sig pressade av bristande 
kunskaper inom naturvetenskap och teknik, som styr valet av målgrupp, något 
som ofta framkommit i de samtal jag haft med lärare som besöker Navet.  
 
Dessutom är det troligen enklare att stimulera yngre barn som inte hunnit ut-
veckla förutfattade meningar om naturvetenskap och teknik.  
 
Jag ser inga hinder ur ämnesdidaktisk synvinkel när det gäller när-aspekten men 
för att få en kontinuitet i lärandet bör även de äldre barnen involveras som besö-
kare men kanske i andra roller än de yngre barnen. Efter ett antal besök förloras 
nyhetens behag och besöket i sig räcker inte som inspirationskälla för att öka 
intresset för naturvetenskap och teknik (Ferlin, 2002). 
 
Science centers roll i lärarutbildningen 
 
Vårt samarbete med Navet är gott och våra studenter besöker ofta verksamheten 
där. Här finns goda möjligheter att utveckla både ämnesteoretiska och ämnesdi-
daktiska kunskaper. Till synes enkla experiment kräver ofta gedigna ämneskun-
skaper för att samtal med besökande barn skall bli meningsfulla och här spelar 
Navet en viktig roll för våra blivande lärare. Många gånger är det en fråga från 
ett barn som får dem att inse nödvändigheten av ämneskunskaper och vid andra 
tillfällen inser de att ämneskunskaperna måste anpassas till barnens nivå för att 
förklaringen ska nå sitt syfte.  
 
De ser också den entusiasm som barnen visar vid besöken och får en positiv bild 
av hur barn kan möta naturvetenskap och teknik.  
 
De blivande lärarna och vi, deras lärare, kan å andra sidan vara resurser i utveck-
lingen av verksamheten vid Navet genom forskning på olika nivåer.  
 
Avslutning 
 
Vid observationer på Navet har jag slagits av hur bråttom barnen har. De rusar, 
till synes planlöst, runt i lokalen och tar sig inte tid att stanna till och fundera. 
Många tar sig inte ens tid att prata med någon kamrat.  
 
                                                 
7 http://www.ingvet.kau.se/fys/Tekniksajten/jamlikt.htm, tillgänglig 2001-12-04 kl. 16.30 
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Bland annat åsyn av barn som hastar runt på Navet har gjort att jag har blivit 
mer och mer intresserad av ett sociokulturellt perspektiv på lärande. NO-
undervisning har länge byggt på en konstruktivistisk syn på lärande, baserad på 
Piagets stadieteori (1973/1929). Liten hänsyn har tagits till hur lärandet utveck-
las i samspel med andra och möjligheter till utvecklande samspel tycker jag är 
en mycket viktig aspekt på lärande. Vygotskijs (1986/1934) tankar om att barn, 
som får möjlighet att utmanas i lärandesituationen, uppvisar betydligt mer fram-
stående resultat än de som framkom i Piagets studier inspirerar. 
 
Lärande sker alltid i samspel med andra i en social och kulturell kontext. Vi lär i 
många olika sammanhang, även sådana som inte primärt har som syfte att gene-
rera lärande. Vi kan heller inte undgå att lära, så Säljö (2000) menar att lärande 
är en aspekt av all mänsklig verksamhet. Lärandet sker i samspel med andra, i 
den kultur vi befinner oss i och det befrämjas av medierande verktyg och hand-
lingar av varierande slag. Speciellt språkets roll i lärandet betonas och språk är 
också en viktig ingrediens när goda förutsättningar för lärande skapas på ett sci-
ence center. Det måste till mer än knapptryckningar för att stimulera till varak-
tigt lärande och där finns stora möjligheter att utveckla verksamheten med ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande i medvetandet.  
 
Den här synen på lärande måste enligt min mening också påverka synen på un-
dervisning i skolan. Ett undersökande arbetssätt, experiment och laborationer är 
ofta roligt och annorlunda jämfört med många andra ämnen i grundskolan. Det 
finns dock en risk att vi har för stora förväntningar på att eleverna skall dra 
avancerade slutsatser på egen hand med ledning av laborationsresultatet. Det är 
mycket viktigt att lärare i naturvetenskap tar sig tid för samtal om och i naturve-
tenskap för att stödja barnens lärande.  
 
Detta gäller enligt min mening på alla nivåer både innanför skolans väggar, från 
förskola till lärarutbildning, och utanför skolans väggar t.ex. på ett science cen-
ter. Samtalets roll för lärandets utveckling måste betonas bland naturvetare. Tra-
ditionen inom ämnena är en annan och här anser jag att ämnesdidaktiken har en 
mycket stor roll att fylla. 
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ÄMNESDIDAKTIK - DET SNURRAR MEN DET  
LYSER INTE  
 
Denna rapport med sina individuella texter har som syfte att artikulera flera oli-
ka tankar och reflektioner kring begreppet ämnesdidaktik eller didaktik. För att 
rapporten inte skulle ta slut med den sista individuella rapporten beslöt vi i äm-
nesdidaktiska kollegiet att göra en gemensam avslutning. När vi första gången 
presenterade våra texter för varandra hade vi en diskussion kring dem. Denna 
diskussion tyckte vi alla var så intressant att vi efteråt konstaterade att vi borde 
ha haft en bandspelare med oss för att dokumentera den.  
 
Vi tog fasta på idén och när texterna hade omarbetats, ibland mycket grundligt 
och vi läst varandras texter en andra gång samlades vi en eftermiddag utrustade 
med en bandspelare och alla våra tankar efter läsningen.  
 
Vid detta tillfälle samlades vi som skrivit texterna Ann Boglind, Maria Ferlin, 
Elisabeth Persson, Eva Sjöholm och Jörgen Tholin. Anna Karin Munkby, Maria 
Reis och Marianne Strömberg hade som huvuduppgift att dokumentera samtalet 
men de deltog också ibland i det.  
 
Metaforer och magi 
 
Mötet började med det traditionella bandspelartesten, Ann tittade på bandspela-
ren och konstaterade ”det snurrar men det lyser inte”. Kanske kan metaforen fö-
ras över till ämnesdidaktik som disciplin, den snurrar på i lärarutbildningen men 
utan att det lyser kring ämnesdidaktiken, utan att den i någon högre grad upp-
märksammas? Det blev också en startpunkt för vår diskussion. Det visade sig 
nämligen att vi i våra texter använder en mängd metaforer för att beskriva vad 
begreppet ämnesdidaktik står för. 
 
Jörgen: En metafor som vi nästan alla verkar förtjusta i är att beskriva ämnesdi-
daktiken som en bro som förebinder två discipliner med varandra, men vi är inte 
överens om var denna bro skulle ha sina fästpunkter. I och för sig verkar alla 
ense om ämneskunskaper som en fästpunkt, men är den andra fästpunkten peda-
gogik eller metodik? Eller förbinder ämnesdidaktiken alla dessa tre? I så fall ska 
vi inte använda bilden av en bro utan något annat som förbinder tre punkter. 
 
I Evas text hittar vi ovanligare och därför mer utmanande bilder. Hon talar om 
trollspön och svarta hål när hon beskriver ämnesdidaktiken.  
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Jörgen: För mig fungerar inte metaforen med trollspöet. Det blir för mycket av 
magi, något mystiskt, en gåva man föds med snarare än något som man kan lära 
sig.  
 
Ann: Jag kan tycka att ämnesdidaktiken kan beskrivas som ett trollspö för det är 
så mycket en bra ämnesdidaktiker måste kunna. Man måste vara duktig i sitt 
ämne, man måste kunna en hel del om skola och elever, om kunskapssyn och 
inlärning, forskning och utvecklingsarbete i ämnesdidaktik och av all denna 
kunskap ska man skapa en praktik. Det kan utifrån se ut som ett trollspö, men att 
trolla är ju också något man lär sig. Trollspöet kan föra tankarna till något som 
ser lätt ut men som egentligen kräver mycket arbete och mycket eftertanke. När 
en duktig ämnesdidaktiker undervisar ser det lätt ut fast det egentligen är så 
svårt och har krävt så mycket träning. Precis som för en duktig trollkarl! 
 
Eva: Jag använder ju också bilden av ljuset. Det går inte att definiera på ett en-
tydigt sätt, ibland uppfattar vi verkligheten på ett sätt, andra gånger på ett helt 
annat sätt. Den illustration jag valt till framsidan beskriver excitation - övergång 
från ett tillstånd till ett annat. Det som visas är ett antiferromagnetiskt ämne. 
Ämnesdidaktiken kanske handlar om övergången från ett slags tillstånd till ett 
annat. En annan bild jag använder är snittet. Jag tänker mig en cirkel med ämne 
och en cirkel med pedagogik, så lägger man ihop dem så att de delvis överlappar 
varandra. Den yta som då bildas kallar man för snitt inom matematiken. Det 
skulle innebära att det både i pedagogik och i ämnet finns sådant som ligger 
utanför ämnesdidaktiken. 
 
Ann: Menar du Eva att det inte finns något i didaktiken som är unikt? Ett inne-
håll som varken finns i ämnet eller i pedagogiken? I svenskämnet finns t.ex. en 
unik ämnesdidaktisk teoribildning. Men jag vill hellre ha allmändidaktik som 
den andra cirkeln, för i pedagogik inryms så mycket annat, pedagogikens histo-
ria, skolans organisation. Å andra sidan är ju den ständiga frågan om det finns 
något allmändidaktik. Kanske behöver didaktiken alltid ett ämne som exemplifi-
erar? Jag vacklar alltså själv - ibland tänker jag att t.ex. svenskämnet har ett eget 
innehåll, som inte andra har, ibland att nästan allt är lika mellan ämnena. 
  
Marianne: Om vi går tillbaka till begreppet didaktisk skicklighet vad skulle i så 
fall det bestå av? Har vi några gemensamma begrepp, formuleringar eller feno-
men för att beskriva det? Finns det i ämnesdidaktisk skicklighet någon kärna 
som skulle vara allmändidaktik? 
 
Eva: Didaktisk skicklighet är ju i sig inte ett okomplicerat begrepp, hur skulle 
man kunna mäta didaktisk skicklighet? Är det vad man gör i klassrummet eller 
handlar det om produkten som kommer ut?  
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Jörgen: Jag tycker man kan mäta det i antalet barn som har lärt sig något och är 
glada. För om barnen bara är glada men inte har lärt sig något så har ju något 
gått fel i undervisningen. Och har de lärt sig något men är inte glada efter de har 
gjort det så har också något blivit fel. 
 
Maria R.: Innebär det att de ska kunna lite mer och vara lite gladare än när de 
började?  
 
Jörgen: Inte nödvändigtvis, men de ska åtminstone vara lika glada som tidigare. 
Många barn, nästan alla, kommer till skolan med stora förväntningar kring vad 
som ska hända där. När de går ur grundskolan nio år senare har ofta dessa för-
väntningar försvunnit. De behöver alltså inte nödvändigtvis bli gladare och gla-
dare men kunnigare och kunnigare.  
 
Elisabeth: Ingemar Emanuelsson, professor emeritus i specialpedagogik, brukar 
säga att ett minimikrav för skolan är att eleverna ska lämna den lika nyfikna som 
när de kom in.  
 
Jörgen: I så fall kommer vi ju in på ytterligare en aspekt som utmärker ämnes-
didaktiken och som gör vårt brobyggande än mer vanskligt, för detta handlar ju i 
grunden om förmågan till mänsklig empati, oberoende av hur skicklig du är i ditt 
ämne eller hur mycket du vet om ämnesdidaktisk forskning. Att skapa en stäm-
ning i klassrummet som befrämjar att eleverna är glada och dessutom alltså ny-
fikna; detta vill jag definiera som ett slags medmänskliga egenskaper.  
 
Didaktikens definition  
 
Ända sedan kollegiet startade 1998 har vi ägnat tid åt att försöka definiera vad vi 
anser att ämnesdidaktik är. Varför är det viktigt att definiera begreppet? Maria F 
ställer i sin text frågan om varför vi måste ägna tid och kraft åt att definiera be-
greppen. En anledning kan vara att ämnesdidaktiken uppenbarligen har kommit i 
kläm i den nya lärarutbildningen där begreppet ämnesdidaktik har kommit att 
betyda en mängd olika saker. Den modell som används i Borås där varje delkurs 
innehåller både ämnesstudier och ämnesdidaktik integrerat verkar sällsynt på 
andra håll i landet.  
  
Marianne: I våra texter går det ändå att finna gemensamma nämnare kring hur 
vi definierar ämnesdidaktik.  
 
Ann: När jag läser Mariannes text ser jag också många likheter mellan bildäm-
net och t.ex. läsning av skönlitterära texter. Då måste man ställa sig frågan om 
det verkligen finns någon ämnesdidaktik? D.v.s. finns det något unikt för varje 
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ämne som inte är överförbart till andra? Ju mer jag läser av vad företrädare för 
andra ämnen skriver desto mer blir jag benägen att tycka att det mesta är lika 
mellan ämnena och börjar då själv omdefiniera begreppet. Kanske är ämnesdi-
daktiker alla vi som tycker att ämnet är det centrala, att man inte kan ha didaktik 
utan ett innehåll som tar sin utgångspunkt i ett eller flera ämnen. 
 
Vi diskuterade konsekvenser av att betrakta ämnesdidaktik som ämnets didaktik, 
var hamnar då t.ex. tematiska studier eller ämnesövergripanden studier? Kan 
man i dessa fall tala om temaarbete som det ämne utifrån vilket didaktiken ut-
går? Hur betraktar man det växande antal klasser som undervisas i ett ämne t.ex. 
fysik på ett främmande språk, oftast engelska? Är det engelskdidaktik eller fy-
sikdidaktik eller skiftar det beroende på vilken fråga man svarar på? Vad-frågan 
handlar om fysikdidaktik och Hur-frågan handlar om engelskdidaktik. Å andra 
sidan måste ju också fysikläraren även i denna typ av undervisning kunna svara 
på Hur-frågan.  
 
Pengarnas makt och Science Center 
 
Flera texter handlar om att NO-ämnet måste fjärma sig från näringslivets krav på 
NO-undervisningen, eller de krav lärare på NV-programmet på gymnasiet har på 
NO. Om NO-undervisningen enbart har detta som mål är det svårt att försvara 
varför alla elever på grundskolan ska läsa NO. Undervisningen på förskola och 
grundskola måste istället ha som mål att ge eleven den insikt i naturvetenskap-
ligt tänkande som behövs för att kunna fungera som medborgare i samhället – en 
demokratiaspekt på ämnena.  
 
Jörgen: Detta funderade jag mycket på när jag läste NO-texterna, inte minst 
Marias som är så starkt kritisk mot näringslivets makt över NO-undervisningen. 
Samtidigt är det lätt att konstatera att NO-ämnena har haft mäktiga sponsorer 
och tillskyndare i näringslivet. Bara det faktum att det byggs upp Science Center 
runt om i Sverige är väl ett bevis? Någon liknande satsning har ju inte skett i 
andra ämnen. Frågan blir då i vilken grad NO redan har ”sålt sin själ”. Finns det 
idag några reella möjligheter för NO-lärare att backa?  
 
Eva: Backa från vad då? Backa från näringslivets krav eller från det traditionella 
sättet att undervisa i NO? Förhoppningsvis kommer också näringslivet efterhand 
att inse att det finns andra sätt att organisera NO-undervisningen som gör att 
eleverna lär sig mer och blir mer intresserade, men det innebär naturligtvis att de 
fortfarande finns med i bakgrunden. Målen blir detsamma men vägen dit en an-
nan.  
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Maria: Jag tror att inte det ena motsäger det andra. Om man har goda argument 
för ett annat sätt att undervisa i NO som leder till att fler elever blir intresserade 
naturvetare borde inte näringslivet tycka illa om det. Men då måste man tydligt 
visa på att det finns alternativa sätt att se på ämnen. Alla som undervisar i NO 
måste ju ha ett gemensamt mål att få fler elever intresserade av naturvetenskap 
men intresset kan genereras på olika sätt. Jag vill bara inte köpa sättet att resone-
ra att vi lär NO för att elever behöver det på gymnasiet, eller näringslivet kräver 
det. 
 
Jörgen: Jag sympatiserar starkt med dessa tankar. Naturvetenskap i grundskolan 
kan inte ha som primärt syfta att utbilda nya civilingenjörer. Men i min verk-
samhet, språken, brottas ju vi med samma problem. Det är alltför få elever som 
vill läsa språk. Många språklärare säger att vi måste vända oss till näringslivet 
och få dem att påtala vikten av att lära sig språk. När jag läser texterna från na-
turvetarna funderar jag på om det är rätt väg att gå. Är inte risken överhängande 
att man efterhand har hamnat i en fålla där man egentligen inte vill vara? Det är 
så oerhört lätt att hävda att vi lär oss främmande språk för att öka vår konkur-
renskraft, för att kunna göra affärer med andra länder. Samtidigt måste språken 
ha ett värde i sig, för att utveckla oss som människor, precis som naturvetenska-
pen.  
 
Ann: Syftet för skolan måste alltid vara tvådelat. Att förebereda för ett yrkesliv 
men samtidigt kunna ge eleverna ett rikt privatliv.  
 
Jörgen: Då blir det intressant med dessa Science Center som växer upp, så vitt 
jag förstår utan att det finns några formulerade mål eller syften. Man pumpar in 
ganska mycket pengar i något och först därefter funderar man på vad man ska ha 
dem till! 
 
Ja, vad är syftet med Science Centra? Finns det något som de kan erbjuda som 
inte går att göra i den vanliga undervisningen? Diskussionen kom att handla om 
vilka fördelar och nackdelar som fanns med ett Science Center. Där finns möj-
ligheter att ge eleverna en upplevelse – som i och för sig kanske skulle kunna 
ges i det vanliga klassrummet men där det är svårt att tänka sig att en lärare en-
sam skulle ha tid att bygga upp så många aktiviteter. Dessutom finns det i ett 
Science Center personal som är intresserade av NO-didaktiska frågor och som 
alltså har möjlighet att väcka intresse på ett helt annat sätt än vad de flesta lärare 
kan. Å andra sidan finns det naturligtvis en risk att ett Science Center tjänar som 
ett alibi för många lärares dåliga samvete som inte har så mycket NO-
undervisning: ”vi åker i alla fall till ett Science Center” en gång om året. I så fall 
motverkar centrat sitt eget syfte. Om det inte funnits skulle lärare i stället tving-
ats börja arbeta med NO-undervisningen. Ett skäl att tro att många lärare använ-
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der Science Centra som en ersättning för annan NO-undervisning är besökssiff-
rorna. Det allra flesta besökare kommer från förskolan och grundskolans lägre 
åldrar, där NO-undervisningen enligt många rapporter är eftersatt. Det går att 
ställa sig mycket frågande inför de summor som används för att bygga upp Sci-
ence Center. Universeum i Göteborg, det senaste tillskottet, kostade 364 miljo-
ner att bygga. Vad finns det då för fördelar? 
 
Eva: En fördel är ju att pedagogerna som arbetar där kan ägna längre tid åt t.ex. 
förberedelser och efterarbete än lärare om har undervisning hela dagarna. De 
fundera grundligt kring en företeelse, t.ex. ljuset. Vad vill de säga om ljuset och 
hur kan man lyfta fram dessa företeelser? Så kan de verkligen bygga upp ett ma-
terial kring detta på ett helt annat sätt än vad som finns möjligheter, kraft, tid 
eller ekonomi till i den vanliga skolan.  
 
Ann: Vad är då ett Science Center? Är det en interaktiv utställning? 
 
Maria: Så definierar Nordiska Science Center Förbundet det. I praktiken är Sci-
ence Centra ganska lika runt om i världen. De flesta utgår från samma ”kokbok” 
från San Francisco med 200 försöksstationer. Går man till vilket Science Center 
som helst runt om i världen så hittar man ofta några av dessa stationer. 
 
Jörgen: En skillnad som jag ser mellan Evas och Marias text är att Maria är 
mycket mer kritisk mot företeelsen. Eva talar om att ett Science Center kan ge 
tillfälle att sitta ner och reflektera kring företeelser medan Maria talar om barn 
som rusar runt utan att reflektera ett dugg.  
 
Eva: Vi beskriver nog olika perspektiv, hur det är och hur det skulle kunna vara. 
Även när man studerat ett konkret exempel som Navet här i Borås så ser man att 
personalen där gör på olika sätt. Det intressanta är egentligen inte vad de gör där 
utan hur läraren arbetar med besöket före och efter. Därför är det viktigt att per-
sonalen på ett Science Center på olika sätt försöker få läraren att fundera kring 
hur de ska arbeta med besöket och redovisa det. Alltså få igång deras didaktikis-
ka tänkande. Det är kanske en av de viktigaste saker som Navet bidragit med. 
Det är över 200 lärare som vill gå en fortbildningskurs i NO om vi anordnar den 
i samarbete med Navet. Många skulle kanske backa om den anordnades bara av 
högskolan. Det kan verka kravfullt och man tänker på tentor och examinationer. 
Men till Navet har man varit med sin klass och sett att det inte var farligt. Då 
fyller Navet ett mycket viktigt syfte. Först för lärare men i förlängning också för 
eleverna.  
 
Vi konstaterade att i detta finns paralleller med andra verksamheter i skolan, be-
söket på konstmuseet eller skolteaterföreställningen som inte är värdefull i sig 
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utan först när läraren arbetar med det. Att kunna arbeta med saker före och efter 
handlar om att öka ”frihetsgrader” och det vågar inte en lärare som själv känner 
sig osäker i sitt ämne.  
 
Extramuralt lärande 
 
Ett begrepp som kommit tillbaka vid olika tillfällen i våra diskussioner i det äm-
nesdidaktiska kollegiet är extramuralt lärande, det lärande som sker utanför sko-
lans väggar – eller utanför institutionen skolans ramar. En orsak till att begrep-
pet ofta diskuterats är det projekt kring extramuralt lärande i Science Centra som 
några av medlemmarna i kollegiet är involverade i. Det är också förklaringen till 
att diskussionen i hög grad har handlat om naturvetenskap. Men naturligtvis går 
det att vidga begreppet till att handla om allt slags lärande: 
 
Ann: I så fall borde ju all undervisning flyttas ut från skolan. Då skulle Jörgen 
ha ett engelskt slott dit eleverna kommer för att dricka te och prata engelska och 
jag skulle ha en tidningsredaktion eller ett mysigt bibliotek med sköna läsfåtöl-
jer.  
 
Jörgen: Detta har diskuterats mycket i språkdidaktiska sammanhang. Det finns 
didaktiker som menar att all språkundervisning borde ske i målspråkslandet för 
att skapa autentiska inlärningstillfällen. Mot detta vänder sig dock de flesta 
språkdidaktiker och menar att det är mycket svårt att lära sig franska genom att 
släppa någon på en gata i Frankrike och börja lära. Så lärde sig naturligtvis t.ex. 
emigranter till USA engelska, men det finns lättare sätt. Därför kan klassrummet 
vara en bra miljö för språkinlärning eftersom man där kan göra de förenklingar 
och tillrättläggningar som ofta krävs i början. Dessa är svåra att göra i ”verklig-
heten”. Precis som Eva säger om fysikundervisningen, man måste börja med 
förenklingar för att eleverna ska kunna börja bygga upp sitt nya språk.  
 
Elisabeth: Extramuralt lärande är ju allt lärande utanför skolan så begreppet har 
egentligen ingen exklusiv koppling till Science Centra. Det måste innebära att en 
medveten lärare kan hitta många andra miljöer och uppgifter för extramuralt 
lärande mer än i NO.  
 
Jörgen: Jag tror att de två skolämnen där det sker mest extramurala aktiviteter är 
engelska och idrott. Det ägnar man sig mycket åt på fritiden. Det kanske också 
är ytterligare anledning till att Science Centra byggs upp i NO. Det sker så lite 
lärande utanför skolan i dessa ämnen om den inte stimuleras på något sätt.  
 
Maria R.: Hur mycket är intuitivt och simultant av det extramurala lärandet? 
Hur mycket sker hela tiden omedvetet av inläraren? 



  
 
 
 

70 

 

 

Ann: Jag hörde för ett tag sedan en föreläsning av en NO-lärare från Nigeria och 
hon berättade att i Nigeria finns en tradition att när man förbereder en lektion 
eller ett lektionsavsnitt så förbereder man också hemarbetet som innebär att ele-
verna på något sätt ska tillämpa den nya kunskap de har fått. Hon gav exempel 
från ett undervisningsavsnitt som handlade om träd där eleverna t.ex. skulle skä-
ra ut bark och göra andra saker för att hela tiden koppla det man håller på med i 
skolan till världen utanför. Det vore kanske en idé också för oss i Sverige för att 
integrera vad som sker i skolan med lärande utanför? Skönlitteraturen i svenska 
skulle ju kunna vara en sådan extramural aktivitet.  
 
Jörgen: I så fall har jag mycket ”extramurala aktiviteter” i min svenskundervis-
ning men vi använder ju aldrig det begreppet i svenska. En sak jag fundera på är 
skillnaden mellan extramurala aktiviteter och extramuralt lärande. Extramurala 
aktiviteter är de aktiviteter som sker utanför skolan, men extramuralt lärande blir 
lite svårare för mig. Vad är det? Skiljer sig lärandet åt beroende var det skett? 
Fyller begreppet extramural lärande någon funktion eller är det bara extramurala 
aktiviteter som är intressanta?.  
 
Ann: Kan man utveckla det och tala om att det extramurala lärandet äger rum 
beroende på det lärandet som tidigare skett i skolan? Eller är det tvärtom så att 
skolans lärande motverkar att man lär sig utanför skolan?  
 
Jörgen: I språkdidaktiken var Stephen Krashen ett stort namn under slutet av 80 
och början av 90-talet. Han skiljer i språkinlärning mellan learning som sker i 
institutionaliserade former t.ex. skolan och acquistion som sker när man lär sig 
språket i naturliga sammanhang. Han teser var oerhört kontroversiella eftersom 
han hävdade att det i vår hjärna finns vattentäta skott mellan dessa två. Det som 
en gång lärts in som learning kan aldrig bli acquistion eller tvärtom. Det är två 
olika processer och det försiggår på olika ställen i hjärnan. Efterhand reagerade 
många på han hypoteser och menade att detta inte kan vara ett rimligt sätt att 
förklara hur språkinlärning går till. Att vi i hjärnan skulle ha två, tre eller fyra 
olika reservoarer av t.ex. ord. Alla var överens om att det finns två olika sätt att 
lära sig språk men i de allra flesta fall kommer dessa sätt att blandas och ge stöd 
åt varandra. Ta t.ex. ordet bottle. Det var säkert i skolan jag lärde mig att det be-
tyder flaska. Men det var utanför skolan jag lärde mig den utvidgade betydelsen 
nappflaska.  
 
Att göra på riktigt 
 
Under våra försök att definiera extramurala aktiviteter och lärande har vi kom-
mit in på tankar om att extramuralt innebär att man gör något ”på riktigt” till 
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skillnad från skolans värld där vi ofta inte gör saker ”på riktigt”. Men vad inne-
bär det i så fall att göra något ”på riktigt” och vad skulle motsatsen vara? 
 
Jörgen: För vem är något på riktigt? När min femåriga dotter hade dinosaurie-
tema i förskolan var barnen först ute och leta dinosaurieägg. De hittade några 
stycken men min dotter konstaterade hemma: ”Det var nog inte på riktigt men 
jag säger ingenting för då blir fröken så himla ledsen”. 
 
Elisabeth: Är det så att vi som lärare ägnar oss åt att skapa en fiktion av något 
som ska likna verkligheten medan eleverna redan har genomskådat att det är det-
ta vi håller på med? I matematik idag försöker man att utgå från ett slags verk-
ligheten, men vems verklighet är det som beskrivs i ett läromedel? När ett läro-
medel presenterar uppgifter som handlar om bullbak för att det ska vara auten-
tiskt glömmer man att många elever idag aldrig ens sett när någon bakar bullar, 
än mindre bakat själva. Det finns säkert tusentals barn runt om i Sverige som 
sitter och räknar saker som inte alls knyter an till deras verklighet.  
 
Ann: Det beror ju på den som har producerat läromedlet. Om det är gjort med 
inlevelse kring barnens tankar med bakgrundsarbete och med utprövningar till-
sammans med barn så kan det ju många gånger vara bättre med lärobok än en 
trött lärare.  
 
Maria: Begreppet ”på riktigt” är märkligt när vi talar om extramuralt lärande. 
Inte kan man säga att ett Science Center t.ex. är på riktigt. Det handlar om kon-
struerade miljöer för att skapa intresse.  
 
Marianne: Jag kan tänka mig att istället för att läsa om något i skolan så går 
eleverna ut och följer ett skeende eller process i verkligheten för att lära sig hur 
det fungerar på riktigt. I så fall behövdes egentligen inte skolan – det är i alla fall 
en intressant tanke. Begreppet extramuralt som vi diskuterade tidigare är svårt, 
som Maria säger, också i bild. Vad innebär extramuralt lärande där? Man kan 
naturligtvis besöka ett konstmuseum och titta på konstbilder eller ha besök att en 
konstpedagog. Allt det är ju aktiviteter som gör barnen bättre förberedda att ska-
pa själva, men när de väl skapar själva blir det alltid ”på riktigt” genom att en 
skapande process alltid är på riktigt så länge den är genuin och man lägger ner 
en känsla i sin bild.  
 
Ann: När vi talar om skrivande så säger vi ibland att skrivandet blir autentiskt 
först när det finns en autentisk mottagare. I så fall skulle bilden vara på riktigt 
när någon ser på bilden.  
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Eva: Skulle det kunna vara så att de arbetsformer och aktiviteter som används i 
bildämnet i skolan inte i någon avsevärd grad skiljer sig från det som skulle be-
skrivas som extramuralt bildskapande? I bild är det inte aktiviteterna utan pro-
cesserna som skiljer sig åt. Medan det i NO är det större skillnad mellan vad 
som traditionellt förväntas finnas i en NO-sal och hur det ser ut i ett Science 
Center.  
 
Maria R: Jag tror att det både har med förväntningar och motivation att göra. Du 
har en annan typ av förväntningar kring vad som ska hända om du kommer till 
ett Science Center än när du öppnar dörren till ditt klassrum. Du väntar sig att 
det ska hända någon annorlunda, en upplevelse. 
 
Eva: Motivationen kan naturligtvis skapas under resans gång. När Navet intro-
ducerade sitt tema i matematik var många elever skeptiska till att arbeta med 
matematik i ett tema, men när det utvärderades säger många elever att det var 
det roligaste tema de haft.  
 
Elisabeth: Det finns en annan intressant aspekt i Navets matematiktema. Allt 
som ingår i detta tema är ju vad som vilken lärare som helst skulle kunna skapa i 
sitt klassrum. Motivationen i det fallet måste i mycket hög grad handla om att 
man flyttar aktiviteterna utanför skolans väggar vilket gör att förväntningarna 
blir annorlunda. 
 
Samtal och friktion 
 
Handlar förmågan att skapa ett dialogiskt klassrum om andra komponenter än 
det som traditionellt räknas till ämnesdidaktik? Vi diskuterade kring samtalet 
som en del av den didaktiska skickligheten. Vår förmåga att skapa möjligheter 
till samtal oavsett om det gäller mellan lärare och elev eller mellan elev och elev 
i gruppen. Kanske hänger också denna förmåga samma med de komponenter vi 
tidigare talat om. En lärare har inte förmåga att släppa in sina elever i ett samtal 
om man inte har en säkerhet som lärare. Den säkerheten får man både genom att 
kunna sitt ämne och ha en bred metodisk repertoar.  
 
Marianne: En sak som många av oss skriver om och som vi har gemensamt är 
det möte som sker mellan människor genom samtalet. Men ett samtal kommer ju 
inte heller till stånd om inte någon lyssnar. Det handlar inte bara om att skapa 
förutsättningar för att tala utan också att lyssna. 
 
Eva: Då talar vi både om potential och om olika tillstånd. Vi vill förflytta eleven 
från ett tillstånd till ett annat som vi definierar som att ”att kunna mer”. Det blir 
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för mig så analogt med fysik. Och om man sedan vill fortsätta med begrepp som 
hämtas från fysik ska det ske utan alltför mycket friktion. 
 
Jörgen: Men friktion skapar också värme och då blir ju bilden lysande för man 
kan hävda friktionen skapar värme också i mänskliga möten i vår kontakt med 
barnen. Om de aldrig möter något motstånd, om läraren lägger sig rakt ner så 
upplevs han ju inte av eleverna som en hygglig lärare utan en som inte bryr sig. 
Att böka och stöka med dem, att stätta ner foten ibland är ju ett sätt att visa 
mänsklig värme. Det är ett sätt att visa att man tar dem på allvar och att de är 
viktiga. 
 
Ann: Ett samtal med barn där läraren visar respekt innebär att man talar med 
dem och inte om den. Denna respekt visar man tydligt för barnen och de ser det 
snabbt. Liksom de snabbt läser av signaler om läraren själv trivs med sin under-
visning och är glad när hon möter dem.  
 
Eva: Kan förmågan att skapa en visshet hos eleverna om att man bryr sig om 
dem bero på hur vi kommunicera med dem vilket i sin tur är så mångfacetterat. 
Det handlar inte bara om vad vi säger utan hur vi säger det. Sådant tar man of-
tast inte hänsyn till i ämnesdidaktiska rapporter, i alla fall inte de jag läst, utan 
man går in i ett begrepp och försöker skala det så rent som möjligt för att under-
söka hur barnen uppfattar det. Det har ju också ämnesdidaktiken fått alltmer kri-
tik för efterhand som man börjat diskutera i termer av sociokulturella aspekter. 
 
I grupp eller enskilt? 
 
Hur sker förändringar i klassrummet? Tidigare beskrevs ofta utvecklingsprojekt 
där en ensam lärare gjort stora förändringar i sitt klassrum. Det finns också ex-
empel på sådan klassrumsforskning. Ett exempel är den forskning kring ”outs-
tanding teachers” som bedrevs av Gertrud Moskowitch på 70-talet. I Eva text 
talas om framtidens stjärnlärare som inte bara vill förändra sin egen undervis-
ning utan vill göra något mer av den. De samarbetar och bygger tillsammans. 
 
Jörgen: Är det inte så att vi här på utbildningen nästan uteslutande talar om lära-
re som arbetar tillsammans i arbetslag och där resultatet blir lysande? Samtidigt 
vet vi att det finns arbetslag som fungerar uselt, inte alls som en plantskola för 
nya, spännande och kreativa idéer om hur klassrummet ska organiseras, utan 
tvärtom hämmar utvecklingen. Har dessa arbetslag dessutom regeln att allt ska 
ske i samverkan kan de effektivt se till att ingen prövar något nytt. När jag fun-
derar på hur jag själv en gång för många år sedan började förändra min engelsk-
undervisning kan jag undra över vad som hänt om det funnits arbetslag på den 
tiden. Från kollegorna mötte jag motstånd och t.o.m. ilska. En kollega bad mig 
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sluta undervisa i engelska helt och hållet och bara ha klasser i svenska och histo-
ria där jag inte gjorde någon skada. I den miljön hade jag aldrig någonsin fått ett 
helt arbetslag, eller ens en enda kollega, att vilja pröva samma sak som jag, åt-
minstone inte i början när jag inte själv var säker på min färdväg. Efterhand när 
resultaten började märkas fanns det kollegor som intresserade sig för föränd-
ringar i språkundervisningen.  
 
Anna Karin: Detta är ju vad som ibland möter våra studenter när det kommer ut 
med goda idéer och inte får ett gott mottagande ute på skolorna. Det är en anled-
ning till varför vi måste fortsätta att träna dem i argumentation så att de kan 
framföra hållbara argument till varför de vill förändra. Och att tala med dem om 
att skaffa bundsförvanter så att de åtminstone är två på skolan som vill arbeta åt 
samma håll.  
 
Ann: Det är ju återigen den didaktiska Varför-frågan. Varför vill de ändra? Var-
för vill de arbeta så här i sina klasser? Varför just nu och för just dessa elever? 
 
Manlig intuition och kvinnliga antenner 
 
Jörgen: Vilken roll spelar i så fall intuition i vår praktik? Jag tror i alla fall att 
intuitionen delvis styr mig i klassrummet. Under tiden jag undervisar har jag 
svårt att gå utanför mig själv och reflektera kring vad jag gör. Vissa av de beslut 
jag tar i klassrummet bygger inte på medveten reflektion – det känns bara så i 
magen. ”Detta här är fel, nu måste jag göra något annat.” Först efter lektionen är 
slut har jag förmågan att reflektera och svara på frågor om varför.  
 
Eva: Det faktum att du efteråt kan reflektera kring det tyder i alla fall på att du 
har en sådan förmåga. Den bygger du naturligtvis på alla den erfarenhet du har 
som lärare., och du kan hitta argumenten när du ges tid. Du läser av saker i 
klassrummet, kanske är det bara vågor som går genom rummet. Jag vill inte be-
skriva det du talar om som intuition. Det låter så magiskt och oförklarligt. Jag 
ser det hellre som att en bra lärare är utrustad med antenner som gör att man kan 
läsa av dessa känslovågor. Antennen är en mer aktiv bild. Du kan rikta antennen 
åt olika, håll, du kan ha olika bra antenner och skaffa nya, vissa har så dåliga 
antenner att det enda de egentligen hör är brus och uppfattar inte vågorna.  
 
Elisabeth: Det är det som är lärarskickligheten, fingertoppskänslan. Det är något 
som man kan öva upp.  
 
Marianne: Jag skulle vilja hävda att förmågan att kunna använda sin intuition är 
en del av den didaktiska skickligheten. Att kunna läsa av och bejaka intuitionen 
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kan ses som en del av den denna skicklighet. Man kanske kan lite på sin intui-
tion först när man är säker i sin roll som lärare.  
 
Maria R: Skulle då intuition och tyst kunskap vara detsamma? 
 
Eva: Jag kommer att tänka på en egen inlärningssituation. Innan jag började trä-
na basket kunde jag känna att en boll skulle gå i mål i det ögonblick jag kastade 
den, sedan när jag började träna och blev medveten så hade jag under en period 
ingen som helst aning om huruvida bollen skulle gå mål eller inte. Jag började 
tänka för mycket. Sedan efter ett tag kom känslan tillbaka. Är det samma sak 
som intuition? 
 
Om didaktisk skicklighet 
 
Jörgen: Har man varit med några år i skolan och sett ett antal obehöriga lärare 
passera revy så ser man ju att vissa alldeles uppenbart har bättre förutsättningar 
att lyckas som lärare än andra. De har med sig ett slags mänsklig kompetens 
som de kan använda i klassrummet. 
 
Jag tror inte alls på idén att man kan ta in vem som helst och sätta dem bakom 
katedern. Detta är för tillfället ett problem t.ex. i spanskundervisningen. Genom 
att det är en så enorm brist på spansklärare så undervisas spanska i mycket hög 
utsträckning idag av människor som kommer från ett spansktalande land, som 
alltså kan språket men som inte har en aning om hur barn gör när de lär sig ett 
främmande språk, och resultatet blir inte alltid särskilt bra.  
 
Anna Karin: Det är det jag menar med lärarerfarenheten, denna del av den di-
daktiska skickligheten lär du dig av erfarenhet. Några har med sig ett slags fing-
ertoppskänsla från början men för de flesta innebär det övning. 
 
Ann: Ibland finns det bilder som klargör, Mats Hemberg på lärarutbildningen i 
Göteborg har ritat en bild på en triangel mellan läraren, eleven och stoffet. I bör-
jan av sin praktik är den blivande läraren helt upptagen på att hålla reda på sin 
egen roll som lärare. Hon är så fokuserad att hon varken ser stoff eller elever 
men efterhand börjar hon interagera med antingen eleverna eller stoffet och, för-
hoppningsvis efterhand, blir det ett samspel mellan dessa tre komponenter.  
 
Marianne: Då är vi tillbaka till min fråga tidigare om det finns det då något 
gemensamt som förenar alla ämnesdidaktiker? 
 
Ann: Det blir det magiska trollspröt igen. Men jag skulle kunna vilja vända på 
frågan och fundera på finns det något som är unikt i de olika ämnena?  
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Språkets innehåll 
 
På vilket sätt skiljer sig inlärning av ett språk från annan inlärning? Det blev vår 
sista stora fråga. Vi diskuterade till att börja med om det finns någon skillnad 
mellan modersmål och främmande språk. En konkret fråga var. Behöver en bli-
vande lärare som läst svenskämnets didaktik också läsa engelskdidaktik om hon 
ska bli engelsklärare? Vår diskussion kom vidare att handla om huruvida det 
finns unika komponenter när eleverna bygger upp ett språk som är ett främman-
de språk. Ett förslag var att det absoluta nybörjarstadiet är en unik komponent i 
språkdidaktiken. Detta diskuteras inte alls i svenskämnets didaktik eftersom det 
är passerat när eleverna kommer till skolan.  
 
Ann: Men hur eleverna än gör när det börjar ett nytt språk så bygger väl resulta-
tet på hur de förhåller sig till sitt eget modersmål? Hur verbala, kreativa och ny-
fikna de är på sitt eget språk? 
 
Maria: Går det att hitta barn som aldrig haft den minsta kontakt med ett språk 
innan de börjar läsa det i skolan, för annars kan man ju säga att t.ex. fysikämnet 
har samma förhållande. Dit kommer vissa elever utan nästan några förkunskaper 
alls.  
 
Jörgen: Är inte skillnaden att i språk måste man också bygga upp ”kittet”. Alla 
ämnen handlar naturligtvis på ett plan om att bygga upp en begreppsapparat men 
om läraren i matematik säger ”Detta är ett snitt” så är de tre första orden bekanta 
för eleverna. Det är först det fjärde ordet som innebär ett nytt begrepp. Men i 
främmande språk är också ”kittet” nytt. ”Det här är” måste också läras in. 
 
Maria: Blir inte kittet i spanska det svenska ordet, att man har med sig det 
svenska ordet? Så minns jag min egen språkinlärning att jag kopplade ihop 
svenska ord med orden i det nya språket.  
 
Jörgen: Så har ofta språkundervisning bedrivits i Sverige men frågan är om det 
är möjligt eller ens önskvärt att göra så. I dagens klassrum finns det alltfler ele-
ver som inte har svenska som modersmål, ska de då behöva gå omvägen via 
svenska för att lära sig ett språk? Detta är vi ju väldigt dåliga på i Sverige, att ta 
tillvara den unika kompetens våra invandrarelever har av att lära sig språk när 
det kommer till skolan. Och ta reda på hur de gjorde när de lärde sig svenska? 
Dessutom missar man ju i så fall en viktig komponent i språket. Varje språk har 
ju sitt unika sätt att beskriva och dela in världen. Att lära sig ett nytt språk inne-
bär därför att man ser på världen på ett annorlunda sätt. Se bara på en så enkel 
sak som färger, språken har olika gränser för var det blir en nya färg.  
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Ann: Även om man ska lära sig ordet bottle måste man naturligtvis inte kunna 
det svenska ordet flaska, men det måste finnas en bild av vad en flaska är. Då 
blir vissa ord besvärliga, som när mina elever i Bergsjön skulle lära sig ordet 
mantlepiece. Det finns inga spiselhyllor i miljonprogramslägenheterna.  
 
Jörgen: Egentligen tycker jag språken blir intressanta i en didaktisk diskussion 
först när man ser deras förmåga att få oss att se tillvaron på ett nytt sätt. 
 
Ann: Jag anser att detta gäller alla ämnen. Kunskaper får oss att betrakta tillva-
ron annorlunda än vad vi gjorde tidigare. Det är inte unikt för språken.  
 
Elisabeth: Jag ser en didaktisk poäng i det Jörgen skriver om svårigheter för 
främmande språk. Varför kan man inte ta över engelskans sätt att strukturera? 
 
Jörgen: Elaka tungor säger ibland att eleverna i Sverige är duktiga på engelska 
trots engelskundervisningen. Naturligtvis är det så att engelskan har en draghjälp 
som inget annat språk har, genom musik, film, Tv osv. Eleverna idag exponeras 
för engelska på ett helt annat sätt än tidigare. Samtidigt ser jag skillnader mellan 
storstad och landsbygd. Själv arbetar jag ju i en typisk landsbygdsskola och in-
flödet av engelska är inte så stor för alla elever. Det finns fortfarande elever som 
ägnar sin fritid åt att köra traktor, jaga, fiska och trimma mopeder.  
 
Slutord 
 
Precis innan tiden, och bandet tog slut började vi diskutera vilken språkliga, 
kommunikativa förmågan som krävs i framtid och som bör göra sitt intåg i sko-
lans värld. Många hävdar att i det nya informationssamhället är det viktigaste 
inte att kunna utantill utan att veta var man ska hitta information. Då kommer 
istället alla våra mänskliga kommunikationsformer i fokus. Dessa måste vi fort-
farande lära oss och utveckla. Jörgen gav ett exempel. ”När jag blev nedslagen 
av fotbollshuliganer i England kunde jag ju inte säga - Åh vad jag tycket ni är 
dumma och jag vet precis var jag kan hitta vad det heter på engelska”. Då måste 
man ha redskap på för att kommunicera. På samma sätt är det med bildskapande, 
musik, drama eller dans man måste arbeta med uttrycksformerna för att kunna 
uttrycka sig. Kanske blir huvudsyftet med skolan i framtiden att lära sig kom-
municera med andra människor. Om detta kanske vår nästa diskussion kommer 
att handla.  
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