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3 FöRORd

i dag pågår ett offentligt samtal om lärarforskning och forskarutbildning för 
lärare. Tidigare var detta samtal knappt hörbart – och när det fördes fick det föga 
gehör. Men nu blåser andra vindar. Det har gått drygt tio år sedan riksdagen fattade 
beslut om att högskolan ska erbjuda lärare möjlighet att delta i en forskarutbildning 
som sätter skolans verksamhet i fokus. Under 2000-talet har också forskarutbild-
ning som behandlar den pedagogiska yrkesverksamhetens ”vardagsfrågor” upp-
märksammats. Med det menas forskning som är styrd av såväl nyfikenhet som 
upplevda behov inom skolan. Det handlar om praxisnära studier, forskning om hur 
lärare arbetar, hur elever lär sig och hur det går till inom undervisningen. Flera 
lärare har avlagt doktorsexamen i pedagogiskt arbete och näraliggande ämnen. 
Samtalet om hur relationen mellan forskning, lärarutbildning och yrkesverksamhet 
ska utvecklas förs idag i många olika sammanhang. Det finns en uttalad viljeinrikt-
ning inom utbildningspolitiken och hos parterna på arbetsmarknaden.  

Detta nummer av Forskning om undervisning och lärande uppmärksammar denna 
utveckling genom att presentera de forskarskolor som inrättades inom ramen för 
Lärarlyftet 2008. Då beviljade regeringen medel för tio forskarskolor för yrkesverk-
samma lärare. Det gav 150 lärare möjlighet att gå forskarutbildning fram till licenti-
atexamen. Detta blir en ytterligare injektion för fortsatt utveckling av en kunskaps-
baserad skola.

Maria Calissendorff och Ralf Sandberg har varit redaktörer för detta nummer och 
presenterar forskarskolorna och de licentiatuppsatser som producerats inom ramen 
för Lärarlyftet.

Stockholm december 2011
Solweig Eklund
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5 INLEdNING

detta nummer av forskning om undervisning och 
lärande ägnas helt åt att presentera de nationella 
forskarskolor som inrättats inom ramen för 
Lärarlyftet. År 2008 beviljade regeringen medel för 
tio forskarskolor för yrkesverksamma lärare och 
gav därigenom 150 lärare möjlighet att gå forskarut-
bildning fram till licentiatexamen. Detta är ett vik-
tigt led i en större satsning på ämnesdidaktik och 
skolutveckling, baserad på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Dessa lärare examineras 
under 2011 och 2012, vilket innebär att en omfat-
tande ny resurs för vetenskapligt grundad skolut-
veckling står till förfogande.

Som en final på studietiden för licentiaterna och 
samtidigt som en nystart för deras karriärvägar 
inom skolan anordnades en konferens den 24 
november 2011 i Lärarnas Hus i Stockholm. 
Arrangörer var nio av de nationella forskarskolorna 
och Lärarförbundet i samarbete med Lärarfort-
bildning AB. Konferensens syfte var dels att sprida 
kunskap om den forskning som under 2,5 års tid 
bedrivits av 150 licentiater inom forskarskolorna, 
dels att erbjuda ett möte mellan forskning, skola 
och beslutsfattare. I programmet ingick tal av 
utbildningsminister Jan Björklund, en översikt 
över aktuell forskning inom ämnesdidaktik och 
skolutveckling av professor Bengt Schüllerqvist, 
presentationer av forskande lärares forskningspro-
jekt, samt paneldebatt med deltagande av forskare, 
forskande lärare, politiker och kommunföreträda-

re. Bengt Schüllerqvists föreläsning återges i sepa-
rat artikel. 

Konferensen inleddes av professor Cecilia K 
Hultberg som hälsade alla välkomna och talade om 
att det var forskarskolan Språk och lärande i ett 
mångfaldsperspektiv (SLIM) som tagit initiativ till 
denna gemensamma uppföljande konferens. 
Forskarskolorna har inneburit ett kollektivt kun-
skapslyft för 150 lärare vilka därmed bidrar till skol-
utveckling. Men vad har hänt dessa lärare när de 
återvänder till sina skolor? Det var en fråga alla hade 
med sig och som debatterades livligt under dagen.

Därefter hälsade Lärarförbundets ordförande 
Eva-Lis Sirén välkomna till Lärarnas hus och en 
konferens för alla intressenter. Sirén menade att det 
ska finnas en fortsatt professionalisering av läraryr-
ket och att skolan ska vila på vetenskaplig grund. 
Skolan ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt och 
forskarutbildade lärare ska driva skolutveckling. 
Skolan är en kunskapsorganisation som växer om 
den tillförs ny kunskap och för detta krävs en bred 
politisk enighet. 

Utbildningsminister Jan Björklund nämnde att 
den snabba sociala och ekonomiska utveckling 
som sker gör att vi ställs inför nya utmaningar, 
vilket även inbegriper utbildningspolitiken. Vi har 
fått ny läroplan för alla skolformer som är mer pre-
cis, nya nationella prov, nya utvärderingssystem, 
nya betyg, ny skollag, nya gymnasier med lärlings-
utbildning och inte minst lärarlegitimation. Ge nom 
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Lpo 94 togs ökad hänsyn till enskilda individer och 
Björklund poängterade att elever har rätt att nå 
vissa mål, men att det tar olika lång tid. Under-
visning är inte mekanik, det är processer – det tar tid, 
underströk Björklund. Vidare menade Björklund 
att kritiskt tänkande inte får ställas mot kunskap. 
Kritiskt tänkande bygger på kunskap liksom fram-
gångsrik utveckling bygger på kritiskt tänkande. 

Som avslutning berättade utbildningsministern 
att 1990 fanns det 2 000 lektorer i grund- och 
gymnasieskolan mot dagens 200. Målsättningen 
är att få tillbaka nivån till 2 000 lektorer, gärna 
f ler. Men då krävs det att skola och kommun tycker 
detta är viktigt. Nu är man överens med SKL på 
nationell nivå, men det är givetvis inte säkert att 
enskilda kommuner är det. Det satsas på forsk-
arskolor och statlig karriärutveckling. Regeringen 
har avsatt resurser, som kommuner kommer att få, 
för att skickliga lärare ska kunna få karriärutveck-
las. Det går att lyfta resultaten i skolan och göra 
läraryrket mer attraktivt, men det kan behövas f ler 
reformer, avslutade utbildningsministern.

utgångspunkt för konferensen var den nya skol-
lagens skrivning om att utbildningen ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Grun d-
tanken är att denna gemensamma kunskapsbas 
byggs bäst av akademi och skola tillsammans. En 
avsikt är att minska avståndet mellan den ämnesdi-
daktiska forskningen och undervisningen i klass-
rummet. Därmed kan också kontakterna stärkas 
mellan arbetsfältet, ämnesdidaktiska forskningsin-
stitutioner och den utbildningsvetenskapliga kärnan 
i nya lärarutbildningen. Genom denna samverkan 
kan forskningsresultat spridas såväl som att nya 
forskningsbehov kan uppmärksammas med hjälp av 
forskarutbildade lärare till förmån för en mer forsk-
ningsbaserad skola. I en praktiknära ut  bildnings-
vetenskaplig forskning krävs att problemen och 

forskningsfrågorna hämtas ur skolpraktiken, medan 
den vetenskapliga kunskapsutvecklingen kräver teo-
riutveckling med stöd av akademin. 

i detta nummer presenterar nio medverkande 
forskarskolor den forskning och de licentiatarbeten 
som producerats inom ramen för lärarlyftet. 
Forskarskolorna beskrivs i var sitt avsnitt tillsam-
mans med en artikel skriven av en licentiat vid 
varje forskarskola. De nio forskarskolorna utgör 
mycket breda och omfattande ämnesområden 
inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och 
humaniora med inriktning på ämnesdidaktik i 
skolan. Vid de olika lärosätena har en omfattande 
produktion av licentiatuppsatser genomförts. 
Licentiaternas forskning representerar med andra 
ord en rik skörd av olika ämnesfördjupande och  
ämnesdidaktiska projekt inom en mängd problem-
områden som till exempel klassrumssituationen 
och dess villkor, lärares arbete, skolan som organi-
sation och kultur, ämnesdidaktisk kompetens, 
implementering av nya kursplaner, undervisnings-
metoder, lärande och kunskapsutveckling inom 
olika ämnen, bedömning av elevernas kunskaper, 
et cetera. Detta gör att angelägna problemområden 
inom skolan blir allsidigt belysta, vilket i sin tur 
gynnar den fortsatta utvecklingen av en kunskaps-
baserad skola. Beprövad erfarenhet samt färdig-
hets- och förtrogenhetskunskaper behöver kom-
pletteras med reflekterande teoretiska och veten-
skapligt baserade kunskaper i skolans verksamhet. 

situationen i skola och utbildning är stadd i 
ständig förändring. Traditionell klassrumsunder-
visning kompletteras med arbetsformer som 
utnyttjar informationsteknik och sökande efter 
specifika behov och individuella profileringar. 
Samtidigt sker en globaliseringsprocess i det kun-
skaps- och informationssamhälle som växer fram, 
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som kan karakteriseras av en ökad kunskapsmäs-
sig och kulturell mångfald som ständigt konfronte-
ras med varandra, ett informationsflöde som blir 
åtkomligt på ett helt annat sätt än tidigare. Nya 
demokrati- och auktoritetsförhållanden förändrar 
också undan för undan lärar- och elevroller och 
synen på vad som är nödvändig kunskap. Den tra-
ditionsupplösning och auktoritetsförlust som sko-
lan nu genomgår ställer nya krav på lärare och 
elever, utveckling av nya organisationsformer för 
pedagogisk verksamhet, ny belysning av olika kun-
skapsperspektiv i undervisningen. På samma gång 
ökar betydelsen av den produktion av kunskap som 
blir möjlig att utveckla inom skolans ramar. 
Lärararbetet kräver alltmer av kommunikativ kom-
petens baserad på förståelse, överblick och person-
lig handledning av de unga växande som rör exis-
tentiella, etiska och estetiska aspekter på kunska-
per parallellt med fördjupad kompetens inom olika 
vetenskapliga kunskapsområden.

Den senare läroplansutvecklingen har också 
inneburit ett vidgat kunskapsbegrepp i skolan där 
erfarenhetsgrundade kunskaper jämställs med 
mer teoretiska kunskaper. Samtidigt har ett 
ny humanistiskt bildningsbegrepp lanserats för att 
lösa individualiseringen i skolan där individen 
söker kunskap och bildning genom erfarenheter av 
vetenskap, språk, litteratur, konst och musik. Lika-
så har en utbildningsvetenskaplig kärna införlivats 
i den nya lärarutbildningen som är ett samlingsbe-
grepp för forskning inom olika ämnesområden 
inom högskolan med inriktning på bildning, 
utbildning, undervisning, kunskapsutveckling och 
lärande. Skolan har också fått stor uppmärksamhet 
i politik och media med ökade krav på elevernas 
kunskaper i skolan även sett i ett globalt konkur-
rensperspektiv. Den målstyrda skolan får därmed 
en större accent på resultaten, så som den nya läro-
planen och kursplanerna i de olika ämnena nu är 

utformade. Det ställer krav både på en ökad profes-
sionsutveckling och utveckling av en effektivare 
kunskaps- och undervisningskultur i skolan. 
Skolan ska göras till ett kunskapsäventyr för elev-
erna samtidigt som kunskaper ska kunna utveck-
las, utvärderas och bedömas. Det är denna kom-
plexa skola som licentiaterna i sina olika forsk-
ningsprojekt ger rykande aktuella insikter i.

i ett avsnitt i detta nummer beskrivs de temapre-
sentationer om licentiaternas forskning som de 
framförde under konferensen i sex parallella ses-
sioner: Skolan som språklig och kulturell mötes-
plats; Värdegrund, bedömning, betyg; Teknik, mul-
timodalitet och lärande; Individens lärande; 
Lärande i olika kontexter samt Att utbilda för fram-
tiden. Presentationerna avslutades med korta sum-
meringar i dialog med auditoriet.

Detta specialnummer avslutas med en översikt 
av de licentiatuppsatser som lagts fram vid de olika 
forskningsinstitutionerna inom ramen för Lärar-
lyftet i denna omgång. En följd av konferensen kan 
vara att nätverk bildas där fruktbara kontakter kan 
utvecklas mellan ämnesdidaktisk forskning och 
praktisk skolverksamhet. Dessa kontaktnät kan 
leda vidare till konstruktiva samtal om strategier 
för att ta tillvara de forskarutbildade lärarnas veten-
skapliga kompetenser med inriktning på skolut-
veckling. Vi hoppas att detta specialnummer ska 
stimulera till framväxten av detta nätverk. Av bety-
delse är också att verka för att nya karriärvägar 
öppnas för de nyutbildade licentiaterna. Deras 
forskning inger förhoppningar om en förnyelsebä-
rande framtida skolutveckling som det kan ställas 
stora förväntningar på: 

Forskande lärare – en framgångsfaktor!

Maria Calissendorff & Ralf Sandberg
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Forskarskolor som kunskapsbryggor  
för ämnesdidaktisk skolutveckling 
Professor Bengt Schüllerqvist

när regeringen 2007 gjorde en utlysning och 
satte av särskilda medel för forskarskolor för yrkes-
verksamma lärare var det en innovation, både inom 
skolutveckling och utbildningsforskning. 

Utbildningen gällde en licentiatexamen, två års 
effektiva studier, under en period av två och ett 
halvt år. Utbild nings takten var 80 procent och 20 
procent av tiden skulle lärarna arbeta i sina skolor. 
Staten skulle stå för merparten av lönen under ut-
bildningstiden (80%), men ett arbetsgivarintyg 
som utlovade 20 procents medverkan måste ingå i 
ansökan om plats i en forskarskola. Universitet och 
högskolor inbjöds att i samverkan söka medel för en 
forskarskola. Inriktningen skulle vara ämnesför-
djupande och/eller ämnesdidaktisk.  

Konstruktionen var spännande, och ett fram-
gångsrikt genomförande krävde mobilisering och 
samverkan mellan en rad aktörer inom både skol- 
och universitetsväsen. Lärare, rektorer, skolchefer, 
ämnesinstitutioner, ämnesdidaktiska forsknings-
miljöer vid olika universitet och högskolor är såda-
na aktörsgrupper. Framför allt borde satsningen 
leda till bättre samverkan mellan skola och univer-
sitet. Det var inte svårt att se en rad möjliga positiva 
effekter av satsningen.

Möjliga effekter inom skolväsendet 
Under lång tid har antalet forskarutbildade lärare 
minskat i skolväsendet. När de licentiatutbildade 
lärarna från tio forskarskolor återvänder till skolor-
na innebär det att denna trend bryts. De forskarstu-
derande får en utbildning som gör dem ytterst 
lämpade att bli huvudlärare i sina ämnen, arbets-
lagsledare, ämnesdidaktiska skolutvecklare, skol-
ledare – roller som kan leda till spridning av ämnes-
mässig och ämnesdidaktisk kompetens bland kol-
leger. Dessutom blir de själva mer kompetenta som 
lärare. Mer kompetenta lärare har större förutsätt-
ningar att förbättra elevernas kunskapsutveckling, 
det är en ganska säker slutsats från internationell 
forskning. 

Kunskapsbryggor mellan skola och 
universitet – i båda riktningarna!

De kanske mest intressanta effekterna kunde man 
förvänta sig i relationen mellan de två stora utbild-
ningsinstitutionerna – skolväsendet och universi-
tetsväsendet. Precis som skolväsendet behöver när-
mare kontakter med universiteten för att ta del av 
forskning och forskarutbildning, behöver universi-
tet och högskolor bättre kontakter med skolor och 
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Forskarskolor som kunskapsbryggor  
för ämnesdidaktisk skolutveckling 
Professor Bengt Schüllerqvist

lärare för att kunna utveckla bättre och mer skol-
relevant forskning. 

Jag drar mig till minnes två yttranden jag hört 
om relationen mellan lärare och forskning: 

• Bönder är bättre på att följa med den forsk-
ning som är relevant för deras yrke än lärare, sa 
en gång en professor och chef för en lärarutbild-
ning.  
• Den pedagogiska forskningen ger mig inte 
mycket, för jag har slutat läsa forskningsrappor-
ter, säger en lärare när han tillfrågas om sitt för-
hållande till forskning. 

Dessa två utsagor är förvisso ingen uttömmande 
beskrivning av relationen mellan lärare och utbild-
ningsforskning. Men att relationen är problematisk 
tror jag många är eniga om.  

Forskarskoleprojektet var konstruerat för att leda 
till samverkan mellan skolor och universitet. Sam-
arbete mellan vetenskapligt skolade lärare och en 
professionell ämnesdidaktisk forskningsmiljö är, 
som jag ser det, bästa sättet att utveckla forskning 
som är både skolrelevant och av hög kvalitet.  

Effekter inom universitetsvärlden

För universiteten var uppdraget att starta en fors-
karskola i samverkan med minst ett annat lärosäte 
ett incitament till samarbete. Experter på olika 
kunskapsområden vid olika universitet, och även 
enheter inom samma universitet, måste samarbe-
ta, tillsammans utveckla och genomföra kurser 
samt handleda en stor grupp forskarstuderande. 

Internt i den akademiska hierarkin där ämnen 
och forskningsmiljöer konkurrerar om medel och 
status betyder det mycket att erövra ett så stort an-
slag som en externt finansierad forskarskola. För 
ämnesdidaktiska miljöer betyder det ett erkännan-
de av att det man arbetar med är viktigt.  

Hur gick det då? 

Jag har sammanfattningar och elektroniska ver-
sioner av licentiatuppsatser från nio av de fors-
karskolor som fick medel våren 2008, och har fått 
forskarskolornas svar på en rad frågor: Licentiat-
uppsatsernas tematik och kvalitet, deras bidrag till 
forskningsfältet, vilka tjänster de nyblivna licentia-
terna fått efter sin utbildning, hur samarbetet med 
skolor och kommuner sett ut, övriga positiva och 
negativa erfarenheter. I några fall har de forskarstu-
derande själva fått svara på frågor. 

Licentiatuppsatsernas kunskapsområde

Ämnesfördjupande licentiatuppsatser cirka 32
Ämnesdidaktiska licentiatuppsatser cirka 84

Jag skriver cirka då gränsdragningen mellan ämne 
och ämnesdidaktik inte alltid är knivskarp. Det to-
tala antalet licentiatuppsatser är högre än 116, då 
jag inte fått alla uppgifter om de uppsatser som inte 
var färdiga när jag sände ut enkäten.  

De ämnesfördjupande licentiatuppsatserna har i 
många fall handlat om förhållandevis nya och sam-
hälleligt centrala kunskapsområden – såsom miljö-
området. Fortsättningsvis kommer jag dock att 
koncentrera mig på de ämnesdidaktiska licentiat-
uppsatserna. Tre av dessa handlade om ämnesdi-
daktik i högre utbildning, övriga, alltså cirka 80 
handlade om ungdomsskolan. 

Ämnesdidaktik som kunskapsområde 
och forskningsfält

En viktig uppgift för forskarskolorna är att göra det 
ämnesdidaktiska kunskapsområdet mer känt. En 
premiss för många av oss som arbetar inom områ-
det är att undervisning och lärande sker på delvis 
olika sätt i olika ämnen. En annan premiss är att 
det behövs en spetsigare forskning om lärares ar-
bete och elevers lärande, en forskning som kan ge 
bättre underlag för de beslut som lärarna behöver 
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göra i sitt arbete i klassrummet. Det är rimligt att 
tänka sig att lärarna behöver både generella kun-
skaper och ämnesspecifika. Men forskningen har 
dominerats av generella perspektiv. 

Man kan tala om ämnesdidaktisk reflektion på 
åtminstone tre nivåer:

1. Enskilda lärarens reflektion inför, under och 
efter undervisningen, lektions- och årsvis, re-
f lektion över egna erfarenheter. 
2. Grupper av lärares reflektion, när de jämför 
varandras undervisning, planerar hur ämnesun-
dervisningen ska utformas på egna skolan, skri-
ver lokala arbetsplaner.
3. Ämnesdidaktisk forskning, där erfarenheter 
från hela Sverige och i princip hela världen kan 
systematiseras och jämföras.

Det som sker på nivå 1 händer varje dag hos varje 
lärare, vare sig hon/han använder ordet ämnesdi-
daktik eller inte. Något som gör lärares professio-
nella utveckling speciellt problematisk jämfört 
med andra yrkesgruppers är att man som regel är 
ensam lärare i sitt klassrum. Lärare skulle behöva 
se andra och bli sedda, och få diskutera sitt klass-
rumsarbete med andra lärare inom samma ämne. 
Det är en bakgrund till att Learning Study nu blivit 
så populärt.  

På nivå 2 sker sådana samtal om ämnesunder-
visning mellan lärare. När arbetslag från olika 
ämnen på många skolor ersatt möten för lärare i 
samma ämnen har möjligheterna till kollektiv äm-
nesutveckling i stort sett försvunnit. Utan aktivite-
ter på nivå 2 blir det inget samspel mellan nivå 1, 
2 och 3. Ämnesdidaktisk fortbildning av grupper 
av lärare är idag ett sätt att få fart på samtal på nivå 
2. De forskarutbildade lärarna är en stor resurs för 
sådana samtal. När sådana samtal – i kontakt med 
den ämnesdidaktiska forskningen – genomförs 
och får konsekvenser för den genomförda under-

visningen kan vi tala om ämnesdidaktisk skolut-
veckling. 

Ett resultat från den forskning vi bedrivit inom 
min miljö i Karlstad är att lärare i stor utsträckning 
saknar ett professionellt språk att tala om ämnes-
undervisning. När man talar om den egna ämnes-
undervisningen sker det oftast med vardagstermer, 
eller med konkreta exempel. En av ämnesdidakti-
kens viktigaste uppgifter är därför att utveckla och 
sprida ämnesdidaktiska termer och begrepp. Med 
hjälp av sådana begrepp kan både den individuelle 
lärarens planering och genomförandet av undervis-
ningen bli mer nyanserad och lärargruppernas 
samtal om undervisningen fördjupas. 

Det är inte svårt att undervisa så att vissa elever 
förstår. Det svåra är att undervisa så att alla förstår. 
Här visar internationell forskning att förmågan att 
variera undervisningen är central för att f lera elev-
er ska lära. Ämnesdidaktisk analys är ett redskap 
för läraren att få tillgång till en bredare undervis-
ningsrepertoar. 

Forskning pekar också på vikten av att bättre 
analysera glappet mellan lärares ämnesförståelse 
och elevernas. Är avståndet för stort förstår inte 
eleverna vad läraren håller på med. 

En av de ledande ämnesdidaktikerna i Norden är 
Sigmund Ongstad i Oslo. Han menar att i ett sam-
hälle i snabb förändring är ämnesdidaktikens upp-
gift att omforma ämnena, så att de blir brukbara i 
en rad olika situationer, i skola, universitet och i det 
nya och förändrade samhället. 

En sådan ståndpunkt bygger på premissen att 
kunskap är föränderlig, att elever och studenter är 
olika och förändras, att undervisningssituationer 
och förutsättningarna för lärande aldrig är identis-
ka. Undervisningens utformning, innehåll och ar-
betssätt, måste väljas och formas utifrån varje ny 
situation och dess förutsättningar. När hela samhäl-
let förändras snabbt ökar behovet av sådan analys 
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som kan göra kunskap som var brukbar i det tidi-
gare samhället användbar också i det nya. 

Tre statliga initiativ för att stärka 
ämnesdidaktisk forskning

Jag uppfattar att vid tre tillfällen har den svenska 
statsmakten tydligt gått in för att stärka den ämnes-
didaktiska forskningen. När dåvarande Universitets- 
och högskoleämbetet i början av 1980-talet engage-
rade sig för etablerandet av sådan forskning var 
termen ämnesdidaktik inte etablerad. De statliga 
propåerna kom som en följd av att hela lärarutbild-
ningen i slutet av 1970-talet förts in i högskolevä-
sendet. De konferenser som blev resultatet finns 
dokumenterade i tre volymer med Ference Marton 
som redaktör och gavs ut 1986 under titeln 
Fackdidaktik. 

Men utvecklingen därefter, det måste sägas, gick 
långsamt. Martons eget universitet, Göteborg, var 
länge det enda där man kunde tala om en ämnes-
didaktisk miljö. Marton själv var redan då ett inter-
nationellt etablerat forskarnamn, och byggde upp 
en omfattande forskning, som i första hand fick 
relevans för matematikdidaktik. Naturvetenskaps-
didaktikern Björn Andersson blev den förste svens-
ke professorn i ämnesdidaktik. En rad avhandling-
ar skrevs under hans ledning. 

Varför gick det trögt på andra håll? 
Inom den akademiska världen är konkurrensen 

hård. Ett ämnesdidaktiskt forskningsfält har mäk-
tiga och etablerade grannar. Pengarna blir normalt 
sett inte f ler när ett nytt område ska utvecklas, om 
inte skräddarsydda medel tillförs. Det nya området 
måste konkurrera om anslag, både universitets-
interna och nationella, med gamla väl etablerade 
ämnen, där det finns rader av professorer, institu-
tioner, forskargrupper och inte minst makthavare i 
de organ som delar ut pengarna. Utanför Göteborg 
drevs ämnesdidaktisk forskning av enstaka entusi-

aster som såg en möjlighet i det nyformulerade 
området. Ämnesdidaktikens mäktiga grannar är 
dels pedagogikämnet, dels ämnesinstitutioner som 
matematik, historia et cetera. 

1999 publicerades en stor utredning om en för-
ändrad lärarutbildning och året därpå antogs utred-
ningen i allt väsentligt. Där lyfts ämnesdidaktik 
fram på ett mycket kraftfullt sätt. Ett ämne i lärarut-
bildningen ska inte vara detsamma som ett ämne i 
annan akademisk utbildning, heter det. Univer sitets-
ämnet utgör en utgångspunkt, skolans sätt att via 
läroplan och kursplan formulera mål en annan, och 
barns, elevers och vuxnas sätt att formulera ”frågor 
om världen”, som utredningen skriver, en tredje.  

Skrivningen har bidragit till förståelsen att det 
som väljs ut som innehåll i ett ämne inte är något 
en gång för alla givet, utan varierar i olika samman-
hang och över tid. I utredningen och i riksdagsbe-
slutet talar man om vikten av att ämnesdidaktik 
utgör ett moment i ämnesundervisningen, och att 
alla ämnesinstitutioner som bedriver lärarutbild-
ning ska utveckla ämnesdidaktisk forskning. 

I kölvattnet av lärarutbildningsreformen inrätta-
des en utbildningsvetenskaplig kommitté inom 
Vetenskapsrådet, där möjligheter fanns att söka 
medel för ämnesdidaktisk forskning. Genom sär-
skilda beslut inrättades nationella forskarskolor. 
Den största, som har haft en rad antagningsom-
gångar, har haft beteckningen FontD, Forskarskolan 
för naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 
En licentiatvariant av densamma finns med bland 
de forskarskolor som presenteras på denna konfe-
rens. Även inom både svenskämnets didaktik och 
matematikdidaktik har forskarskolor genomförts.

I dessa forskarskolor har utbildats doktorer i äm-
nesdidaktik, med fyra års effektiv utbildning, inte 
två som i forskarskolorna för yrkesverksamma lä-
rare. I de forskarskolor som leder fram till doktors-
examen utbildades för första gången i Sverige en 
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professionell kår av ämnesdidaktiker. De f lesta av 
oss andra som kommit in i fältet har gjort det 
genom att först vara lärare i skolan, sedan disputera 
i ämne, och därefter, när vi fått arbete inom lärar-
utbildningen, efterhand skaffat oss kunskaper 
inom ämnesdidaktik, för att slutligen börja forska. 
Med tio år i varje etapp har vi hunnit bli ganska 
gamla innan vi nått en hyfsad nivå som ämnesdi-
daktiska forskare.  

Vid sidan av doktor-forskarskolor, som byggdes 
upp av nätverk av samverkande lärosäten, uppstod 
under 2000-talets första decennier vissa specialise-
rade ämnesdidaktiska miljöer. Forskargruppen 
LISMA vid Högskolan i Kristianstad var en sådan, 
med naturvetenskaplig inriktning. Min forsk-
ningsmiljö, Centrum för de samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik i Karlstad, är en annan. För olika 
ämnen utvecklades svenska och nordiska nätverk 
med konferenser. Inom matematik, naturveten-
skap och teknik, där engelska är det självklara 
forskningsspråket, blev relationerna förhållandevis 
snabbt täta med internationell forskning. Inom 
andra ämnen – exempelvis historia – gick interna-
tionaliseringen trögare, eftersom forskningen van-
ligen skrivs på svenska. Där har internationalise-
ringen gått via nordiskt samarbete. Centrum för 
musikpedagogisk forskning etablerades redan 
1989 som först i landet med både grundforskning 
och ämnesdidaktisk forskning.

Trots dessa framsteg måste man säga att ämnes-
didaktik fortfarande står svagt institutionellt, jäm-
fört med tidigare etablerade forskningsfält. 

Det tredje viktiga statliga initiativet för ämnesdi-
daktikens utveckling är de aktuella licentiatfors-
karskolorna för yrkesverksamma lärare. 

Nio forskarskolor 

Nu tillbaka till våra nio forskarskolor. Samman-
fattningsvis kan sägas om licentiatuppsatserna: 

• Praxisnära studier dominerar, dvs forskning 
om hur lärare arbetar, hur elever lär sig och hur 
samspelet i klassrummet går till inom olika 
ämnen. Drygt 80 nya studier utgör ett viktigt 
tillskott till den forskningsmässigt baserade 
kunskapen. För vissa skolämnen, som samhälls-
kunskapsdidaktik och teknikdidaktik, med sär-
skilt svagt forskningsläge, har kunskapstillskot-
tet blivit betydande. Nu finns en plattform för 
framtida forskning att bygga på.
• En rad av studierna håller mycket hög kvalitet, 
det vittnar opponenter och externa granskare 
om. 
• Studier av gymnasiet är vanligast, därnäst 
högstadiet. Studier av yngre barn finns främst 
inom den forskarskola som studerade barns läs- 
och skrivutveckling. 
• Forskning om lärares arbete med betyg och 
bedömning har i Sverige hittills nästan uteslu-
tande skett från ett allmänpedagogiskt perspek-
tiv. Tio ämnesdidaktiska studier av bedömning 
har nu gjorts, och utgör viktiga kunskapstill-
skott inom matematik, historia, samhällskun-
skap, läsforskning, musik, teknik och språk. 

Internationell forskning visar att lärare som syste-
matiskt arbetar med både summativ och formativ 
bedömning, som gör målen tydliga för sina elever, 
och som organiserar undervisningen med tanke på 
målen, blir effektiva. Deras elever lär sig mycket.

Efter forskarskolan

Har lärarna blivit bättre lärare? I enkäten finns lä-
rarsvar som: 

• Redan efter ett par kurser under utbildningen 
upptäckte jag att jag hade blivit en bättre lärare!
• Stor förändring i min undervisning!
• Jag har en mycket bredare förståelse av elevers 
beteende i olika faser av lärandeprocessen, ser 
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aspekter som jag inte såg förut, har större tåla-
mod med eleverna. 

Vad hände med licentianderna efter forskarskolan? 
Fick de andra arbetsuppgifter som innebär att de 
kan sprida sina nya kunskaper? 

Här är bilden splittrad, det rapporterar alla fors-
karskolorna. Vid vissa lärosäten fanns en lektors-
tjänst förberedd. Några har fått kombinationstjäns-
ter med både undervisning och utvecklingsarbete. 
En fortbildad musiklärare har fått utvecklingsan-
svar för skolans alla estetiska ämnen. Åtskilliga har 
fått mindre utvecklingsuppdrag. Några har fått ex-
pertuppdrag hos Skolverket. En imponerande sats-
ning gör Ludvika kommun som betalar fortsatta 
studier till doktorsexamen på halvtid för en lärare, 
samtidigt som han driver fortbildningscirklar med 
kolleger. 

Andra lärosäten hade inget planerat. Några lärare 
hade ingen skolklass att återvända till utan blev vi-
karier. Några licentiater har lämnat skolväsendet i 
besvikelse och sökt annat arbete. 

Från universitetsvärlden rapporteras f lera positi-
va effekter. En forskarskola har bidragit till att ett 
nationellt nätverk skapats inom musikpedagogik. 
En annan forskarskola har kunnat bygga upp ett 
starkt nordiskt nätverk. En universitetsinstitution 
rapporterar att tidigare bristfälliga kontakter med 
skolvärlden förbättrats väsentligt. Ytterligare en 
framhåller att forskarskolan lett till ökat samarbete 
mellan olika forskare. 

Har forskarskolorna fungerat som kunskapsbryg-
gor – i båda riktningarna? Även här är bilden splitt-
rad. Det finns positiva exempel, och exempel där 
inget hänt. En forskarskola lovar att ha årliga alum-
niträffar, då deltagarna i forskarskolan bjuds in för 
att möta internationella forskare. I f lera fall har den 
licentiatutbildade läraren kunnat kombinera fort-
satt arbete i skolan med vissa uppgifter inom uni-

versitetsvärlden. En forskarskola förlade slutsemi-
narierna till de forskarstuderandes skolor, ett grepp 
som uppskattades mycket. Det finns alltså en rad 
goda exempel. 

Men det finns också rapporter om kommuner 
som varit helt ointresserade av kontakter med fors-
karskolan under utbildningstiden och därefter. 

Arrangörerna av forskarskolorna är nöjda och 
stolta, men menar att en större effekt kunnat upp-
nås genom bättre samarbete med skolor och kom-
muner. Förhoppningsvis kan detta ske med de 
tretton nya forskarskolor som fått pengar av reger-
ingen och som startar våren 2013.

Mina egna kommenterar blir: Rektorer och skol-
chefer måste fortbildas så att de förstår ämnesdi-
daktikens och kunskapsbryggornas potential. 
Under de två och ett halvt år som de nya forskarsko-
lorna pågår bör cheferna planera för att licentiater-
na ska kunna driva olika typer av ämnesdidaktiska 
skolutvecklingsprojekt, när utbildningstiden är 
slut. 

Det är viktigt att ömsesidiga satsningar på kun-
skapsbryggor görs: skola och universitet kan dela på 
en tjänst, lärare som licentiatutbildats måste kunna 
vara fortsatt aktiva i en forskningsmiljö, ämnesdi-
daktisk fortbildning bör genomföras även med lä-
rare med äldre utbildning. 

Vad gäller universitetsvärlden är det viktigt att 
riktade satsningar görs för att institutionalisera 
ämnesdidaktisk forskning. Nationella kunskaps-
centra för olika ämnen och grupper av ämnen är en 
sådan åtgärd. Kommuner bör gå samman och fi-
nansiera nya forskarskolor. Det blir mycket bättre 
utbildning om den sker gemensamt för grupper av 
lärare tillsammans, än att enstaka lärare genomgår 
master- eller forskarutbildning. 

Det är nog min främsta erfarenhet från den fors-
karskola jag arbetat med: att en grupp högt motive-
rade handledare som samarbetar kan bidra till en 
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fantastisk dynamik i en forskarskola för yrkesverk-
samma lärare. Arbetet med forskarskolan är det 
absolut mest spännande och samhällsrelevanta jag 
gjort i hela mitt yrkesliv!

Bengt Schüllerqvist är professor i historia vid 
Karlstads universitet, forskningsledare vid Centrum 
för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 
samt föreståndare för Forskarskolan för lärare. 
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1) Forskarskolan för lärare i historia och 
samhällskunskap: FLHS

forskarskolan för lärare i historia och sam-
hällskunskap – FLHS – har organiserats av Karlstads 
universitet i samverkan med Högskolan Dalarna. 
Vid Karlstads universitet finns ett centrum för de 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). 
Forskarskolans inriktning är ämnesdidaktisk och 
knyter i hög grad an till den forskning och kompe-
tens som finns vid CSD. I ansökan och i utlysning-
en av licentiattjänsterna betonades att forsknings-
projekten bör knyta an till ett av tre teman: 

1) Lärares sätt att beskriva sitt ämne och sin un- 
dervisning ur ämnesdidaktiskt perspektiv 
2) Klassrumstudier
3) Betyg och bedömning

Femton licentiander antogs och fjorton kommer att 
fullfölja. De har i huvudsak valt sina avhandlings-
uppgifter inom dessa tre teman. Efter forskarsko-
lans inledande kursperiod har seminarier arrange-
rats omväxlande med ämnesfokus – historia res-
pektive samhällskunskap – eller tematiskt fokus. 
Arbetsformerna har växlat mellan korta träffar i 
Karlstad, längre internatperioder, undervisning 
med distansteknik, konferensdeltagande, grupp-
uppgifter och individuellt arbete.  

I slutet av september 2011 har elva lic-seminarier 
arrangerats och samtliga har blivit godkända. 
Återstående tre är i slutskedet. Vitsorden från oppo-
nenterna har genomgående varit goda. Samtliga 
färdiga lic-uppsatser publiceras i CSDs skrift serie 
som ges ut av Karlstad University Press. 

De historiedidaktiska studierna inom forskarsko-
lan utgår från någon av de dominerande forsk-
ningstraditionerna inom området – den anglosax-
iska och den tyska. En av studierna utgör ett fram-

gångsrikt försök att förena båda perspektiven. 
Samhällskunskapsdidaktik är ett i långt mindre 
utsträckning utvecklat forskningsfält, och de nio 
licentiatuppsatserna utgör därför sammantaget ett 
mycket viktigt bidrag till forskningsläget. Fyra lic-
uppsatser behandlar lärares sätt att arbeta med 
betyg och bedömning i samhällskunskap, ett kun-
skapsområde där tidigare forskning helt saknas. En 
av lic-uppsatserna visar att en modell som utveck-
lats inom brittisk historiedidaktik kan utnyttjas i 
forskning om samhällskunskapsämnet och fram-
gångsrikt bidra till förståelsen av hur undervisning 
i detta ämne går till. 

Förutom lärare från Karlstads universitet och 
Högskolan Dalarna har forskare från f lera andra 
svenska lärosäten samt från Danmark och Norge 
knutits till forskarskolan, för att bredda handledar-
kollegiets kompetens. 
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”hitler lovade jobb och man blundade 
för slakten som pågick” 
– om betydelsen av aktörsperspektiv i historie under
visningen på högstadiet    
Hans Olofsson, fil. lic., lärare i historia, religionskunskap och svenska på Abrahamsbergsskolan 
och tf. lektor vid lärarutbildningen, Stockholms universitet

anglosaxiska historiedidaktiker begagnar ofta 
uttrycken first och second order concepts för att be-
skriva de teoretiska redskap som är nödvändiga för 
att utveckla elevers historiska tänkande och förstå-
else i undervisningen (Lee, 2005). Jag fann un der 
bearbetningen av mitt material att denna termino-
logi var fruktbar som kategorier i detaljanalyser av 
den genomförda undervisningen. Den första kate-
gorin benämner jag i avhandlingen historiska 
stoffbegrepp. Det handlar om innehållsliga uttryck 

som är knutna till den period klassen studerade, 
exempelvis ”imperialism” eller ”nationalism”. Så-
dana begrepp hade ofta en framträdande plats i 
undervisningen. 

Den andra kategorin kallar jag historiska tanke-
begrepp. De kan sägas beteckna färdigheter och 
förmågor som behövs för att värdera och systemati-
sera kunskap om det förf lutna, oavsett ämnesom-
råde. Det handlar exempelvis om förmågan att an-
vända källor eller att förstå orsak/verkan eller för-

klassrumspraktiken är förhållandevis svagt utforskad av såväl svensk som in
ternationell historiedidaktik (Wilson, 2001; schüllerqvist, 2005). min licentiat
uppsats om historiebruk i en skolklass fick därför formen av en fallstudie 
med explorativt inriktade forskningsfrågor (olofsson 2011). undersökningen 
genomfördes i en niondeklass som läste första världskrigets och mellankrigs
tidens historia. i artikeln har jag valt att lyfta fram ett forskningsresultat med 
betydelse för ett utvecklingsområde i högstadiets historieundervisning. his
toriska tankebegrepp, och i synnerhet historiska aktörsperspektiv, kan upp
fattas som en outnyttjad resurs som sannolikt har stor betydelse både för 
elevers begripliggörande av det förflutna och för deras möjligheter att ut
veckla sitt historiemedvetande.  

Hans Olofsson
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ändring/kontinuitet. Med undantag av orsak/ver-
kan var de historiska tankebegreppen – till skillnad 
från stoffbegreppen – sällan uttalade i undervis-
ningen. Däremot användes termernas innehållsli-
ga sida ofta. Hypotetiskt skulle de därför ha kunnat 
underlätta kommunikationen mellan lärare och 
elever om de hade verbaliserats. Det gäller inte 
minst om det historiska aktörsperspektivet, det 
tankebegrepp som svarar på frågan vem eller vilka 
som är det historiska skeendets subjekt (Seixas & 
Peck, 2004). 

Aktörsperspektivets betydelse för 
elevers historiska förståelse

Att aktörsperspektivet har en avgörande roll för 
begripliggörandet av historiska samband blev tyd-
ligt då klassen under ett antal lektioner studerade 
första världskrigets utbrott. Lärare, läromedel och 
elever utgick, skulle det visa sig, från starkt diverge-
rande begriplighetsmodeller. Läraren beskrev för-
sta världskriget som ett resultat av samverkande 
faktorer mellan de historiska stoffbegreppen impe-
rialism, nationalism och stormaktskonf likter.  
Läroboken utgick istället från en funktionalistisk 
begriplighetsmodell där kriget var en följd av en 
ständig växling mellan maktbalans och obalans i 
de europeiska staternas förhållande till varandra. 
De f lesta elever tycktes däremot vilja förstå krigets 
orsaker som intentionella och som ett resultat av 
den händelsekedja som började med skotten i 
Sarajevo och slutade med krigsförklaringarna 
under ”Svarta veckan” 1914. I alla dessa tre model-
ler framträder olika typer av aktörer. Elevernas in-
tentionella modell fokuserar företrädesvis enskilda 
aktörer och motivbilder medan lärarens och lärobo-
kens modeller på var sitt sätt var systemoriente-
rande och därför gav enskilda aktörer en betydligt 
mindre roll.   

Detta fick konsekvenser för elevernas och lära-

rens dialoger under ett antal lektioner. Ett exempel 
var de problem som uppstod då den tyska general-
stabens anfallsplan (Schlieffenplanen) diskutera-
des i klassrummet. Medan lärare och lärobok 
framställde de bakomliggande strukturerna som 
en förklaring till anfallsplanen, föreföll elever upp-
fatta planen som en av förklaringarna till kriget. 
Medan lärare och lärobok alltså utgick från ett sam-
manhang för att förklara detaljerna, använde elever 
detaljer för att skapa helheter. Man skulle kunna 
säga att medan de förra utgick från en helhetsbild 
och pekade ut exempel på vad som byggde upp den, 
föreföll de senare använda exemplen för att bygga 
upp en helhetsbild. Läraren och läromedlet byggde 
så att säga ”uppifrån och ner” och eleverna ”ner-
ifrån och upp”. Med en historievetenskaplig termi-
nologi skulle man också kunna säga att explanan-
dum (det som ska förklaras) och explanans (det 
som förklarar) hade bytt plats (Berge, 1995). Elever 
och lärare talade om samma sak men begriplig-
gjorde det helt olika.

Ett sätt att lösa kommunikationsproblemen på 
lektionerna föreföll vara att använda ett personifie-
rat, vardagsnära språk. I nedanstående dialog kan 
vi se exempel på detta då läraren frågar en elev vad 
han fått ut av lärobokstexten om de franska upp-
rustningarna längs gränsen mot Tyskland före 
kriget. I boken framställs rustningarna som ett re-
sultat av erfarenheterna av förlusten i fransk-tyska 
kriget 1871, en del av de rubbningar i den europe-
iska maktbalansen som författarna utgår från. I 
boken nämns också järnmalmsfyndigheterna i de 
av Tyskland erövrade franska landskapen Alsace-
Lorraine som en delförklaring till förändrade styr-
keförhållanden i Europa. 

Caroline (lärare): Vad har Frankrike för skäl till 
att vara så rädd för Tyskland? Får man, fick 
man ut nånting av det, fick man svar på det i 
texten?
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Hampus: Det var väl att … eh … jag kommer 
inte ihåg jättebra, men det var väl att Tyskland 
hade tagit två typ ställen där det var typ asbra 
gruvor eller nånting, jag kan inte exakt …
Caroline: Absolut! 
Hampus: Eh … så att …. Frankrike var typ 
stormakt förut och Tyskland hade vunnit mot 
Frankrike och på det sättet hade Frankrike … 
alltså dom hatade varann, för Tyskland har 
varit jävligt taskig mot dom och … ja.
Caroline: För gammalt groll, liksom?
Hampus: Ja, exakt.

Vi kan här lägga märke till att Hampus förefaller ha 
svårigheter att hantera lärobokens exempel på 
maktförskjutningar i de europeiska statssystemen 
och hellre skapar intentionella förklaringar: 
”Tyskland” hade ”tagit” de båda landskapen och 
länderna ”hatade” varandra. Caroline understöder 
visserligen sina elever när de likt Hampus har kor-
rekta uppgifter i sina svar. Men samtidigt tycks hon 
vilja uppmärksamma dem på sin egen begriplig-
hetsmodell, fastän iklädd samma slags vardagliga 
språkdräkt som eleverna begagnar: ”gammalt groll” 
betecknar troligtvis de av henne tidigare beskrivna 
krigsorsakerna, imperialism, nationalism och stor-
maktskonflikter. På ytan är Caroline och Hampus 
överens men återigen har förklaringen olika rikt-
ning. Hampus verkar sätta den konkreta händelse-
kedjan i centrum medan Caroline vill få honom att 
se dem som symtom för bakomliggande orsaker. 

Att både lärare och elev är överens om att det finns 
anledning att försöka förklara händelser i det för-
flutna och att detta undersöks som orsaker och ver-
kan är steg på vägen till en uppbyggnad av historiska 
kunskaper. På så sätt kan man säga att det personifie-
rade språkbruket har en betydelsebärande funktion 
under en lektion där mycket ska avhandlas under 
stark tidspress. Men den pedagogiska reducering 

som dialogen har kommit fram till här måste nog 
ändå ses som en kommunikativ nödlösning. Ett his-
toriedidaktiskt problem, med en starkt personifierad 
framställning där stater blir huvudaktörer, är också 
att det döljer maktstrukturer i de stater man talar om. 
Att många människor i de krigförande länderna vid 
första världskrigets utbrott var motståndare till kriget 
är exempelvis något som aldrig syns på lektionerna 
om man endast talar om att staterna förklarar krig 
mot varandra. Personifikationerna osynliggör på 
detta sätt maktelitens ansvar för händelseutveck-
lingen och förstärker föreställningar om nationella 
intresse gemenskaper. Vad hade hänt med elevernas 
lärande om bilden hade nyanserats med hjälp av en 
aktörsanalys och ett samtal om de olika begriplig-
hetsmodellerna? 

Aktörsperspektiv och utveckling av 
historiemed vetandet

Både den under min studie gällande kursplanen 
och den nuvarande har som ett starkt framskrivet 
mål att elevernas historiemedvetande ska utvecklas 
(Skolverket, 2000; Lgr 11). Historiemedvetande kan 
definieras som en förmåga hos individen att knyta 
samman det förf lutna, nuet och framtiden i en 
uppfattning som sträcker sig före och efter det 
egna livets tidsrymd (Rüsen, 2004). Till detta hör 
också en förmåga att se sig själv, enskilt och till-
sammans med andra, som skapad av det förf lutna 
och sig själv och andra som skapare av framtidens 
historia (Karlsson, 2009). 

För att belysa frågan om aktörsperspektivets be-
tydelse i detta sammanhang kastar vi oss direkt in 
i elevernas tankevärldar på den avslutande essä-
skrivningen. Så här uttryckte sig exempelvis två av 
eleverna på frågan om skillnader och likheter mel-
lan Sverigedemokraternas framväxt i opinionerna 
och nazisternas under slutet av 1920-talet, en fråga 
som var aktuell i den samtida samhällsdebatten 
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hösten 2009, den tidpunkt då undersökningen 
genomfördes:

Arvid: En stor skillnad är att vi i Sverige har 
en sedan länge väl inarbetad demokrati. En 
välfungerande riksdag + regering. […] Det 
fanns inget socialt skyddsnät i Tyskland, i 
Sverige har vi sjukförsäkring och arbetslös-
hetsförsäkring. 
Johanna: Likheterna är det jag vill fokusera 
på. Idag är Sverigedemokraterna på väg in i 
riksdagen precis som nazisterna då. I dag blir 
klyftorna mellan fattiga och rika större och 
större precis som då. Arbetslösheten är hög 
precis som då. […] I Schweiz river man nu sy-
nagogornas [=moskéernas] torn där böneutro-
pen sker precis som Kristallnatten då. Det be-
teendet kan spridas även till Sverige. 

Svaren – som var ganska typiska – visar att båda gör 
kopplingar mellan hur det var då och hur det är nu. 
De kan var och en på sitt sätt också ge uttryck för 
att tillståndet i nutidens demokratiska Sverige är 
något som är värt att bevara i framtiden. Trots att 
detta kan anses vara framgångsrika tecken på att 
deras historiemedvetande har aktiverats finns det 
ändå problem som syns vid en analys av aktörsper-
spektiven. Det är en vag bild av aktörer som synlig-
görs, både i det förf lutna och i nutiden: Sverige har 
en ”väl inarbetad” demokrati även om islamofo-
biskt beteende ”kan spridas” hit. Vi får implicit 
reda på att det finns en kvalitativ skillnad i jämfö-
relse med mellankrigstidens Tyskland. Vem eller 
vilka som skapat denna skillnad och får den att 
bestå förblir däremot outtalat i elevsvaren:

Carina: Våran demokrati är inte ens ifrågasatt, 
den är till och med en självklarhet. 

En följd av de oartikulerade aktörsperspektiven 
verkar vara att elever får lättare att ta avstånd från 

nazisterna än att begripliggöra deras väg till mak-
ten, precis som de förefaller ha lättare att sluta upp 
kring demokratins ideal än att förklara vem eller 
vilka som förverkligar dem idag. 

Vid en närmare analys av elevernas texter visade 
det sig att många elever sannolikt påverkades av 
läromedlens framställning där ett tredelat aktörs-
perspektiv dominerade: folket röstade på Hitler 
som lät partiet genomföra diktaturen. I en av de 
texter klassen läste heter det att miljoner ”männi-
skor trodde på Hitler och blundade för det som på-
gick”. Klassen såg en film där krossade skyltfönster 
under Kristallnatten kommenterades med att de 
judiska butikerna ”slogs sönder av partiets råskinn” 
och lite senare att de f lesta ”tyskar valde att inget se 
och inget säga – och överleva”. Detta aktörsper-
spektiv återkommer i f lera elevsvar:

Henrik: Hitler lovade jobb och man blundade 
för slakten som pågick.
Josefin: Folket blundade för sånt 
[Nürnberglagarna] i Tyskland. 

Nazismens massrörelsekaraktär och antisemitis-
mens utbredning i Tyskland blir osynliga. Det blir 
också nazisternas motståndare både före och efter 
1933. I jämförelsen med dagens verklighet riskerar 
en sådan framställning att reduceras till ett ”zap-
pande” i tiden (Rüsen, 2004). Detta kan visserligen 
fungera väl som en historisk ”myt” som distanserar 
nuet från det förf lutnas fasor (Aronson, 2004).  
Men för en undervisning med ambitionen att ut-
veckla elevernas historiemedvetande är ett icke-
bearbetat aktörsperspektiv antagligen mycket pro-
blematiskt. 

Hur utveckla historieundervisningen?  

Forskningsresultaten i min uppsats indikerar ett 
behov av en utveckling av klassrumsspråket i hög-
stadiets historieundervisning, bland annat av ak-
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törsperspektivet. Historieämnets nya kursplan 
utgår både från historiemedvetandeutveckling och 
från historisk begreppsförståelse (Lgr 11). Det stäl-
ler krav på att eleverna genom undervisningen ska 
kunna kombinera olika former av historiska kun-
skaper i sitt lärande. Detta är ett verkligt kvalitets-
lyft. Men hur ska realiserandet av denna kursplan 
och utvecklandet av historieämnet gå till i prakti-
ken? En viktig fråga för framtiden som också upp-
märksammats internationellt är att resultat från 
ämnesdidaktisk forskning inte stannar i sådana 
här rapporter utan får chansen att ingå i fortbild-
ningssatsningar där yrkesverksamma lärare har 
möjlighet att ta del av dem (VanSledright, 2011; 
Uljens, 1997). 
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2) Forskarskolan i Naturvetenskapernas, Teknikens 
och Matematikens Didaktik: FontD

fontd – forskarskolan i Naturvetenskapernas, 
Teknikens och Matematikens Didaktik – utgör ett 
nätverk mellan elva olika lärosäten: Malmö Hög
skola, Linnéuniversitetet, Högskolan i Kristianstad, 
Karlstads Universitet, Umeå Universitet, Mälardalens 
högskola, Högskolan i Halmstad, Stockholms univer
sitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle med 
Linköpings Universitet som värduniversitet.

Den forskning som bedrivs inom FontD sker 
huvudsakligen under tre teman: Att lära och kom
municera naturvetenskap och teknik, Natur
vetenskapliga och tekniska kunskapskulturer i 
skola och samhälle samt Naturvetenskapliga och 
tekniska kunskaper – allmänbildning, demokrati, 
genus och etnicitet. Licentiatprojekten, som invol
verar 25 licentiander, fokuserar ämnesinriktningar 
inom det naturvetenskapliga, matematiska, eller 
tekniska området samt dessa ämnens didaktik. 
Handledarkollegiet innefattar såväl ämnesdidakti
ker som handledare inom de naturvetenskapliga, 
tekniska och matematiska ämnena och kvalitets
granskning sker bland annat genom årliga möten 
med en internationellt sammansatt vetenskaplig 
kommitté (med ledamöter från Tyskland, Neder
länderna, Danmark, Finland och Storbritannien).

FontD består av två delar, dels den Nationella 
forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens 
didaktik som inrättades 2002, och dels den licenti
atforskarskola som inrättades 2008. Forskarskolan 
har i skrivande stund examinerat 31 doktorer och 
elva licentiater och har för närvarande 19 doktoran
der och 16 licentiander under utbildning fördelade 
på de nämnda lärosätena. FontD har en operativ 
ledning (LiU Norrköping), styrelse (en representant 
från varje lärosäte samt en doktorandrepresentant 

och en licentiandrepresentant), allmänna studie
planer för forskarutbildning (för licentiat och dok
torsexamen), kursverksamhet, handledarkollegi
um, seminarieverksamhet. Som föreståndare för 
FontD har Helge Strömdahl och CarlJohan Rund
gren verkat. Vetenskapsrådet beviljade 2011 FontD 
medel för att starta en ny licentiandforskarskola i 
samma ämnesområden som den tidigare.
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hållbar utveckling i gymnasieskolans 
undervisning – ämnestradition  
versus läroplan
Carola Borg, fil.lic i biologi didaktik och gymnasielärare i biologi/geografi på Brobyskolan  
& Niklas Gericke, fil. dr., lektor på Karlstads universitet

för att skapa en framtid för kommande genera-
tioner står vi inför en stor utmaning att förvandla 
det abstrakta begreppet hållbar utveckling till något 
verkligt, eller som FNs förre generalsekreterare Kofi 
Annan uttryckte det: ”Our biggest challenge in this 
new century is to take an idea that seems ab stract – 
sustainable development – and turn it into a daily 
reality for all the world’s people.” Skolan ses som det 
redskap med vilket denna utmaning ska förverkli-
gas. I nationella styrdokument såsom skollag, läro-
planer och kursplaner formuleras uppdraget. Skolan 

ska bidra till en social, ekonomisk och ekologisk 
hållbar utveckling (Skolverket, 2011). Vad innebär då 
hållbar utveckling? FN tillsatte vid mitten av 1980-
talet en grupp experter, den så kallade Brundt-
landkommissionen, och genom dess arbete med 
utvecklings- och miljöfrågor blev begreppet allmänt 
känt. Den mest vedertagna definitionen av hållbar 
utveckling som Bruntland kom missionen kom fram 
till är ”en utveckling som tillfredsställer dagens be-
hov utan att äventyra kommande generationers möj-
ligheter att tillfredställa sina behov” (WSED, 1987). 

vem äger hållbar utveckling – allas egendom och ingens ansvar? alla gymna-
sielärare har oavsett ämne ett ansvar att undervisa för en hållbar utveckling. 
en nationell enkätstudie genomfördes under våren 2010 med över 3 200 
gymnasielärare. studien visar att gymnasieskolan på tio år inte närmat sig  
läroplanens mål om hållbar utveckling i undervisning, snarare tvärtom. Många 
lärare känner att de saknar kunskap och inspirerande exempel. studien visar 
på stora skillnader mellan hur lärare i olika ämnen förstår hållbar utveckling, 
vilka barriärer de upplever och vilka arbetsmetoder de använder. i artikeln 
diskuteras skolans uppdrag att verka för en hållbar utveckling och visas hur 
starka ämnestraditioner påverkar undervisningen och försvårar införandet av 
övergripande läroplansmål. 

Carola Borg
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Hur kan då skolan bidra till detta? Enligt Skol
verket ska undervisning för hållbar utveckling kän
netecknas av att man ger eleverna redskap som gör 
det möjligt för dem att göra medvetna val som är 
hållbara för vår framtid. Undervisningen ska förbe
reda eleverna så att de aktivt kan delta i samhället 
och lära sig ta personligt ansvar. För att leva upp till 
detta mål måste eleven lära sig dels ett ämnesmäs
sigt innehåll, det vill säga kunskap om vad hållbar 
utveckling består av, och dels utveckla handlings
kompetenser för att bli en aktiv samhällsmedbor
gare som verkar för hållbar utveckling. Utbildning 
för hållbar utveckling rymmer således båda de 
klassiska didaktiska frågorna ”Vad?” och ”Hur?”. 
Vad är det för ämnesmässigt innehåll som ska un
dervisas? Hur ska detta ämnesinnehåll undervi
sas? I detta forskningsprojekt har två delstudier 
genomförts. I den första delstudien var ”vad”frå
gan i fokus. Där undersökte vi gymnasielärares 
förståelse för begreppet hållbar utveckling. I den 
andra delstudien belystes ”hur”frågan. Där under
sökte vi lärares arbetsmetoder och svårigheter med 
att undervisa hållbar utveckling (Borg, 2011). 

Hållbar utveckling – går det att  
bevara något som ska utvecklas? 

Hållbar utveckling (eng. ”sustainable develop
ment”) för samman två motsägelsefulla ord, å ena 
sidan ”sustain” (bevara) och å andra sidan ”deve
lop” (utveckla), vilket har lett till att olika intresse
grupper, och för den delen forskare, tolkar begrep
pet olika. Kritik har riktats mot begreppet för 
denna inneboende motsägelsefullhet, medan and
ra däremot anser att begreppets stora genomslag 
just beror av att det kan ha så många innebörder. I 
forskningslitteraturen kan framför allt tre olika sätt 
att se på begreppet hållbar utveckling identifieras: 
I den första likställs hållbar utveckling med ekolo-
gisk hållbar utveckling och den beskrivs som den 

produktionsnivå som är hållbar för ekosystemen. 
Att bibehålla den biologiska mångfalden och beva
ra ekosystemens förmåga att klara av förändring 
blir ett centralt mål. Samhällsutvecklingen ses som 
underordnad naturen. Kritiken mot ett extremt 
ekologiskt perspektiv kommer från dem som har 
en antropocentrisk syn, där människan sätts i cen
trum, och menar att man inte kan ställa exempel
vis svältkatastrofen i Etiopien mot att bevara mång
falden (Hopwood, 2005). 

Ett annat synsätt likställer hållbar utveckling 
med ekonomisk hållbar utveckling, där ekonomisk 
tillväxt är det centrala. Denna nationalekonomiska 
syn innebär att man vill bevara eller öka kapitalet, 
och att det är möjligt att ersätta naturkapitalet med 
människotillverkat kapital. Den nationalekonomis
ka tolkningen av begreppet kritiseras framför allt 
för svårigheterna med att sätta en prislapp på natu
ren och se den som en ekonomisk vara. En andra 
grund för kritik är att den positiva synen på ekono
misk utveckling kan missbrukas av regeringar och 
multinationella företag att alltid sätta ekonomiska 
intressen framför ekologiska och sociala intressen. 

Det tredje sättet att se på hållbar utveckling är ur 
ett holistiskt perspektiv, ett helhetsperspektiv där 
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter integre
ras. Den grundläggande tanken är att man inte kan 
lösa miljö och utvecklingsfrågor var för sig utan att 
de är inbördes beroende och måste lösas samtidigt. 
Sociala och kulturella faktorer anses många gånger 
vara roten till miljöproblemen och man kan därför 
inte längre ställa bevarandet av miljön mot nödvän
digheten av utveckling. För att bevara miljön krävs 
utveckling eftersom det är en förutsättning för att 
möta människors basala behov i fattiga länder. I 
dagens debatt råder allt större samsyn kring att 
detta holistiska sätt att se på hållbar utveckling är 
det mest fruktbara, vilket också, som påpekats tidi
gare, återspeglas i styrdokumenten.
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Flera forskare har visat att hur lärare förstår be
greppet hållbar utveckling har betydelse för hur de 
sedan själva undervisar om det, det vill säga vilka 
mål de har med undervisningen och vilka arbets
metoder de använder (t. ex. Öhman, 2004). Det är 
alltså viktigt att ta reda på hur lärare förstår det 
ämnesmässiga innehållet då det i slutändan påver
kar utfallet av undervisningen i klassrummet. 
Även om en konsensus om nödvändigheten av det 
holistiska perspektivet växer fram inom litteratu
ren om hållbar utveckling har det blivit ifrågasatt 
inom utbildningsforskningen av bland andra 
Stables och Scott (2002), vilka anser att man inom 
undervisning i ett ämne inte ska ta in utomstående 
perspektiv. De anser att lärare i hög grad är påver
kade av sin egen ämnestradition som de erfarit 
under sin universitetsutbildning. Om ett ämnesin
nehåll med ett okänt perspektiv införs i undervis
ningen menar Stables och Scott att lärare kommer 
att få svårt att relatera till perspektivet och därmed 
inte vet hur de ska undervisa. Då hållbar utveckling 
är ett övergripande perspektiv i den svenska skolan, 
vilket visas av att det tas upp i den övergripande 
läroplanen och inte i kursplanerna, menar vi att det 

finns en överhängande risk att vissa lärargrupper 
uppfattar detta som ett okänt perspektiv.

Därför anser vi att vår studie är av stort intresse 
då vi jämför olika ämneslärares begreppsförståelse, 
arbetsmetoder och upplevelse av barriärer vid un
dervisning för hållbar utveckling. Forskning har 
också visat att läroplansmålen har liten påverkan på 
verksamheten, medan ämnesstudierna från egen 
utbildning visat sig starkt forma lärarens syn på vad 
som anses som bra undervisning (Oscarsson, 2005). 
I ämnestraditionen finns etablerade handlingsmön
ster, rutiner och organisatoriska frågor. Även läro
med lens olika utformning är en del av ämnestradi
tionen, samt faktorer som har att göra med metoder 
som används för att mäta elevernas kunskaper. 
Synen på dessa faktorer varierar mellan olika ämnes
discipliner och kan därmed antas påverka hur och i 
vilken utsträckning lärare undervisar om det övergri
pande perspektivet hållbar utveckling. 

Officiella dokument från FN och hela vägen in i 
det svenska skolväsendet genomsyras av en syn på 
vad som ska ingå i hållbar utveckling och hur man 
ska undervisa om det. Där betonas vikten av att 
undervisning för hållbar utveckling är integrerad i 
läroplanen och inte utgör ett eget ämne. Där fram
går också att hållbar utveckling ska undervisas ur 
ett helhetsperspektiv där sociala, ekonomiska och 
ekologiska aspekter av hållbar utveckling integre
ras. När det gäller Hurfrågan framskrivs det i 
styrdokumenten att utbildning för hållbar utveck
ling bör karaktäriseras av demokratiskt arbetssätt 
där man tar hänsyn till olika åsikter, kritiskt tänk
ande och en undervisning som ökar elevers hand
lingsförmåga. Undervisning för hållbar utveckling 
har i Sverige, liksom i många andra länder, utveck
lats ur miljöundervisningen som har en halvsekel
lång tradition. Relationen mellan miljöundervis
ning och utbildning för hållbar utvecklig är proble
matisk och inte lätt att särskilja då den tidigare or

Figur 1. ett integrerat holistiskt perspektiv på hållbar 
utveckling.
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ganiskt utvecklats till den senare. Lärare i skolan 
kan därför antas vara påverkade av miljöundervis
ningstraditionen i olika utsträckning beroende på 
om de tidigare undervisat i densamma. 

I Sverige är tidigare endast en större kvantitativ 
studie genomförd (Skolverket, 2002). I den studien 
fann man att lärare arbetar inom olika miljöunder
visningstraditioner ( faktabaserad, normerande och 
pluralistisk) vilket innebär att lärarna har olika mål 
och metoder för sin miljöundervisning. I den fakta-
baserade traditionen, som växte fram under 1960
talet, är grundläggande ämneskunskaper i fokus 
för att förstå miljöproblemen. Miljöproblemen ses 
som vetenskapliga ekologiska frågor och åtgärdas 
genom att förmedla kunskap i undervisningen. 
Lärarledda lektioner är det undervisningssätt som 
dominerar, men med inslag av laborationer, exkur
sioner och studiebesök. Samarbete med andra 
ämnen är inte vanligt. I den normerande traditio-
nen, som växte fram under 1980talet, ser man 
miljöproblematiken som en värdefråga, där kon
flikten mellan människan och naturen är orsaken. 
Om bara människan antar miljövänliga värdering
ar löses miljöproblematiken. Vetenskapliga fakta, 
såväl som värderingar och känslomässiga aspekter, 
behandlas i undervisningen. Lärarens roll är att ge 
eleverna rätt värderingar och attityder för att för
ändra deras beteende. I undervisningen arbetar 
man periodvis ämnesövergripande med en tyngd 
på naturvetenskapliga ämnen. 

Den pluralistiska traditionen utvecklades under 
1990talet efter diskussionerna i samband med 
Riokonferensen 1992 och det efterföljande arbetet 
med Agenda 21. Ekonomins globalisering har på
verkat denna tradition. Man ser konflikter mellan 
olika mänskliga intressen som orsaken till miljö
problematiken, vilket medför att man ser den fram
för allt som en politisk fråga.

Eftersom olika grupper i samhället uppfattar 

miljöproblem olika kan vetenskapen inte ge en en
tydig moralisk vägledning. Hela miljöproblemati
ken förknippas med samhällsutvecklingen, vilket 
medfört att man ersatt miljöbegreppet med begrep
pet hållbar utveckling. I begreppet ingår såväl eko
nomisk som social och ekologisk hållbar utveck
ling. I undervisningen är det viktigt att elever lär 
sig att aktivt och kritiskt värdera olika perspektiv på 
miljö och utvecklingsfrågor och det är viktigt till 
skillnad från den normerande traditionen att man 
inte överför värderingar och attityder till eleverna.

Samtalet i undervisningen då olika uppfattning
ar diskuteras är en viktig del. Såväl moraliska som 
etiska aspekter lyfts fram, förutom de vetenskapli
ga och erfarenhetsbaserade. Den pluralistiska tra
ditionen stämmer väl överens med det helhetsper
spektiv som förordas av UNESCO och de svenska 
styrdokumenten, och som idag även kallas under
visning för hållbar utveckling. Där lyfts ett helhets
perspektiv på hållbar utveckling fram och att det är 
ett mål för skolan att utveckla elevers kritiska tän
kande och handlingskompetens (Skolverket, 2011). 
Ett viktigt syfte med vår studie var att undersöka 
hur olika ämneslärare relaterar till dessa undervis
ningstraditioner och deras förståelse för hållbar 
utveckling. Dessa frågor är viktiga då de har bety
delse för hur lärare implementerar hållbar utveck
ling i sin undervisning. 

Ämnestraditionens påverkan 

Vår studie visar att det var stor skillnad i hur lärare 
i olika ämnen förstår hållbar utveckling, vilka bar
riärer de upplever och hur de implementerar håll
bar utveckling i sin undervisning. Den mest troliga 
orsaken till skillnaderna menar vi går att härleda 
till ämnesbundna traditioner. En klar majoritet (76 
%) av lärarna i undersökningen hade inte studerat 
hållbar utveckling i sin lärarutbildning och nästan 
lika många hade inte heller fått någon fortbildning 
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under tiden som yrkesverksam lärare. Därför är det 
troligt att lärarnas förståelse för hållbar utveckling, 
och hur de senare implementerar det i sin under
visning, istället bygger på den egna ämnestraditio
nen. I ämnestraditionen finns etablerade hand
lingsmönster, rutiner och organisatoriska frågor, så 
som tidigare beskrivits. Ur ett läroplansperspektiv 
är detta ett problem då hållbar utveckling bör un
dervisas ur ett helhetsperspektiv och inte ett äm
nesperspektiv enligt Skolverket (2011). Här följer en 
sammanfattning av vad som kännetecknar de olika 
ämneslärarnas syn och undervisning för hållbar 
utveckling:

Lärare i naturvetenskapliga ämnen – kvar i den 
faktabaserade traditionen

Många naturvetenskapliga lärare i vår studie visade 
sig arbeta inom den faktabaserade traditionen och 
föreläsningar var en vanlig undervisningsmetod. 
En orsak till detta kan bland annat vara naturveten
skapens positivistiska kunskapskultur, vilket bland 
annat visats i läromedelstudier (Östman, 1995). 
Den positivistiska kunskapskulturen innebär att 
utsagor kan ses som sanna eller falska, vilket kan få 
lärare i dessa ämnen att se sin roll att presentera 
fakta för eleverna. Vår studie visade också att na
turvetenskapliga lärare framför allt visar osäkerhet 
i sin syn på huruvida sociala och ekonomiska per
spektiv ska ingå i hållbar utveckling. Natur
vetenskapliga lärare ser istället ofta miljöproble
men som kunskapsproblem där ekologiska fakta 
och modeller är viktiga i undervisningen. Ämnes
traditionen verkar således ha påverkat de naturve
tenskapliga lärarnas sätt att förstå och undervisa 
hållbar utveckling. Lärare i dessa ämnen anser att 
de framför allt saknar inspirerande exempel på hur 
de kan föra in hållbar utveckling i sin undervisning 
och de känner att de saknar tid att göra nödvändiga 
förändringar i sina kurser. 

Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen – många 
arbetar pluralistiskt
Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen är de som 
oftast arbetar pluralistiskt och använder en mång
fald av arbetsmetoder. Gruppdiskussioner visade 
sig vara den vanligaste undervisningsmetoden, 
något som visat sig ha positiv effekt på elevers in
lärning (Ratcliff, 1997). Resultatet visar att många 
lärare inte anser att deras undervisningsmetod på
verkas då de undervisar om hållbar utveckling, 
vilket tyder på att samhällskunskapslärares under
visning generellt ligger nära den pluralistiska tradi
tionen. Trots detta tycker de sig sakna ämneskun
skap och inspirerande exempel på hur de kan in
kludera hållbar utveckling i sin undervisning. De 
anser, i högre grad än andra lärare, att den ekolo
giska dimensionen av hållbar utveckling är av min
dre betydelse medan den sociala dimensionen 
identifieras i högre utsträckning. 

Lärare i språk – ser det inte som relevant för 
sitt ämne

Språklärare är den grupp lärare som har svårast att 
se varför de ska undervisa för hållbar utveckling 
över huvud taget, då hela 41 procent  inte alls inklu
derar det i sin undervisning. De ser inte hållbar 
utveckling som centralt för sitt ämne. En av anled
ningarna kan vara att språk är ett färdighetsämne 
och att dessa lärare inte ser hur de skulle kunna 
främja hållbar utveckling lika lätt i sin undervis
ning som lärare i orienteringsämnen, så som na
turvetenskapliga och samhällsvetenskapliga äm
nen. De känner att de saknar såväl ämneskunskap 
som inspirerande exempel på hur de kan föra in 
hållbar utveckling i sin undervisning. Detta beror 
förmodligen på att hållbar utveckling inte anknyter 
till den språkliga ämnestraditionen på samma sätt 
som den gör i naturorienterande och samhällsori
enterande ämnen. Trots att de känner att de saknar 
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kunskap, så uppvisar de generellt en förståelse för 
det holistiska perspektivet då de fäster lika stor vikt 
vid alla de tre aspekterna av hållbar utveckling. Vi 
vill dock påpeka att denna kunskap kan vara ytlig 
eftersom en så stor andel av språklärarna inte ser 
hållbar utveckling som relevant för sitt ämne. De 
språklärare som trots allt undervisar hållbar utveck
ling gör det i den pluralistiska traditionen och an
vänder gruppdiskussioner som den vanligaste un
dervisningsmetoden. 

Lärare i praktiska och estetiska ämnen –  
bedriver normerande undervisning

Många lärare i praktiska och estetiska ämnen upp
visar en holistisk förståelse av hållbar utveckling. 
De arbetar generellt också pluralistiskt, men har en 
tendens att bli mer normativa i sitt sätt att se på 
undervisningen. En orsak till detta kan vara en in
färgning från deras ämnestradition. I många av de 
praktiska ämnena, som exempelvis bygg och an
läggning, finns många lagar och regler för vad som 
är rätt sätt att handla på i olika yrkessituationer. 
Därför är det kanske inte så konstigt att lärare i 
praktisktestetiska ämnen anser att undervisning 
för hållbar utveckling likställs med normerande 
undervisning. En av fyra lärare i dessa ämnen un
dervisar inte om hållbar utveckling och orsaken till 
detta är att de känner att de främst saknar ämnes
kunskap.

Hållbar utveckling – allas egendom 
och allas ansvar

Resultatet visar att man har en bit kvar att gå för att 
uppfylla läroplanens mål om hållbar utveckling i 
gymnasieskolans undervisning. Vid en jämförelse 
med en tidigare genomförd undersökning i Sverige 
(Skolverket, 2002), verkar det som att man på tio år 
i gymnasieskolan inte närmat sig målet om hållbar 
utveckling, snarare tvärtom. Precis som då är det få 

lärare som arbetar inom den pluralistiska traditio
nen. I vår studie var det till och med f ler som arbe
tade inom den faktabaserade traditionen nu än tidi
gare. Vår studie kan ses som ett exempel på hur 
svårt det kan vara att implementera övergripande 
läroplansmål på grund av underliggande ämnestra
ditioner. Som det är idag är det alla lärares ansvar 
att undervisa hållbar utveckling, men som våra re
sultat visar ser många lärare inom framför allt 
språk och inom yrkes/praktiska ämnen det inte 
som deras ansvar. 

En fråga som då väcks är hur man ska förverkliga 
läroplanen. Är det så att alla lärare ska undervisa 
alla aspekter eller är det så att man inom de olika 
ämnena inte ska ta in utomstående ramverk utan 
utveckla undervisning av de olika aspekterna inom 
respektive ämne, det ekologiska inom naturveten
skapen, det sociala inom samhällsvetenskaperna 
etcetera, såsom exempelvis Stabels & Scott (2002) 
förespråkar? Gymnasielärare är ämneslärare och 
fördelen med att varje lärare undervisar sitt per
spektiv är att det blir ett annat djup än om alla un
dervisar allt. Likafullt är det viktigt att lärare arbetar 
ämnesövergripande för att få en förståelse för var
andras ämnen och ge eleverna en helhetssyn.

Tidigare forskning har visat att elever har svårig
heter med att koppla samman en helhet om olika 
lärare enbart undervisar ”sin del”, därför är det vik
tigt att lärare har en grundförståelse för begreppet 
och förstår betydelsen av begreppet i dess helhet, 
inkluderande alla tre perspektiven (Summers & 
Child, 2007). Tidigare forskning har också visat att 
det är av yttersta vikt hur man går tillväga för att 
läroplansförändringar ska förankras i lärarkåren. 
Framför allt måste relevansen av en förändring i 
läroplanen tydligt förklaras och lärandemiljöer or
ganiseras vilka hjälper lärarna att få en förståelse 
för syfte och innehåll i förändringen (Fullan, 2001).

En klar majoritet (70 %) av lärarna i studien öns
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kar fortbildning i hållbar utveckling. Viktigt är 
också att hållbar utveckling ges större utrymme i 
lärarutbildningen, då ett förvånansvärt resultat var 
att nyutexaminerade i högre utsträckning upplevde 
att de har en sämre förståelse för hållbar utveckling 
än de som har arbetat längre tid. Det är dock viktigt 
att en tänkt fortbildning anpassas till de olika äm
neslärarnas behov eftersom studien visar att en in
färgning av ämnestraditionen föreligger: Vissa 
ämnen arbetar framför allt inom en viss undervis
ningstradition och använder då vissa metoder och 
upplever olika barriärer.

När man sammanfattar resultaten verkar det fin
nas ett samband mellan hur lärare förstår hållbar 
utveckling och hur de implementerar hållbar ut
veckling i sin undervisning så som beskrivits ovan. 
En fortbildningsinsats borde enligt våra resultat ha 
följande inriktning: Natur vetenskapliga lärare be
höver framför allt inspirerande exempel på hur de 
kan inkludera ett helhetsperspektiv som, förutom 
ekologiska, inbegriper såväl sociala som ekonomis
ka aspekter av hållbar utveckling i sitt ämne. De 
behöver också inspireras till undervisningsmetoder 
som gör att elever kritiskt kan granska och utvär
dera olika perspektiv och inte bara föreläsa fakta. 
Språklärare behöver hjälp med att se och förstå re
levansen i att arbeta med hållbar utveckling i sitt 
ämne. Även om de inbegriper alla tre dimensio
nerna av begreppet är det kanske en mer djupgå
ende förståelse de behöver för att kunna se relevan
sen. 

De samhällsvetenskapliga lärarna verkar vara de 
som ligger närmast ett pluralistiskt undervisning
sätt, vilket är en god förutsättning för utbildning 
för hållbar utveckling, men de behöver istället få de 
inspirerande exempel och en djupare ämneskun
skap som de efterfrågar. Lärare i praktiska och este
tiska ämnen behöver förstå betydelsen av att under
visa med olika perspektiv i undervisningen då inte 

alla problem kan relateras till normativa lagar och 
förordningar. 

I vår studie har vi visat att olika ämneslärare i den 
svenska gymnasieskolan uppfattar och undervisar 
om det övergripande läroplansmålet hållbar utveck
ling på olika sätt. I den första delstudien synlig
gjorde vi Vadfrågan, det vill säga att olika ämneslä
rare uppfattar ämnesinnehållet olika. I den andra 
delstudien belyste vi Hurfrågan, det vill säga att 
ämneslärare ingår i olika ämnestraditioner och 
därmed använder sig av olika undervisningsmeto
der och har olika mål med undervisningen. Den 
troligaste förklaringen till dessa skillnader är att 
lärarnas olika ämnestradition ger upphov till resul
taten. En slutsats från studien blir därmed att äm
nestraditionen försvårar implementeringen av över
gripande läroplansmål.  

Nu står vi inför en omfattande gymnasiereform, 
Gy11, och är i kast med att införa ytterligare ett nytt 
övergripande läroplansmål i form av entreprenör
iellt lärande. Vi hoppas att våra resultat om svårig
heterna med implementeringen av hållbar utveck
ling som ett övergripande läroplansmål kan använ
das som en lärdom inför den utmaningen. Studien 
i sin helhet finns att tillgå i Borg (2011).
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3) Språk och lärande i mångfaldsperspektiv (SLIM)

språk och lärande i mångfaldsperspektiv – 
SLIM, genomfördes som ett samarbete mellan 
Göteborgs universitet, Stockholms universitet och 
Södertörns högskola med Göteborgs universitet 
som värduniversitet. Forskarskolan är tvärveten
skaplig och syftar till att utveckla skolans och lärar
nas ämnesmässiga och ämnesdidaktiska kunskaps
bas i frågor kring språkets roll för lärande i mång
faldsperspektiv. Fem av doktoranderna har varit 
placerade vid Institutionen för svenska språket vid 
Göteborgs universitet, tre vid Institutionen för 
språkdidaktik och en vid Centrum för tvåspråkig
hetsforskning vid Stockholms universitet samt en 
vid Södertörns högskola. Licentiatuppsatserna har 
behandlat ämnen som betygsättning som institu
tionell praktik och extramural engelska på gymna
siet till multimodala texter i språkundervisningen 
och tvåspråkiga mellanårselevers genrelärande.  
Forskarskolan har särskilt intresserat sig för möjli
ga skolutvecklingprojekt och utveckling av hållbara 
nätverk samt implementeringsproblematik i sam
band med nya styrdokument för skolan.

Forskarskolan Språk och lärande i mångfaldsper
spektiv utgör en del av regeringens satsning på ut
bildning på forskarnivå för lärare inom ramen för 
det så kallade Lärarlyftet. Forskarskolan antog den 1 
september 2008 tio doktorander. Dessa verksam
ma lärare – sju gymnasielärare, två grundskolelä
rare och en skolbibliotekarie med olika ämnesin
riktningar – har nu genomfört sin forskarutbild
ning på 80 procent fram till licentiatexamen. 
Resterande tid har de haft kvar sitt arbete på de 
skolor där de är anställda. Nio doktorander har lagt 
fram sina licentiatuppsatser under vårterminen.

En faktor som bidragit till att alla nått målet inom 

den stipulerade tiden tror vi ligger i vårt upplägg. Vi 
har medvetet under åren hållit samman gruppen 
på tio doktorander med gemensamma ämnesöver
skridande kurser och återkommande internat där 
de fått lägga fram sina texter och fått möjlighet att 
diskutera dem även med medverkande seniora fors
kare/handledare. Dessutom har vi genomfört en 
längre gemensam studieresa till Utrecht, Neder
länderna, och samverkat med motsvarande dokto
rander/forskarutbildning. Under hösten diskuteras 
möjliga skolutvecklingprojekt med våra forskarut
bildade lärare och deras skolledare. Vi ser imple
menteringsfasen som en viktig del av forskarsko
lans arbete och vill gärna bidra till vidare skolut
veckling och utveckling av hållbara nätverk på detta 
sätt.
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tvåspråkiga elevers klassrumsarbete  
med förklarande genre i So
Mariana Sellgren, fil.lic., lärare i svenska som andraspråk/svenska på Bredbyskolan, medarbetare 
på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. 

teoretiska utgångspunkter är sociokulturellt 
perspektiv på lärande, forskning om andraspråkin
lärning och språkteorin systemiskfunktionell ling
vistik (SFL) med registerteori, genreteori samt 
genrepedagogik med rötter i SFL. Centralt perspek
tiv på lärande är Vygotskys teoribildning om språ
ket som redskap för tänkande och lärande samt att 
barn lär i interaktion (Vygotsky, 1978). Väsentliga 
aspekter för andraspråkselevers lärande i klassrum
met är det egna utf lödets roll (Swain, 1998), samta
lets och stöttningens roll (Maybin, Mercer & Stierer, 
1992) och ordförrådets betydelse (Verhallen & 
Schoonen, 1993). Inom SFL har fortsatt språkut

veckling under skoltiden och den ämnesspecifika 
språkanvändningen i text studerats vilket vidareut
vecklar genreteorin och beskrivning av genrer i 
ämneslärandet (se t ex Rothery, 1996; Veel, 2006; 
Coffin, 2006). I den pedagogik som utvecklats är 
explicit undervisning och stöttning centralt. 
Modellen för genrebaserade skrivundervisning be
nämns ofta cirkelmodellen på svenska och presente
ras här i enlighet med Rothery (1996) och Gibbons 
(2009): 

• fas 1   uppbyggnad av kunskap om ämnesom
rådet 
• fas 2   dekonstruktion av modelltext 

För många barn innebär mötet med skolan också ett möte med nya sätt att 
använda språket. även om språket är det egna modersmålet så skiljer det sig 
från det vardagsspråk som räcker för lärande i vardaglig samvaro. tillägnan
det av ämneskunskaper i skolan kräver ett skolspråk. För elever som inte 
möter detta språkbruk utanför skolan är en undervisning som tar hänsyn till 
språket avgörande för fortsatt lärande genom skolåren och för andraspråks
inlärare med ännu begränsade kunskaper i undervisningsspråket har sådan 
undervisning förts fram som speciellt värdefull. i den australiska genrepeda
gogiken betonas vikten av explicit undervisning som tydliggör språkets me
ningsskapande roll i skolans texter. artikeln presenterar en studie som be
skriver och diskuterar ett genrepedagogiskt klassrumsarbete med en fler
språkig elevgrupp.

Mariana Sellgren
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• fas 3   textkonstruktion tillsammans 
• fas 4   individuellt skrivande av text  

Det är främst inom historia (Coffin, 2006) och 
naturvetenskap (se t ex Veel, 1997; Martin & Rose, 
2008) som förklarande text studerats i skolsam
manhang. I svensk kontext har af Geijerstam 
(2006) studerat elevers skrivande i naturoriente
rande ämnen. Internationella studier av genreba
serad undervisning i skolan handlar oftast om 
elevers skrivande före och/eller efter explicit un
dervisning. Det är ovanligare med studier av elevers 
arbete under pågående process med f ler steg i un
dervisningen. Undersökningar som visar mer av 
genrearbetets olika faser och processer i klassrum
met är värdefulla för ökad kunskap om genrepeda
gogiken. 

Genomförande och resultat

Den övergripande frågan för studien var vilka 
språkliga resurser som eleverna använder sig av i 
tal och skrift för att förklara och ledde till tre speci
fika frågor:

1. Hur realiseras genrestruktur när andra
språkselever arbetar med att förklara i tal och 
skrift?
2. Hur realiseras kausala samband när andra
språkselever arbetar med att förklara i tal och 
skrift?
3. Hur rör sig andraspråkseleverna på olika ab
straktionsnivåer inom semantiska ledfamiljer, 
medan de arbetar med att förklara i tal och 
skrift?

Centralt är elevernas arbete och arbetsprocess i 
samtal och textkonstruktion. Därför undersöks 
främst elevernas interaktion och texter. Eleverna 
går i skolår 6 och är alla f lerspråkiga vilket innebär 
att de i sin vardag använder sig av minst två språk. 

Forskaren i studien är densamma som läraren och 
genomför därmed studien i egen verksamhet. 

Det klassrumsarbete som eleverna är aktiva i 
följer i stort arbetsgången i enlighet med cirkelmo
dellen och datainsamlingen skedde under ett ar
betsområde i geografi om Östersjön. Data utgörs av 
lärobokstext, muntlig interaktion och klassrums
producerade texter. Muntlig interaktion äger rum 
vid gemensam läsning och dekonstruktion av läro
bokstext och gemensamt skrivande i helklass res
pektive i smågrupp. Klassrumstexterna är av tre 
kategorier: skrivna i helklass under lärarledning, 
skrivna i smågrupp och individuellt.   

Språkliga analyser  

Studiens utformning ger en möjlighet att synlig
göra det som lärare i pågående arbete inte kan få del 
av, nämligen det som är bortom, eller mellan, lärar
ledda helklassamtal och färdigproducerade texter. 
För att studera hur förklaring språkligt kommer till 
uttryck genomförs tre olika analyser som samman
taget ger en fördjupad helhetsbild:

• genreanalys med fokus på struktur, 
• analys av hur kausala samband realiseras, 
genom kongruenta och ickekongruenta ut
tryckssätt,
• analys av semantiska ledfamiljer och rörelser 
mellan olika abstraktionsnivåer inom samma 
ledfamilj.

Genreanalys

Genreanalysen av skriven text utgår från Veels ana
lysmodell (1997) för förklarande genre i naturve
tenskaplig lärobokstext med mitt urval av relevanta 
genrer sekvensförklaring, orsaksförklaring och fakto-
riell förklaring (Veel, 1997). Texterna analyseras i 
fråga om struktur och samtliga är förklarande tex
ter och till övervägande del faktoriell förklaring 
(Veel, 1997). Även om det finns beskrivande och 
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argumenterande inslag så dominerar faktoriell för
klaring. Eleverna ägnar sig därmed åt att skriva 
förklarande genre och inte åt andra genrer. Samtliga 
elever tycks införstådda med uppgiften och dess 
mål: att skriva en förklarande text till varför Öster
sjön är ett smutsigt hav. 

Analys av hur kausala samband realiseras

Analysen av hur kausala samband realiseras i skri
ven text och i muntlig interaktion utgår främst från 
Martin (1993, 2002) samt Martin och Rose (2007). 
Kausala samband kan uttryckas kongruent genom 
konnektiver eftersom, för att eller inkongruent som 
processer blir, beror på eller som nominaliseringar 
f lera stora orsaker. Kongruenta former lär vi oss 
först när vi lär språk och det är former mer kopp
lade till muntligt än till skrivet språk (Halliday, 
1993). 

När klassen konstruerar text tillsammans använ
der sig eleverna av konstruktioner från den expli
cita undervisningen och gör nödvändiga gramma
tiska böjningar, till exempel den största eller f lera 
stora orsaker. Även fortsättningsvis använder elev
erna de här konstruktionerna i samtal och skri
vande. När eleverna i smågruppsarbetet diskuterar 
kunskapsinnehållet dominerar de kongruenta for
merna. När de istället fokuserar på att formulera 
och skriva text utjämnas förhållandet mellan for
merna, vilket kan tolkas som att eleverna uttrycker 
sig på andra sätt när de ska formulera sig i skrift än 
när de reder ut och förklarar ämnesinnehållet. 

Analys av semantiska ledfamiljer och rörelser på 
olika abstraktionsnivåer

I analysen av hur de ideationella, erfarenhetsmäs
siga, betydelserna ”byggs upp” i samtal och i text 
studeras de mest centrala semantiska ledfamiljer
na. Inom varje ledfamilj finns enheter som tillhör 
ett språkbruk mer vanligt i en vardaglig kontext 

(vardagligt/konkret) eller ett mer specialiserat språk
bruk i en skol och ämnesdiskurs (tekniskt/ab-
strakt). Bedömningar och kategoriseringar utgår 
från Eggins (2004) och Martin och Rose (2007) 
och avgörande är ett semantiskt band mellan olika 
entiteter i texten (Eggins, 2004 s. 30). De två aspek
terna av språkbruk ses som ett kontinuum med 
successiva övergångar från den ena ytterpolen, ett 
vardagligt/konkret språkbruk till ett mer skolrelate
rat register med abstrakta och tekniska benäm
ningar. Genom att kontexten för språkbruk är cen
tral inom SFL görs analyserna även i relation till 
geografiämnets diskurs och i relation till elevgrup
pen, det vill säga ålder och bekantskap med feno
men och språkbruk (jfr af Geijerstam, 2006 s. 103). 

I lärobokstexten dominerar tekniska och abstrak
ta enheter, till exempel miljöproblem, jordbruk, ut-
släpp och algblomning. Helklasstexten är mer ”upp
packad” genom att processer och deltagare synlig
görs i högre grad, till exempel bönderna, släpper ut 
och växa alger, vilket gäller även elevtext skriven 
individuellt eller i smågrupp. Eleverna rör sig i 
smågruppsarbetet mellan olika språkliga abstrak
tionsnivåer inom samma semantiska ledfamilj. 
Utgångs punkten i en samtalssekvens kan vara på 
en relativt hög abstraktionsnivå med ett mer tek
niskt och ämnesspecifikt språk, men denna formu
lering ”bryts ner” och förklaras med hjälp av ett 
relativt konkret och vardagligt språk där förlopp 
ofta förklaras sekventiellt. I den processen är elev
ernas autentiska frågor till varandra centrala för 
förståelse och förklaring. Utdraget nedan visar hur 
interaktionen drivs framåt och hur abstraktionsni
vån växlar mellan det mer abstrakta/tekniska alg-
blomning orsakas av och det mer vardagliga/kon
kreta varför det växer alger. 

Hibo:  algblomning orsakas av konstgödsel
Roda:  men kan vi inte säga varför alltså det är 
smutsigt ... varför det växer alger
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Hibo:  ja? algblomning orsakas av konstgödsel 
som sprids ut på åkrarna … sen får ni fortsätta
Gina:  hur … alltså hur går det till åkrarna?
Hibo:  det går inte – det sprids

En lång konkret förklaring om traktorns roll följer 
efter detta replikskifte och när alla sedan förstått 
förloppet används det mer abstrakta och tekniska 
språkbruket i den skrivna texten. En tolkning är att 
de nu har ”packat upp” betydelsen i de mer teknis
ka och abstrakta formuleringarna som en förutsätt
ning för att använda sig av dem i egen språkpro
duktion. Det finns exempel på hur eleverna ändrar 
språklig nivå på varandras yttrande genom att i sin 
egen tur omformulera det kamraten sagt till ett 
mer abstrakt och tekniskt språkbruk. 

Diskussion

Det som synliggörs genom tillgång till gruppinter
aktionen är elevernas stora behov av att ägna sig åt 
ämnesinnehållets olika aspekter. De behöver både 
förstå de fenomen som ska förklaras och hitta rätt 
bland de språkliga resurser som är en del av det 
ämnesspecifika register de behöver för att skriva 
sin text. Ibland sker det i två steg; först reder de ut 
förståelsen av ämnesinnehållet och i den processen 
tycks det vardagliga/konkreta språkbruket vara att 
föredra. När det sedan ska konstrueras i skriven 
text, så behöver de fortsätta hjälpas åt för att hitta 
fram till språkbruket de då vill använda sig av, ofta 
ett mer specialiserat språk som är tekniskt och ab
strakt, till exempel jordbruket, fordon och algblom-
ning. Inte någon av meningarna gruppen skriver 
har presenterats färdigformulerad, i en enda replik, 
av en och samma elev utan bakom alla meningar 
ligger ett utbyte om både ämnesinnehållsliga och 
språkliga aspekter. 

Även en medvetenhet om olika språkbruk synlig
görs. Eleverna gör olika språkliga val beroende på 

variablerna i situationskontexten och det råder kon
census om formuleringarna när de väl skrivs. Till 
övervägande del uppfyller texten krav på ämnes
specifikt ordval och skriftspråklighet. Detta kan 
relateras till Hallidays (1993) teori om vikten av att 
språkligt kunna röra sig i en semantisk sfär där 
han ser tillgång till olika språkbruk som en viktig 
tillgång i lärandet. Förmodligen kan man se dessa 
rörelser mellan språkliga register som en nödvän
dighet för elevernas fulla förståelse av de mer skol
språkliga och ämnestekniska formuleringarna. 
Viktigt är att andraspråkselever får insikt i båda 
dessa sätt att använda språket, det vill säga när var
dagsspråket tjänar sitt syfte men också om de 
språkliga krav som ställs i en skolkontext, så att 
texten representerar skolämnet och uppgiftens art 
(jfr t ex Schleppegrell, 2004). Det myckna arbetet 
med att förstå och förklara fenomen i geografiäm
net samt konstruera egen text visar vad det innebär 
att tillägna sig ämneskunskaper när undervis
ningsspråket ännu inte behärskas till fullo. Vanligt 
för många andraspråkselever är också att luckorna 
finns i ordförrådets bas vilket framgår även i före
liggande studie. 

Kritik som framförs mot genrepedagogiken 
handlar ofta om risken för ett instrumentellt text
skrivande med fokus på fasta strukturer. Utifrån 
genreanalys av elevernas skrivna texter gjordes be
dömningen att ”eleverna ägnar sig åt att skriva för
klarande genre”. Förvisso skriver de en text som i 
en genreanalys stämmer väl med strukturen i en 
faktoriell förklaring och de språkliga drag som där 
kan återfinnas. Dock finns skäl att ifrågasätta om 
det är ett genreskrivande som eleverna ägnar sig åt 
när de arbetar tillsammans. Snarare kan man se 
det som att eleverna ägnar sig åt att förklara. Man 
kan tolka det som att elevernas motivation ligger i 
själva förståelsearbetet som de här i en smågrupps
konstellation har möjligheter att ägna sig åt. Drivs 
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de av att läraren sagt att de ska skriva en förkla
rande text eller av behovet att kunna förklara? En 
fråga är vad som händer med elevers skrivande och 
deras texter i en motsvarande situation om möjlig
heten inte ges att arbeta i grupp. En tolkning är att 
eleverna i denna studie är inne i ett förståelsearbe
te, en process, där de tillsammans hjälps åt på 
vägen mot var och ens förståelse, och att de behöver 
både explicit undervisning och gruppinteraktion 
för att vara i den processen. Frågan är om de skulle 
kunna befinna sig där, på samma sätt, i ett textskri
vande på egen hand, utan möjligheter att ställa 
frågor och få återkoppling på egna tankar och for
muleringar.  
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4) Lärarforskarskolan – med fokus på klimat och 
vattenresurser

lärarforskarskolan – med fokus på klimat och 
vattenresurser är en ämnesöverskridande forskar-
skola för lärare verksamma inom geografi, natur-
kunskap, fysik och kemi, som startades hösttermi-
nen 2008 av Stockholms universitet i samarbete 
med Södertörns högskola. Forskarskolan, som 
rymde tio licentiander, har drivits med fokus på 
hållbar utveckling, särskilt kopplat till klimatut-
veckling och vattenresurser. Det övergripande syf-
tet har varit att ge verksamma lärare en fördjupad 
ämneskunskap i kombination med ett tvärveten-
skapligt tänkande, samt en utvecklad förmåga att 
sprida sina kunskaper genom att applicera ämnes-
didaktiska modeller i sin undervisning. 

Problematiken kring klimat- och miljöföränd-
ringar har gett upphov till betydande forsknings-
satsningar inom olika forskningsfält i Sverige på 
senare år. Tyvärr har den kunskap som genererats 
ur forskningen ofta en begränsad spridning ut i 
samhället, och ibland saknas tillräcklig naturveten-
skaplig kunskap hos grundskolans elever för att 
förstå problemen. För en ökad förståelse för miljö- 
och klimatproblematiken krävs djupare kunskaper 
om de grundläggande processerna inom de geo-
vetenskapliga systemen, det vill säga i hydrosfären, 
atmosfären och biosfären. Dessutom krävs insikter 
i hur dessa system samverkar och vilken återverkan 
de har på till exempel klimatet. Forskarskolan har 
gett aktiva lärare en chans till fördjupning inom 
ämnen där dessa processer studeras ingående och 
till att utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande, 
vilket i kombination ger dem goda möjligheter att 
förmedla kunskapen till elever i grundskolan. 

Kunskap om de naturvetenskapliga modellerna 
är dock inte tillräckligt. Klimatförändringar och 

nyttjandet av naturresurser skapar till exempel kon-
flikter på såväl global som lokal nivå, och leder till 
förändrade livsbetingelser för både människor och 
djur. För att adressera denna typ av problem krävs 
en förståelse för samspelet mellan människa och 
miljö, vilket i sin tur kräver förståelse för både de 
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga pro-
cesserna. Ett vidare syfte med lärarforskarskolan 
har varit att det ämnesöverbryggande tänkande, 
som ofta genomsyrar geografiforskningen, också 
ska komma skolorna till del. 

Forskarskolan organiserades i samarbete mellan 
f lera institutioner för att kunna erbjuda djuplodan-
de kompetens inom flera forskarämnen – både in-
omvetenskapliga (meteolorogi, naturgeografi, geo-
logi) och tvärvetenskapliga (t ex geografi). Den na-
turvetenskapliga forskningskompetensen represen-
terades av Institutionen för Geologiska vetenskaper, 
Meteorologiska institutionen och Institutionen för 
Naturgeografi och Kvartärgeologi vid Stockholms 
universitet, medan Institutionen för Livsvetenskaper 
vid Södertörns högskola i huvudsak bedriver äm-
nesöverskridande forskning med stark miljökopp-
ling. Forskningskompetens inom det pedagogiska 
och didaktiska fältet tillfördes av Institutionen för 
Utbildningsvetenskap med inriktning mot naturve-
tenskap och matematik vid Stockholms universitet. 
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moln, molekyler och miljöundervisning
Thomas Hede, fil. lic., gymnasielärare i kemi och matematik på grundskolan Maestroskolan,  
forskarstuderande vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet

moln är viktiga i energibalansen då de både re-
f lekterar inkommande solljus (så kallad albedo) 
samt fångar upp och återsänder jordens utgående 
värmestrålning (så kallad växthuseffekt) (Wallace & 
Hobbs, 2006). Å andra sidan är moln så pass små, 
så att om man delar in jorden på det sätt som man 
gör i en GCM, i ett rutnät med rutor på ca 110 km i 
kvadrat, betyder detta att det ryms många moln av 
olika sort i varje ruta!

Moln bildas genom att avdunstande vattenånga 
kondenseras till molndroppar. Detta sker då den 
relativa luftfuktigheten är hög. Faktum är att det 
krävs långt över 100 procent relativ luftfuktighet (så 
kallad övermättnad) för att vattenånga ska kunna 
kondensera. Finns det däremot nano- till mikrosto-
ra partiklar i luften, till exempel i aerosoler, så un-
derlättas molnbildningen genom att övermättna-
den som krävs för kondensation sänks kraftigt. 

Dessa partiklar benämns CCN (Cloud Condensation 
Nuclei) och kan bestå av till exempel havssalt, 
damm, pollen, föroreningar med mera. De kemiska 
och fysikaliska egenskaperna hos dessa CCN påver-
kar hur bra de fungerar som kondensationskärnor.

Den teori som hanterar molnbildning och som 
ofta används i GCMs kallas Köhlerteori efter den 
svenske meteorologen Hilding Köhler som utveck-
lade den på trettiotalet (Köhler, 1936). Teorin bygger 
på två termer: Raults term som behandlar lösta 
ämnen i molndroppen och Kelvins term som be-
skriver den sfäriska formens påverkan på konden-
sationen. Ursprungligen antog man att de lösta 
ämnena bestod av oorganiskt material, men på se-
nare tid har man även tagit in organiskt material i 
beräkningen (t ex Novakov and Penner, 1993; 
Shulman m fl, 1996; Facchini m fl, 1999; Rodhe, 
1999; O’Dowd, 2002; Leck & Bigg, 2005a, 2005b). 

klimatet på jorden håller gradvis på att förändras och människan är en del av 
orsaken till detta. det är forskarna bakom rapporten ar4 från ipcc 
(intergovernmental panel on climate change) ense om (ipcc, 2007). 
Genom att samla all tillgänglig kunskap inom detta område och, med denna 
som bakgrund, simulera hur klimatet utvecklas i framtiden med så kallade 
Gcms (General circulation models) kan vi få en fingervisning om vad som 
väntar. självfallet kan inte en så komplex bild tas med i detalj, utan den måste 
parameteriseras det vill säga förenklas och omvandlas till en modell. i detta 
ligger en del av svagheten, och ipcc hävdar att den största osäkerheten rör 
moln och molnbildning (ipcc, 2007). Thomas Hede
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Dessa organiska ämnen komplicerar bilden av kon-
densationskärnornas utseende, eftersom de kan 
ackumuleras på ytan, aggregera inuti och på olika 
sätt blandas i partikeln. Bland annat kan en viktig 
komponent i Raults term påverkas av detta, och det 
är ytspänningen. Ytaktiva ämnen kan sänka yt-
spänningen och genom detta också sänka den 
övermättnad som behövs för molnbildning. Det ger 
i sin tur upphov till att f ler, men mindre, moln-
droppar kan bildas och detta förändrar molnets 
optiska egenskaper till att bli mer reflekterande.

Molekyldynamiksimuleringar

Det är givetvis svårt att studera så små partiklar 
som CCN experimentellt, även om flera studier har 
lyckats ge goda resultat (Shulman m fl, 1996; 
Tuckerman, 2007; Kiss m fl, 2005). Som ett kom-
plement till experimentella studier har vi utfört så 
kallade molekyldynamiksimuleringar (MD) av na-
nostora vattendroppar innehållande ytaktiva äm-
nen. MD är en metod som utvecklats i takt med 
datorutvecklingen och man har funnit tillämp-
ningar inom fysik, kemi, medicin och molekylär-
biologi. Metoden bygger på att beskriva ett system 
av molekyler genom deras atomers koordinater, 
massa och hastigheter i en datorfil. Genom att till-
lämpa Newtons rörelselagar och molekylära inter-
aktioner kan man simulera i tidssteg på femtose-
kundskalan hur molekylerna påverkar varandra 
och hur de förflyttar sig inbördes. Genom att till-
lämpa periodiska gränsförhållanden förhindras att 
molekylerna rör sig ut ur boxen, i och med att de i 
så fall kommer in på motsatt sida igen. 

MD-simuleringen genererar på detta sätt en tra-
jektoriefil som kan analyseras och ur denna data-
mängd kan man beskriva egenskaper hos systemet 
så som tryck, temperatur, fördelning, ytspänning, 
ordning med mera. Vi använde MD-simu lerings-
paketet GROMACS (Hess m fl, 2008; Spoel m fl, 

2005). De simuleringar vi gjorde tog cirka 14 dagar 
vardera på superdatorn Ekman.

Ytaktiva modellämnen för HULIS

Vi valde att studera ytaktiva ämnen som brukar 
väljas som modeller för en grupp organiska ämnen 
som kallas HULIS (Humic-like substances). Dessa 
ämnen kan bildas genom att barrträd avdunstar 
alfa-pinen till atmosfären. Där genomgår det oxida-
tion av ozon eller hydroxylradikaler till cis-pinonisk 
syra (CPA), pinisk syra (PAD) och pinonaldehyd 
(PAL). 

Karaktäristiskt för dessa ämnen är att de är amfi-
fila, det vill säga löser sig i både fett och vatten. En 
del av molekylen är hydrofil och löser sig gärna i 
vatten, medan en annan del av molekylen är hydro-
fob och löser sig helt i fettliknande ämnen. Det är 
denna amfifila egenskap som gör ämnet ytaktivt 
och med möjlighet att sänka ytspänningen hos vat-
tendroppen. Antingen samlas de på ytan av vatten-
klustret eller så aggregerar de inuti. I båda fallen 
vänds de hydrofila delarna mot vattnet och de hy-
drofoba delarna utåt respektive på insidan av ag-
gregatet. 

Resultat

I två artiklar (Li m fl, 2010; Hede m fl, 2011) pre-
senteras studierna kring hur modellämnen för 
HULIS uppträder i vattendroppar av storleken 
1 000–10 000 vatenmolekyler (1–8,6 nm i diame-
ter). I den första artikeln visas att CPA spontant 
ackumulerar vid droppens yta för 1 000, 2 000 och 
5 000 vattenmolekylers droppstorlek. Genom att 
beräkna ytspänningen kan man bestämma de så 
kallade Szyszkowski-parametrarna för CPA. Szysz-
kowski-parametrarna avgör hur kraftig ytspän-
ningsnedsättning som uppnås vid en viss koncen-
tration av ämnet i vattendroppen. Vi kunde i den 
första artikeln visa att detta är möjligt att reprodu-
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cera med MD-simuleringar och att ytspännings-
reduktionen är beroende av både storleken på vat-
tendropparna och koncentrationen på ytaktivt 
ämne. I den andra artikeln ökades antalet vatten-
molekyler till 10 000 och alla tre ytaktiva ämnen 
studerades (CPA, PAD och PAL). Den intressanta 
effekten som uppstod i dessa något större system 
var att de ytaktiva ämnena även aggregerade i en 
form av micell-liknande strukturer. Det var oväntat 
och hade vid den tidpunkten inte rapporterats tidi-
gare. Senare under hösten 2010 publicerades en 
artikel i Nature som experimentellt fastslår lik-
nande resultat (Virtanen, 2010).

Framtiden

I och med att MD-simuleringar körs på datorer, så 
är kapaciteten hos datorn avgörande för hur pass 
stora, detaljerade och långa simuleringar som kan 
vara rimliga att utföra. Datorerna har utvecklats i 
en hisnande hastighet från mitten av 1900-talet 
och utvecklingen spås att pågå i en accelererande 
fart framöver, vilket är mycket lovande för denna 
typ av forskning med hjälp av MD-simulering. Det 
närmsta målet är att kunna simulera droppstorle-
kar uppåt mikrometerskalan, dvs cirka 100 gånger 
större system. Simuleringstiden brukar sägas växa 
med kvadraten på storleken av systemet, så det 
krävs mycket mer kraftfulla datorer för att möjlig-
göra detta.

I dagsläget har ett par nya studier aktualiserats. 
Bland annat är vi intresserade av att studera hur de 
ytaktiva ämnena samverkar med oorganiska salter, 
eftersom experimentella studier (bl a Tuckermann, 
2007, Tuckermann & Cammenga, 2004) visar på 
extra stora ytspänningsnedsättande effekter hos 
sådana blandningar. Vi är också intresserade av att 
studera om amfifila ämnen kan ta upp annars hy-
drofoba ämnen och inkludera dem i nanoaerosoler. 
Det skulle kunna öka reflektionen och absorptio-

nen av solljus och värmestrålning och alltså påver-
ka energibalansen i atmosfären.

Miljöundervisning

Jag har ovan beskrivit vad min forskning har syftat 
till. Men det är mycket mer än själva forskningspro-
jektet som min del i lärarforskarskolan LKV har 
inneburit. Jag har genom deltagandet i kurser, stu-
dieresor, seminarier och olika samarbeten vuxit på 
f lera olika sätt. 

Genom mitt forskningsarbete vid Meteorologiska 
institutionen har jag fördjupat mig i bland annat 
meteorologi, miljökunskap, klimat- och klimatför-
ändring och kemisk meteorologi. Detta har jag na-
turligtvis haft nytta av som lärare. Under en termin 
samlade jag de fyra NO-ämnena under projektet 
Miljö i två klasser i åldrarna 12–15 år på Maestro-
skolan i Nacka. Vi arbetade ämnesintegrerat och 
mycket i olika grupper kring områden som väder-
lära, oceanografi, miljöproblem, energi med mera. 
Eleverna var till en början avvaktande och ifråga-
sättande, eftersom de inte alltid kunde hitta rätt i 
läroboken och ofta fick jag inledningsvis frågan om 
vilket ämne vi läste. Denna typ av nervositet (sär-
skilt för betygen) släppte så småningom. Det un-
derlättade nog en hel del att jag formulerade tydliga 
mål och innehåll för de olika momenten.

De laborativa inslagen skilde sig egentligen inte 
mycket från det som brukar följa med den vanliga 
NO-undervisningen, skillnaden var att slutsatserna 
och lärdomarna på ett mer naturligt sätt kunde 
kopplas till det pågående projektet och därför upp-
levdes laborationerna som mer befogade och jag 
tror personligen att kunskaper lättare befästs på 
detta sätt.

Min uppfattning var att detta ämne är engage-
rande och kan omfatta f lera intressanta vinklingar 
av naturvetenskap som uppmuntrar till diskussion 
och självständigt tänkande. Vid ett f lertal tillfällen 
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handlade diskussionen även om etiska problem 
och det är också ett viktigt ämne för en vetenskaps-
man, men som sällan får utrymme i vanliga under-
visningsformer. Utvärderingen av denna termin 
visade framför allt att f ler av eleverna hade fått upp 
intresset för naturvetenskap i allmänhet och miljö 
i synnerhet. Det är i vilket fall mitt främsta mål 
med NO-undervisning i grundskolan.

Referenser

Facchini, M. C., Decesari, S., Mircea, M., Fuzzi, S. 
& Loglio, G. (2000). Surface tension of atmosphe-
ric wet aerosol and cloud/fog droplets in relation to 
their organic carbon content and chemical compo-
sition. Atmospheric Environment 34, s. 4853–
4857.

Hede, T., Li, X., Leck, C., Tu, Y. & Ågren, H. 
(2011). HULIS in nanoaerosol clusters; investiga-
tions of surface tension and aggregate formation 
using Molecular Dynamics simulations. 
Atmospheric Chemistry and Physics Discussion, 
11, s. 6957–6982. 

Hess, B., Kutzner, C., van der Spoel, D. & Lindahl, 
E. (2008). GROMACS 4: algorithms for highly ef-
ficient, load-balanced, and scalable molecular si-
mulation. Journal of Chemical Theory and 
Computation, 4, s. 435–447.

IPCC (2007). Summary for Policymakers. I 
Climate Change 2007: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change. [S. Solomon, D. Qin, M. 
Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, 
M.Tignor & H.L. Miller (red)] Cambridge, 
United Kingdom & New York, NY, USA: 
Cambridge University Press. 

Kiss, G., Tombácz, E. & Hansson, H.-C. (2005). 
Surface Tension Effects of Humic-Like Substances 

in the Aqueous Extract of Tropospheric Fine 
Aerosol. Journal of Atmosphic Chemistry 50, s. 
279–294.

Köhler, H. (1936). The nucleus in and the growth of 
hygroscopic droplets. Transactions of the Faraday 
Society 32, s. 1152–1161.

Leck, C. & Bigg, E.K. (2005a). Biogenic particles in 
the surface microlayer and overlaying atmosphere 
in the central Artic ocean during summer. Tellus, 
57B, 305.

Leck, C. & Bigg, E.K. (2005b). Source and evolution 
of the marine aerosol – a new perspective. 
Geophysical Research Letters, 32, 23651.

Li, X., Hede, T., Tu, Y., Leck, C. & Ågren, H. 
(2010). Surface-active cis-pinonic acid in at-
mospheric droplets: a molecular dynamics study.
Journal of Physical Chemistry Letters, 1 (4), s. 
769–773.

Novakov, T. & Penner, J. E. (1993). Large contribu-
tion of organic aerosols to cloud condensation nu-
clei concentrations. Nature 365, s. 823–826.

O´Dowd, C. D., Aalto, P., Hämeri, K., Kulmala, M. 
& Hoffmann, T. (2002). Atmospheric particles 
from organic vapours. Nature 416, s. 497–498.

Rodhe, H. (1999): Clouds and climate. Nature 401, 
s. 223–224.

Shulman, M. L., Jacobson, M. C., Charlson, R. J., 
Synovec, R. E. & Young, T. E. (1996). Dissolution 
behavior and surface tension effects of organic 
compounds in nucleating cloud droplets. 
Geophysical Research Letters 23, s. 277–280.

Spoel, van der, D., Lindahl, E., Hess, B., van 
Buuren, A. R., Apol, E., Meulenhoff, P. J., 
Tieleman, D. P., Sijbers, A. L. T. M., Feenstra, K. 
A., van Drunen, R. & Berendsen, H. J. C.  
(2005). Gromacs User Manual version 4.0. www.
gromacs.org.

Tuckermann, R. (2007). Surface tension of aqueous 
solutions of water-soluble organic and inorganic 



43 LärarForskarskoLan – med Fokus på kLimat och vattenresurser 

compounds. Atmospheric Environment 41, s. 
6265–6275.

Tuckermann, R. & Cammenga, H. K. (2004). The 
surface tension of aqueous solutions of some at-
mospheric water-soluble organic compounds. 
Atmospheric Environment 38, s. 6135–6138.

Virtanen, A., Joutsensaari, J., Koop, T., Kannosto, 
J., Yli-Pirilä, P., Leskinen, J., Mäkelä, J. M., 
Holopainen, J. K., Pöschl, U., Kulmala, M., 
Worsnop, D. R. & Laaksonen, A. (2010). An 
amorphous solid state of biogenic secondary orga-
nic aerosol particles. Nature, s. 824–827.

Wallace, J. M. & Hobbs P. V. (2006). Atmospheric 
Science – An introductory Survey, second edition. 
Academic Press.



44 Forskande lärare – en framgångsfaktor

5) Forskarskolan i geografi

forskarskolan i geografi bedrivs vid Kultur
geografiska institutionen vid Uppsala universitet i 
samarbete med Institutionen för pedagogik, didak
tik och utbildningsstudier vid samma universitet 
samt geografienheterna vid Högskolan Dalarna 
och Högskolan i Gävle. Som ämne erbjuder geo
grafi ett rumsligt perspektiv på företeelser och 
processer som sker och interagerar på jordens yta. 
Hit hör utpräglat samhällsrelaterade processer (t ex 
urbanisering, migration, och ekonomisk omvand
ling och integration) liksom miljörelaterade proces
ser som studeras utifrån naturvetenskapliga per
spektiv (t ex vegetationsutveckling och jorderosion 
till följd av klimatförändring). Forskarskolans mål
sättning är därför att fördjupa deltagarnas förståel
se för det geografiska perspektivets möjligheter när 
det gäller att identifiera och förklara hur lokala och 
globala natur och samhällsrelaterade processer på
verkar varandra, samt utveckla och stärka förmed
lingen av dessa insikter till gymnasieskolornas 
elever.

Forskarskolan startade hösten 2008 med 26 yr
kesverksamma lärare i geografi från landets gym
nasieskolor. Utbildningen består av sex kurser på 
forskarutbildningsnivå, samt författande av en li
centiatsuppsats. Kurserna fokuserar bland annat på 
forskningsmetoder, didaktik och utbildningsrela
terad forskning, samt fördjupning i några av geo
grafiämnets olika delar. En del uppsatser behandlar 
samhällsprocesser ur ett geografiskt perspektiv 
(t ex lokala aspekter på näringslivsomvandling, re
lationen mellan plats och identitet samt rumsliga 
aspekter av migration), varav några med skolan i 
fokus. Andra har en utpräglat didaktisk inriktning, 
med fokus på hur och varför geografiska frågor och 

synsätt (bl a i relation till hållbarhet) behandlas i 
skolundervisningen. Ytterligare några uppsatser tar 
sig an miljöfrågor utifrån ett mer naturvetenskap
ligt angreppssätt. Uppsatserna har ofta anknytning 
till deltagarnas hemkommuner, men några baseras 
på fältarbeten utomlands (t ex Kenya och Sydafrika), 
i vissa fall i mindre tillgängliga alpina och subpo
lara områden
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kan geografi beskriva världen  
utan värden?
Tomas Torbjörnson, fil lic., doktorand i geografididaktik och lärare i geografi på 
Strömkullegymnasiet i Bengtsfors

millenniedeklarationen framhåller vilka vär
den som är fundamentala för att globaliseringen 
ska kunna förenas med hållbar utveckling. Ett så
dant värde är solidaritet, ”de som lider eller miss
gynnas förtjänar hjälp från dem som gynnas mest”. 
Ett annat är jämlikhet, ”ingen individ och ingen na
tion får förnekas möjligheten att dra nytta av ut
veckling”. Ett tredje värde är respekt för naturen, ”de 
rådande ohållbara mönstren för produktion och 
konsumtion måste ändras” (FN, 2000 s. 6).1 Shep
herd med f lera (2009) framhåller värdenas bety

delse som drivkrafter bakom attityder och beteen
den men menar att det saknas kunskaper om hur 
de kan mätas och hur de bidrar till hållbar utveck
ling. I syfte att öka den kunskapen genomfördes 
2009 en studie där gymnasieelevers attityder till 
naturen samt till solidaritet och jämlikhet mättes 
med en delvis nyutvecklad mätskala (Torbjörnsson, 
2011). 

Studien motiverades också av en önskan att 
möta innehåll och syfte i den miljöundervisnings
tradition som benämns undervisning för hållbar 

Vikten av att utveckla undervisningen om hållbar utveckling understryks i 
skoldokument från lokal till global nivå. Denna artikel studerar förutsättning-
arna som grundskolans styrdokument erbjuder i detta avseende med särskilt 
fokus på geografiämnet. Förändrade värderingar framhålls ofta som förutsätt-
ning för att utvecklingen ska bli mer hållbar. Det väcker frågor om vilka vär-
den som är fundamentala för hållbar utveckling och hur dessa kan mätas. 
artikeln besvarar frågorna med utgångspunkt i Millenniedeklarationen (MD) 
och i en studie som undersökt attityder till hållbar utveckling bland svenska 
gymnasieelever. avslutningsvis diskuteras hur geografiundervisning kan öva 
elevers förmåga att kritiskt värdera alternativa perspektiv på miljö- och ut-
vecklingsfrågor och där igenom lägga grunden till geographical wisdom 
(Morgan, 2006).

1 Övriga värden är: frihet, tolerans och delat ansvar.

Tomas Torbjörnson
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utveckling och som utvecklats ur de tidigare fakta
baserade och normerande traditionerna (Skol
verket, 2002). Denna tradition ser miljöproblem 
som resultat av intressekonflikter mellan olika 
mänskliga intressen med olika uppfattningar om 
problemens allvar (Sandell m f l, 2003). I sådana 
värdekonflikter behöver vetenskapliga utgångs
punkter kompletteras med filosofiska och estetis
ka perspektiv om kunskaperna också ska ge mora
lisk vägledning om vad som är ett gott liv för alla 
nu och i framtiden. 

Tre fundamentala värden i policy- 
och styrdokument

Skollagen framhåller att ”Utbildningen inom skol
väsendet syftar till att barn och elever ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden” (SFS 2010:800 
1 kap. § 4). Formuleringen visar att lagstiftaren gör 
åtskillnad mellan kunskaper och värden vilket öpp
nar för tolkningar som att kunskaper är befriade 
från värden och att värden inte förutsätter kunska
per. I § 5 preciseras vilka värden det handlar om: 
”människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställd
het samt solidaritet mellan människor”. Här är soli
dariteten förbehållslös medan MD förutsätter att 
solidaritet riktas från dem som gynnas till dem som 
missgynnas. Begreppet jämlikhet förekommer inte i 
skollagen men innebörden av det närliggande be
greppet jämställdhet är inte låst till jämställdhet 
mellan könen såsom i förra skollagen (SFS 
1985:1000 1 kap. § 2). 

I MD syftar jämlikhet på såväl relationen mellan 
könen som mellan individer och mellan nationer. 
Den förra skollagen framhöll ”respekt för vår gemen-
samma miljö” i samma mening som ”aktning för 
varje människas egenvärde” (SFS 1985:1000 § 2). I 

nya skollagen nämns inte miljö i något samman
hang som kan associeras till naturen. 

I Lgr 11 är ”solidaritet med svaga och utsatta” ett 
av de grundläggande värden som skolan ska ge
stalta och förmedla liksom ”alla människors lika 
värde” och ”respekt för vår gemensamma miljö” 
(Skolverket, 2011b, s. 7). Fyra perspektiv ska anläg
gas i all undervisning. Miljöperspektivet ska belysa 
hur ”vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas till 
hållbar utveckling”, det internationella perspektivet 
syftar till ”att skapa internationell solidaritet” och 
det etiska perspektivet ska främja elevens förmåga 
att göra personliga ställningstaganden.2 Under 
rubriken Normer och värden är ett mål att eleven 
”medverkar till att hjälpa andra människor, kan 
leva sig in i andra människors situation och utveck
lar en förmåga att handla också med deras bästa för 
ögonen” (s. 12). Två kunskapsmål är: ”Kunskaper 
om förutsättningarna för en god miljö och en håll
bar utveckling” samt ”förståelse för den egna livs
stilens betydelse för […] miljön” (s. 14).

Hållbar utveckling förekommer i nio ämnens 
kursplaner i Lgr 11. Geografikursplanen inleds 
med: ”Förutsättningarna för liv på jorden är unika, 
föränderliga och sårbara. Det är därför alla män
niskors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar 
utveckling blir möjlig” (s. 159). Ett av ämnets fyra 
mål är att utveckla elevens förmåga att ”värdera 
lösningar på olika miljö och utvecklingsfrågor 
utifrån överväganden kring etik och hållbar ut
veckling” (s. 160). Att nå detta mål kräver att lä
rarna har kunskaper om attityder och engagemang 
som är knutna till ungdomars miljömoraliska erfa
renheter och om hur undervisningen kan inspire
ra elever till överväganden kring etik och hållbar 
utveckling. 

2 Det fjärde perspektivet är det historiska.
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Studien
För att bidra med sådan kunskap genomfördes 
2009 studien En för alla – Alla för naturen (Tor
björnsson, 2011). Syftet var att mäta ungdomars at
tityder till bevarande och utnyttjande av naturen 
samt till solidaritet och jämlikhet. Därmed fånga
des de tre dimensionerna av hållbar utveckling in i 
samma studie. Vidare undersöktes hur attityderna 
fördelades med avseende på kön, gymnasiepro
gram och bostadsort samt hur olika attityder kor
relerade med varandra. Attityder till naturen mät
tes med en översättning av The Environmental 
Questionnarie (TEQskalan) (Johnson & Manoli, 
2008) medan attityderna till att visa solidaritet och 
till jämlik fördelning av resurser mättes med en 
nykonstruerad mätskala. 

Enkäten sändes till 1 427 elever på yrkes och 
studieförberedande program i fyra kommuner och 
besvarades via web med svarsfrekvensen 64 pro
cent. 

Resultatet visar att f lickor, Nvelever samt elever 
som bor i en större stad är mest positiva till beva
rande av naturen. Samma mönster återkommer för 
attityder till solidaritet med en vid krets av andra 
människor. Här är könsskillnaden markant. Flickor 
instämmer i dubbelt så hög grad som pojkar i på
ståendet att ”Sverige har ett ansvar för att hjälpa 
människor i ett land långt från Sverige”. Positiva 
attityder till utnyttjande av naturen är vanligast 
bland pojkar och Spelever medan skillnaderna 
mellan stad och land är små. TEQskalan härleder 
attityderna dels till en antropocentrisk värdegrund, 
där människans behov står i centrum och naturen 
är till för människans skull, dels till en biocentrisk 
värdegrund där naturens alla livsformer har ett 
egenvärde som är oberoende av dess nytta eller 
skada för människan. Analysen grundas på TEQ
skalans tolkning av antropocentrism och biocen
trism och visar bland annat att en antropocentrisk 

hållning inte behöver utesluta en vilja att skydda 
naturen. Flera samband i studien pekar mot att 
viljan att göra gott mot naturen är besläktad med 
viljan att göra gott mot andra människor, vilket 
talar för en miljöundervisning som inbegriper 
både naturen och samhället.

Geografididaktisk diskussion

Undervisning som samtidigt lyfter fram solidaritet, 
jämlikhet och respekt för naturen överskrider grän
sen mellan två traditioner som ofta haft konkurre
rande och motstridiga utgångspunkter. Dels miljö
undervisning där naturvetenskapliga utgångs
punkter dominerat, dels undervisning om utveck
lingsfrågor, där också kulturella och moraliska as
pekter betonats (Morgan, 2006). Geografiämnet 
ska lösa upp denna gräns och låta eleven utforska 
och analysera ”samspel mellan människa, sam
hälle och natur i olika delar av världen” (Skolverket, 
2011b, s. 160). 

Detta kan göras från skilda perspektiv. Buttimer 
(1993) identifierar fyra ”rotmetaforer” som präglat 
ämnet under olika perioder. Den första betraktar 
världen som en mosaik av mönster och former, äm
nets roll blir då att beskriva och klassificera. Den 
andra ser världen som en mekanism av kausalt in
teragerande system vilket öppnar för en determi
nistisk syn på världen. De selektiva traditioner som 
dominerat geografiundervisningen i Sverige hör 
främst hemma inom dessa två metaforer. 
”Möjligheten att diskutera frågor som berör solida
ritet, social rättvisa, jämlikhet, etnicitet och utveck
lingen av ett hållbart samhälle går därmed förlo
rad” (Molin, 2006, s. 242). Den tredje metaforen 
ser världen som en organism, med samtidig helhet 
och diversitet i ett självreglerande system som kan 
förklaras med olika gaiateorier (Lovelock, 2006). 
Den fjärde ser världen som arena för faktiska och 
möjliga händelser tolkade med tvärvetenskaplig 
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ansats. Johnston och Sidaway (2004) lägger till en 
femte metafor; världen som text där landskapet ut
trycker avsikterna hos dem som satt sin prägel på 
det. 

Liksom de f lesta frön aldrig blir till växter blir de 
f lesta av människors idéer aldrig förverkligade. Det 
vi ser i landskapet är manifestationer av idéer som 
förverkligats (Hägerstrand, 1988). Alla platser ut
trycker då institutionella och individuella maktrela
tioner och skiftar därför uttryck när maktförhål
landen ändras. Varje landskap bär därför på ett 
partitur av stämmor där geologiska epokers adagio 
ackompanjeras av nutidens stackaton. Med geogra
fikunskaper kan olika livsmiljöers notskrift tydas 
och därmed kan också alternativa framtidsmelodi
er komponeras. Framtiden är då inte på förhand 
given utan ett resultat av överväganden gjorda av 
alla med kunskap, makt och vilja att påverka ut
gången av pågående intressekonflikter. Här behövs 
det som Morgan (2006) kallar geographical wisdom, 
en kunskapsform som utmärks av förmåga att inte
grera vetenskapliga, moraliska och estetiska per
spektiv på frågor som rör hela vår gemensamma 
livsmiljö. 

Visdom var före upplysningen en viktig kun
skapsform som vägledde människors tankar och 
handlingar. Rationalitet och sekularisering har 
därefter reducerat visdomens inf lytande (Stau
dinger & Werner, 2003, s. 584). Rationellt veten
skapligt tänkande kännetecknas av att det är logiskt 
invändningsfritt och systematiskt organiserat. 
Piaget såg det formellt operationella tänkandet som 
det högsta kognitiva stadiet där eleven börjar tänka 
vetenskapligt. Morgan (2006) menar att nya rön 
inom utvecklingspsykologi vidgat synen på män
niskans kognitiva mognad och skapat utrymme att 
återinföra visdomsbegreppet som en del av ett post
formellt stadium. Här ryms tänkande om mening 
och syfte, multipla perspektiv, mänsklig värdighet, 

frihet och socialt ansvar, förmåga att identifiera 
relationer och att förena logik och känslor 
(Kincheloe & Steinberg, 1993). 

Visdom tar tid att erövra och brukar inte förknip
pas med ungdom. Geografisk visdom kan bli vanli
gare och uppnås tidigare om elever tränas i att 
hantera wicked problems (Morgan, 2006, s. 343). Ett 
sådant utmärks av att definieras på olika sätt av 
olika aktörer, att det inte är självklart när problemet 
är löst och att lösningarna är bättre och sämre sna
rare än rätt och fel. Om en lösning är bättre eller 
sämre beror då på ur vems perspektiv den betrak
tas och här prövas elevens förmåga till solidaritet, 
att se sig själv i andra. Solidaritet kan bara riktas 
mot ”en av oss” och ”oss” kan inte betyda hela 
mänskligheten enligt Rorty (1989, s. 191), som 
också menar att kretsen av dem vi känner solidari
tet med kan vidgas genom lärande som utvecklar 
förmågan till identifikation och personlig inlevelse 
med människor utanför vår egen närhet i tid och 
rum. 

Kommentarmaterialet till kursplanen i geografi 
tydliggör att ojämlika levnadsvillkor kan ses som 
uttryck för att utvecklingen inte är hållbar men att 
undervisningen inte får stanna vid ett konstate
rande av att världen är orättvis (Skolverket, 2011a, s. 
31). Ojämlika levnadsvillkor och en orättvis värld 
leder oundvikligen till frågan om hur världen kan 
bli mer rättvis. Det är svårt att se någon motsätt
ning mellan att framhålla ”alla människors lika 
värde, jämställdhet samt solidaritet mellan män
niskor” (SFS 2010:800) och att arbeta med frågan 
om hur världen kan bli mer rättvis. ”Kunskaper om 
hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer 
rättvis och acceptabel levnadsmiljö för alla” kändes 
därför som en följdriktig mening i Skolverkets för
slag till ny kursplan i geografi. Att ordet ”rättvis” 
ströks av regeringen i slutversionen försvagade 
kursplanens koppling till värdegrunden. Det kan 
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tolkas som ett uttryck för en diskurs som ytterliga
re vill befästa geografiämnets selektiva traditioner, 
tona ner betydelsen av ämnets moraliska dimensio
ner och undvika sådana wicked problems som kan 
utveckla geografisk visdom.
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6) Forskarskolan i historia och historiedidaktik

forskarskolan i historia och historiedidaktik 
(FIHD) är ett samarbete mellan Historiska institu-
tionen vid Lunds universitet och lärarutbildningen 
vid Malmö högskola som inleddes i januari 2009. 
Rötterna till detta samarbete sträcker sig dock 
mycket längre tillbaka i historien, eftersom det 
redan under åren kring 1980 startades ett semina-
rium i samverkan mellan Historiska institutionen i 
Lund och dåvarande Lärarhögskolan i Malmö. 
Avsikten var att utveckla en historiedisciplin och ett 
historieämne som ansågs vara i behov av både en 
bredare samhällelig kontaktyta och en djupare his-
toriefilosofisk ref lektion. Under 1980-talet stod 
frågor om skolans historieämne i centrum, under 
det att det ökande intresset för historia i det större 
samhället – tillsammans med ett historieämne i 
skolan som tycktes på väg att dö sotdöden – från 
1990-talet inbjudit till ett vidare intresse för att 
undersöka historiens plats i samhället, i termer av 
historiemedvetande, historiekultur och historie-
bruk. 

Uppgiften för FIHD har varit att utbilda 24 verk-
samma historielärare till licentiater i historia med 
särskild kompetens inom det historiedidaktiska 
området, som rör frågor kopplade till människors 
möten med historien. Det dubbla intresset för his-
toria i samhälle och skola har varit framträdande. 
Flertalet av licentianderna har skrivit uppsatser 
som rört olika aspekter av skolans historieundervis-
ning, medan en mindre grupp ägnat sin forskar-
möda åt bredare frågor om produktion, förmedling 
och konsumtion av historia i massmedier och kul-
turliv. Påfallande många har intresserat sig för 
elevers, lärares och andra gruppers föreställningar 

om, berättelser om och bruk av historia, ibland i 
jämförelse med och kontrast till de historiska me-
ningskonstruktioner som präglar kursplaner och 
läroböcker i historia. 

I detta arbete har de knutit an till framträdande 
historie- och kulturteoretiker som Reinhart 
Koselleck, Paul Ricœur, Jörn Rüsen och Hayden 
White. Flertalet har utgått från svenska förhållan-
den, men även de övriga nordiska länderna och 
Tyskland har uppmärksammats. Några av uppsat-
serna har fått stor massmedial uppmärksamhet, 
som Valter Lundells studie av synen i det svenska 
vetenskaps- och skolsamhället på kommunismen 
och de brott mot mänskligheten som för övats i dess 
namn och Per Höjebergs analys av den svenska lä-
rarkårens reaktioner på nazisternas maktöverta-
gande i Tyskland 1933. Antologin Historia på väg 
mot framtiden – historiedidaktiska perspektiv på skola 
och samhälle (Lunds universitet, 2010) innehåller 
bidrag från samtliga licentiander och tar fasta på 
centrala historiedidaktiska frågor som vem som har 
makten över de historiska föreställningarna, eller 
hur ett historiemedvetande fördjupas och historisk 
kunskap utvecklas.
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att hantera den kommunistiska  
erfarenheten – en källa till oenighet
Valter Lundell, fil.lic., undervisar i historia, svenska och latin på gymnasieskolan Spyken i Lund

”kommunismen är det inget fel på. Det är en fin 
tanke, men nu har det ju inte blivit så som det var 
tänkt.” ”Du kan inte ta Stalin som exempel. Han 
var ju inte kommunist för fem öre!” ”Lenin såg 
faktiskt vad som höll på att hända. Därför varnade 
han för Stalin.” 

Dessa inledande citat är hämtade från klassrums-
vardagen. De illustrerar reaktioner en lärare kan 
möta, när det viktiga 1900-talets historia ska av-
handlas. Vad är problemet? För det första skulle det 
som ovan sägs om kommunismen näppeligen 
sägas om nazismen. För det andra finns det beträf-
fande kommunismen rakt motsatta uppfattningar. 

Vi står med andra ord inför ett dubbelt asymmetri-
problem; dels hanteras nazism och kommunism på 
olika sätt, dels råder det oenighet kring hur vi ska 
förhålla oss till den kommunistiska erfarenheten.

Än sen då? Är det inte helt naturligt och i sin ord-
ning att det finns olika uppfattningar? Kan inte 
strävan efter konsensus rentav vara skadlig?1 Man 
måste då emellertid fråga sig varför denna fara 
anses gälla specifikt kommunismen. I vårt land har 
det nämligen inte varit något problem att kunna 
enas kring den nazistiska erfarenheten. Detta inne-
bär inte att historiker alltid förklarar nazismen på 
samma sätt, men att det i alla fall finns en bred 

tjugo år har gått sedan kommunismen kollapsade och kalla kriget upphörde. 
till skillnad från vad fallet är med nazismen finns det emellertid i sverige ännu 
ingen samstämmighet kring hur den kommunistiska erfarenheten ska förstås. 
Frågor kring kommunism och brott mot mänskligheten kan därför fortfaran-
de utlösa häftiga debatter. i min forskning har jag i sökandet efter en förkla-
ring till denna oenighet undersökt hur historieförmedlare på universitet och 
gymnasieskolor väljer att förklara de mest omtvistade frågorna i kommunis-
mens historia. Undersökningen avser svaren på sakfrågorna men prövar 
också möjligheten av andra skäl än de rent historievetenskapliga till varför en 
viss förklaring väljs.  

1 Se t.ex. Alf W. Johansson, 2008, s. 75–77. 

Valter Lundell
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enighet kring hur den nazistiska erfarenheten ska 
förstås i förhållande till våra mest grundläggande 
värderingar.

Syftet med min licentiatuppsats har varit att un-
dersöka varför det fortfarande tjugo år efter kom-
munismens kollaps och kalla krigets slut är så svårt 
att enas kring vilken roll den kommunistiska erfa-
renheten ska spela i den svenska historiekulturen.2  

Utgångspunkten har varit reaktionerna på myndig-
heten Forum för levande historias upplysnings-
kampanj om brott mot mänskligheten under kom-
munistiska regimer. Vid tillfället fördömde några 
hundra historiker och samhällsvetare kampanjen 
och menade att denna riskerade att motverka sitt 
syfte och rentav utgöra ett hot mot demokratin.3  
Detta så kallade historieupprop ledde till en debatt 
som delvis kom att handla om faran med statlig 
styrning av historieskrivning men kanske ännu 
mer om olika sätt att se på kommunismen och om 
uppropsundertecknarnas egentliga motiv. En fråga 
som ställdes var varför forskarna hade vänt sig mot 
en upplysning om kommunismen men inte om 
nazismen. Oberoende av hur man tolkar uppropet, 
kan det ses som ett tydligt uttryck för den kvardrö-
jande oenigheten kring den kommunistiska erfa-
renheten. 

Den historiedidaktiska  
undersökningen

Av uppropets undertecknare har nio disputerade 
historiker intervjuats. Frågorna avser de företeelser 
i kommunismens historia som är föremål för störst 
oenighet. Samma frågor har också ställts till elva 
historielärare på gymnasiet. Undersökningen faller 
inom ett teoretiskt ramverk som kan beskrivas med 

begreppet historiedidaktik. Härmed avses vetenska-
pen om historiskt lärande eller historieförmedling. 
För att undvika ett vanligt missförstånd ska det 
genast understrykas att didaktik i detta avseende 
inte nödvändigtvis innebär en inriktning på det 
som sker i skolan. Historiedidaktiker kan således 
ägna sig åt att studera historieförmedling i den 
politiska sfären, i underhållningsindustrin eller i 
den offentliga debatten. I sitt bredaste anslag syftar 
historiedidaktiken till ett studium av hela historie-
kulturer, det vill säga hur människor i olika sam-
hällen gemensamt hanterar sitt förf lutna.4 

Intervjufrågorna kan hänföras till tre huvudav-
delningar och innehåller de mest framträdande 
tvistefrågorna om kommunismen. I den första av-
delningen frågas därför efter ideologins roll för 
uppkomsten av brott mot mänskligheten. Den 
andra avdelningen innehåller frågor om huruvida 
terrorn kan förklaras med intention eller funktion. 
I det förra fallet sker terrorn som en följd av en av-
sikt. I det senare fallet inträffar terrorn som en 
konsekvens av icke-avsiktliga faktorer. Hit kan räk-
nas själva krigsförloppet, inre och yttre hot, rena 
tillfälligheter eller andra faktorer som står utanför 
förövarnas kontroll eller ursprungliga avsikt. Den 
tredje avdelningen tar fasta på den så kallade totali-
taristiska jämförelsen. Hit hör frågan huruvida det 
finns några relevanta likheter, ideologiska eller  
realhistoriska, mellan nazism och kommunism.

Vid analys av svaren har övergripande förkla-
ringsmodeller, paradigm, använts. Tre etablerade 
sådana i forskningen om sovjetkommunismen 
finns: totalitarism, revisionism och postrevisionism. 
Totalitarismen, som var dominerande på 1950- och 
1960-talen, förklarade terrorn i Sovjet unionen som 

2 Valter Lundell, 2011.
3 Peter Aronsson m f l, 2008.
4 Jörn Rüsen, 2008, s. 234.
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resultat av en från början uppgjord plan. Bol sje-
vikerna sades vilja omforma människan och sam-
hället efter en och samma mall. Överlag tillmäts 
ideologi en stor roll för uppkomsten av terror. I to-
talitarismen faller sig vidare en jämförelse mellan 
kommunism och nazism naturlig.

Under 1970- och 1980-talen var revisionismen 
förhärskande. I allt väsentligt utgjorde den en reak-
tion mot totalitarismen. Dess utmärkande förkla-
ring är funktionalism. Terrorn ses som en funk-
tion av världskriget, av inbördeskriget, av reaktio-
nerna mot inre och yttre hot. De kommunistiska 
ledarna, med Lenin och Stalin i spetsen, sades inte 
ha makt att omforma hela samhället, eftersom de 
helt enkelt saknade kontrollmöjligheter. Den 
grundläggande revisionistiska inställningen till 
jämförelsen mellan nazism och kommunism är att 
den inte är meningsfull.

Sedan 1990-talet har postrevisionismen vuxit 
fram. Den förenar totalitarismens ovanifrånper-
spektiv med revisionismens underifrånperspektiv. 
Sålunda framhålls de högsta ledarnas, Lenins och 
Stalins, roll och inflytande samtidigt som de en-
skilda medborgarnas aktiva stöd i samhällsprojek-
tet betonas. I skarp kontrast till revisionismen till-
mäts överlag ideologin en stor roll, ibland så stor att 
den sägs ha utgjort medborgarnas enda möjliga 
föreställningsvärld.

Att förklara kommunismen – 
röster från skolan och akademin

Resultatet av undersökningen röjer ett stort genom-
slag för totalitarismen. Samtliga elva lärare presen-
terar en sådan förklaring. Bland forskarna åter-
finns fyra med en totalitaristisk och fem med en 
revisionistisk förklaringsmodell. Det kan sålunda 
noteras att undertecknarna av historieuppropet 
inte utgör en enhetlig grupp. Oenigheten om hur 
kommunismen ska förklaras, representerad av 

motsättningen mellan totalitarism och revisio-
nism, finns nämligen företrädd inom uppropet. 
Någon postrevisionism förekommer inte i materia-
let. Sett till vilka övergripande förklaringsmodeller 
som är för handen kan alltså ingen förändring 
sägas ha skett efter kalla kriget, då just totalitarism 
och revisionism var dominerande och dessutom 
var inbegripna i häftiga dispyter av vetenskaplig 
men också ideologisk, moralisk och politisk karak-
tär. Ett annat sätt att formulera den här slutsatsen 
är att kalla kriget visserligen har upphört men att 
det i likhet med andra historiska företeelser är 
djupt inarbetat i historiekulturen och därför fort-
sätter att göra sig gällande i våra nutida försök att 
orientera oss i världen. Denna föreställningarnas 
kontinuitet understryks av det faktum att ingen 
skillnad framkommer i intervjumaterialet mellan 
de olika generationerna.

Det sätt varpå oföränderligheten märks allra tyd-
ligast är den ringa betydelse ideologi tillmäts. Som 
nämnts är det annars just ideologi som postrevisio-
nismen på senare år har lyft fram som förklaring 
till den sovjetiska terrorn. Ideologins undanskym-
da roll framgår bland annat därigenom att Karl 
Marx i stort sett skrivs ut ur repressionssamman-
hanget. Tydligast framkommer detta hos forskarna 
och allra tydligast bland revisionisterna. Ideologi 
uppges också spela en väldigt liten roll eller ingen 
alls i Pol Pots Kambodja. I det kambodjanska fallet 
grundar informanterna enligt egen uppgift sina 
svar på bristfälliga eller obefintliga kunskaper, 
samtidigt som de bestämt avvisar förekomsten av 
kommunistisk ideologi. 

Historiekulturellt är detta intressant. Varifrån 
kommer föreställningen om att folkmordet i 
Kambodja inte har något med kommunism att 
göra, ifall kunskaperna om detsamma uppges vara 
obefintliga? En tänkbar förklaring är att denna fö-
reställning har etablerats i det förf lutna och är 
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något vi blir givna. Därför har vi den nära till hands 
och kan närmast oreflekterat återge den. På samma 
sätt kan segheten i föreställningen om den gode 
Lenin och den onde Stalin förklaras. Flera av de 
lärare som väljer att lyfta ut Lenin ur terrorhisto-
rien och tecknar en ljus bild av honom uppger att 
de inte vet så mycket om honom.

Överlag förklaras terrorn under Lenin funktio-
nellt och under Stalin intentionellt. Härvidlag 
råder ingen skillnad mellan profession eller genera-
tion. Just frågor om intention och ansvar visade sig 
vara de mest besvärliga för informanterna att han-
tera. Av svaren framgår att orsaken härtill är att 
begreppet ”förövare” uppfattas normativt, alltså en 
fråga om moral och därför något som bör hållas 
utanför den historiska förklaringen. Vad som ovan 
benämnts ”moralfrågornas återkomst” kan alltså 
inte sägas ha fått något genomslag i förhanden-
varande intervjumaterial. Hos de två yrkeskatego-
rierna kan två olika förhållningssätt identifieras. 
Hos forskarna märks en strävan till professionali-
sering, varigenom moraliska frågor om förövare 
och offer, om ansvar och skuld, utmönstras ur his-
torievetenskapen och istället görs till en fråga om 
juridik eller pedagogik. Några lärare gör å sin sida 
gällande en moralisk relativism, enligt vilken frå-
gan om gott och ont avgörs av det historiska sam-
manhanget. 

Det avvärjande och försiktiga sättet att hantera 
moral och ideologi leder inte sällan till motsägelser, 
vilka kan röja ett selektivt förhållningssätt. 
Principiella hållningar som deklareras i ett fall kan 
därför överges i ett annat. Sålunda slår några forsk-
are fast att ideologi av princip inte kan användas 
som förklaring till brott mot mänskligheten, varför 
kommunism inte ska ses som en verkande orsak 
till terrorn i Sovjetunionen. När de nazistiska för-
brytelserna senare ska förklaras är det emellertid 
just ideologin som utpekas som den direkta orsa-

ken. Några lärare slår på liknande vis fast att de 
moraliska frågorna om gott och ont måste ses i sitt 
historiska sammanhang men menar ändå att 
Hitler och hans gärningar är något ont och skulle 
så vara oberoende av tid och rum.

Den goda tanken – trots allt

Det selektiva förhållningssättet till ideologi och 
moral kan förstås i ett djupare sammanhang. Av de 
tjugo intervjuade är det få som betraktar kommu-
nismen som ett hot eller förbinder den med brotts-
liga gärningar. De f lesta uppfattar kommunismen 
som en mer eller mindre god ursprunglig tanke, i 
tydlig kontrast till den i sig onda nazismen. Mot 
bakgrund av denna uppfattning blir ideologins och 
moralens svaga närvaro i intervjusvaren mera be-
griplig; föreställningen om den kommunistiske 
förövaren låter sig helt enkelt inte förenas med upp-
fattningen om det grundläggande goda. Den före-
ställningen utgör därför en svår och oroande utma-
ning mot uppfattningen om den goda kommunis-
tiska tanken.

Psykologiskt kan detta förhållningssätt förklaras 
med att information som utgör ett hot mot den 
egna övertygelsen innebär ett obehag, en kognitiv 
dissonans.  Den naturliga strävan blir då att elimi-
nera eller i varje fall reducera det tillstånd av obe-
haglig spänning som dissonansen utgör. I min 
uppsats har jag identifierat ett antal historiekultu-
rella strategier för att beskriva olika sätt att lösa 
denna dissonans. Professionalisering och relativi-
sering av moralen har redan nämnts. En annan 
sådan strategi är neutralisering. Genom att ställa 
kommunismens brott mot brott i andra samman-
hang, exempelvis liberalismens eller nazismens 
brott, kan de negativa intrycken av de kommunis-
tiska brotten reduceras.

Hur djupt och fast förankrad uppfattningen om 
kommunismen som en god tanke är, framgår av 
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det faktum att den till och med uthärdar mötet med 
kunskapen om att kommunister likviderade mil-
jontals människor. Bland de intervjuade finns de 
som hanterar denna dissonans genom kontextuali-
seringsstrategin att göra skillnad på massmord be-
gångna av nazister och kommunister. Medan de 
förra sägs ha mördat av övertygelse och ren ondska, 
uppges de senare ha handlat i god avsikt. En ung 
forskare uttryckte det så att kommunisterna ansåg 
att det var sorgligt att de behövde döda så många 
människor.

Syftet med föreliggande studie har varit att utröna 
orsaken till den kvardröjande oenigheten kring den 
kommunistiska erfarenheten. Kan problemet tän-
kas vara brist på information, så att vägen till sam-
stämmighet skulle kunna sökas via ökad kunskap 
om sakhistoriska förhållanden? När Forum för le-
vande historia lanserade sin upplysningskampanj 
om den kommunistiska brottshistorien var ju ett av 
syftena just att råda bot på skolelevers kunskaps-
brist. Frågan är emellertid huruvida det verkligen 
handlar om ett kommunikationsproblem. När allt 
kommer omkring, har inte information om de kom-
munistiska brotten saknats, inte ens när de begicks. 

Resultatet av den här genomförda undersök-
ningen talar för att det finns djupare skäl, ideolo-
giska och moraliska, för det sätt varpå den kom-
munistiska erfarenheten bearbetas. Djupast sett är 
en åskådning verksam, utifrån vilken kommunis-
men betraktas som ett löfte. Den som informerar 
elever och andra om kommunismens brott och 
som önskar uppnå samstämmighet kring den 
kommunistiska erfarenheten torde därför ta i beak-
tande att det inte bara handlar om att föra ut enkla 
fakta utan också om att de man riktar sig till redan 
på förhand har en ideologiskt, moraliskt och exis-
tentiellt bestämd tolkningsram, vilken ytterst avgör 
vilken effekt upplysning om terror och massmord 
kan ha. 

Referenser
Aronsson, Peter m fl. ”Regeringen gör historia till 

ideologiskt slagfält”. DN, 2 april 2008.
Johansson, Alf W., ”När alla är ense om att det 

goda är gott, då uppstår det onda”. HLFÅ, 2008, 
s. 75–77.

Lundell, Valter (2008). Den goda tanken och den 
onda erfarenheten. Om den kommunistiska brotts-
historiens omstridda plats i den svenska historie-
kulturen. Lund: Media-Tryck.

Rüsen, Jörn (2008). Historische Orientierung. Über 
die Arbeit des Geschichtsbewusstseins, sich in der 
Zeit zurechtzufinden. Schwalbach/Ts.: 
Wochenschau Verlag.



56 Forskande lärare – en framgångsfaktor

7) Forskarskolan i Läs- och skrivutveckling 

forskarskolan i läs- och skrivutveckling har 
engagerat 16 yrkesverksamma lärare och koordine-
rats av  Institutionen för nordiska språk, Stockholms 
universitet, i nära samarbete  med institutionerna 
för specialpedagogik, språkdidaktik och pedagogik 
och didaktik vid Stockholm universitet samt 
Institutionen för humaniora och samhällsveten-
skap, Högskolan i Gävle.  

Forskarskolan har ägnat sig åt läs- och skrivut-
veckling från de första skolåren till gymnasiet. Den 
övergripande ramen har varit det sociokulturella 
perspektivet på texter och skrivande i och utanför 
skolan. Det innebär att begrepp som genre, skrift-
kulturer och textpraktiker blir centrala. Detta val av 
tema grundas i att dagens samhälle ställer stora 
krav på en varierad läs- och skrivförmåga. Nya me-
dier, multimodala texter och ett rörligt och alltmer 
skriftburet yrkesliv är grundläggande kännetecken. 
En fungerande läs- och skrivförmåga är därför in-
timt sammanlänkad med breda genrerepertoarer, 
f lexibla läs- och skrivstrategier och det som brukar 
kallas metatextuell kompetens, det vill säga förmå-
gan att medvetet reflektera över och tala om olika 
slag av läs- och skrivuppgifter.

Tre av forskarskolans licentiater har i mer kogni-
tivt inriktade studier kartlagt läsutveckling hos 
barn i lägre åldrar (Herkner, 2011; Krantz, 2011; 
Stenlund, 2011). Den största gruppen bildar dock de 
nio licentiater som undersökt läsande och skrivan-
de som klassrums- eller ämnespraktik. Här rör två 
undersökningar lågstadiet (Tjernberg, 2011; Hjelte, 
under utarbetande), tre arbeten mellanstadiet 
(Jacquet, 2011; Mindedal, 2011; Staf, 2011), en studie 
högstadiet (Larsson, under utarbetande) och tre av-
handlingar gymnasiet (Németh, 2011; Olofsson, 

2011; Wesslén, 2011). Som en tredje grupp kan man 
se de fyra licentiatuppsatser som mer specifikt in-
riktar sig på elevers förmåga att tala om och reflek-
tera över eget skrivande och läsande (Ander son, 
2011; Hallesson, 2011; Jansson, 2011; Nilson, under 
utarbetande).

De rika resultaten från Forskarskolan i läs- och 
skrivutveckling låter sig svårligen sammanfattas på 
en sida. Därför försöker vi inte ens! En bok vore 
lagom för att beskriva vad våra licentiater kommit 
fram till. Genom att föreslå bokens titel ger vi dock 
en fingervisning om vilka centrala didaktiska lärdo-
mar som det sociokulturella praxisperspektivet kan 
erbjuda. Titeln kunde förslagsvis bli en fråga, riktad 
till elever och lärare: Vet ni vad det är för text ni hål-
ler på med?
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vad läser och skriver fordonsmekaniker?
Helén Olofsson, fil. lic., specialpedagog och lärare i svenska på gymnasieskolans yrkesprogram

inom forskarskolan i läs- och skrivutveckling 
gavs tillfälle att söka svar på frågor som mynnat i 
skolpraktiken; hur texter används i yrkeslivet. I li-
centiatuppsatsen Skriftbruk i fordonsverkstaden. En 
studie av läs- och skrivstrategier i mötet med arbets-
livets texter (Olofsson, 2011) är syftet att beskriva 
skriftbruket, det läsande och skrivande som före-
kommer i fordonsverkstaden, och att belysa hur 
människor med upplevd låg läs- och skrivförmåga 
beskriver mötet med arbetslivets texter. 

I denna artikel lyfts skriftbruksperspektivet; vil-
ket läsande och skrivande (skrifthändelser) som 
fordonsmekaniker hanterar i samband med att 
serva och reparera fordon. Frågeställningen är rele-
vant eftersom gymnasielärare behöver kunskap och 
en mer nyanserad bild av vad elever på dagens yr-
kesprogram ska förberedas för. Mer generellt un-
dersöks skriftbrukets roll och utveckling i arbetsli-
vet. 

Teoretisk bakgrund
Teknikteorier behandlar användningen av och kun-
skap om verktyg, system och metoder. I studien 
beskrivs mekanikers läsande och skrivande genom 
deras samspel med verkstadens artefakter, som till 
exempel datorer, mätinstrument och dokument. 
Hagbergs (2008) idé om att teknik tar plats i rum-
met och att människans miljö är ett tekniklandskap 
är användbar för att beskriva skriftbruket. En ar-
betsplats kan betraktas som ett avgränsat teknik-
rum och genom samspelet mellan till exempel 
människa och dator framträder teknikens funk-
tion.

Utvecklingen av informations- och kommunika-
tionstekniker (stora tekniska system) leder till att vi 
kommunicerar och läser på delvis förändrade sätt. 
Hypertextsystemet är exempel på elektroniska do-
kument som innehåller länkar till annan informa-
tion. För att navigera fram till och använda dessa 

under gymnasieutbildningen möter många elever arbetslivets texter, och för-
mågan att tolka och använda dem är en del av yrkeskunskapen. i fordons- 
och transportprogrammets examensmål finns implicit kravet att kunna använ-
da texter för att till exempel hantera felsökning och informationssystem. 
teknikutvecklingen inom bilbranschen ställer krav på såväl teknisk som 
språklig kompetens. verkstadshandböcker online, multimodala texter och av-
ancerad felsökning kräver att mekaniker kan kommunicera via texter. Denna 
artikel berör skriftbruket inom ett yrke som inte främst sammankopplas med 
texter.

Helén Olofsson
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texter på ett optimalt sätt behöver användaren 
känna till olika strategier (Wagner, 2009). Att han-
tera digital teknologi i en global kontext, sker 
genom att dels förstå innehållet, dels förstå hur 
själva informationsstrukturen är uppbyggd. Att 
läsa elektroniska dokument förutsätter en visuell 
läsning av texter och att skapa relationer mellan 
information (Dobson & Willinsky, 2009). Med be-
greppet läsväg (reading path) kan man beskriva hur 
vi läser texter beroende på hur de är designade 
(Kress, 2003). Bilden och kombinationer av tecken-
system, till exempel skrift och bild, kan i högre ut-
sträckning läsas icke-linjärt, det vill säga utan för-
utbestämd läsordning, medan skriften har en mer 
förutsägbar, linjär läsväg (Kress, 2009). Texter de-
signas för att på bästa sätt kommunicera ändamåls-
enligt, och multimodalitet är ett analytiskt redskap 
som används i studien för att se hur olika tecken-
system samverkar i fordonsverkstadens texter. 
Konkret innebär det multimodala perspektivet att 
texter förmedlar betydelse genom flera teckensys-
tem, till exempel bild, skrift, layout, ljud och rörliga 
bilder. 

Metod och genomförande

Studien är inspirerad av etnografisk metodologi, 
vilket bland annat innefattar att komma nära män-
niskors upplevelser i ett autentiskt sammanhang 
och att använda forskningsdata från olika källor. En 
kontinuerlig reflektion och analys pågår under hela 
datainsamlingen och under tematiseringen av ma-
terialet. Studien placeras inom skriftbruksforsk-
ningen (New Literacy Studies) vars intresse ligger i 
hur vi använder skrift i sociala sammanhang och 
även vad det medför för roller och maktrelationer. 
En grundläggande tanke är att det finns en avsikt 
bakom skriftbruket, att man läser och skriver för 
att uppnå något i situationen och i olika sociala 
sammanhang (Barton, 2007). Med detta menas att 

man inte kan isolera läsandet och skrivandet, utan 
det intressanta är hur man använder läsande och 
skrivande för att uttrycka sig och hantera informa-
tion man möter i olika sammanhang. 

Med avsikt att se mönster och variation i läsande 
och skrivande följde jag tio elever på fordonspro-
grammet under deras arbetsplatsförlagda utbild-
ning. Sammanlagt genomfördes 40,5 timmars 
deltagande observation (i tio verkstäder). I huvud-
sak observerades elevens eller mekanikers skrift-
händelser och jag samtalade med tio elever och 38 
mekaniker. Datamaterialet består av fältanteck-
ningar och tre transkriberade intervjusamtal.

Skrifthändelser (Karlsson, 2006, från literacy 
events) används som analytiskt verktyg. Skrift-
händelse är mekanikers och elevers konkreta an-
vändning av skrift, det vill säga läsande och skriv-
ande som aktivitet mellan människa och artefakt, 
vad man gör med olika teckensystem i texter. 
Exempel på skrifthändelser är att tolka ikoner, läsa 
skrift på engelska och följa länkar genom tangent-
tryck. Studien begränsas till skrifthändelser kring 
skriven, tryckt och digital text. Skriftpraktiker 
(Karlsson, 2006, från literacy practices) används för 
att beskriva de återkommande skifthändelser, som 
bildar mönster för hur man använder läsande och 
skrivande i fordonsverkstaden.

”Har vi inte kunskapen så får vi ta 
ner skyltarna och gå” 

Av resultatet framgår att skriftbruket har en viktig 
roll i att nå och vidarebefordra information i fordons-
verkstaden. Övergripande resultat:

• Skriftbruket är inbäddat i arbetsuppgifterna.
• Förändrad teknik har lett till att läsande och 
skrivande i datortextmiljöer är centralt i fordons-
mekanikerns arbete. De centrala skriftpraktiker-
na kännetecknas av läsning för problemlösning 
genom felsökning och tolkande av anvisningar i 
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webbaserad reparationslitteratur. Läsningen 
innebär sökläsning och att läsa utvalda texter, 
ibland upprepade gånger, för att åtgärda fel. 
Information tolkas från ett brett spektrum av 
texter med olika teckensystem och icke-linjärt 
läsande framstår som vanligast. Flera verkstäder 
använder engelska texter.
• Skrivande i form av registrering av informa-
tion och programmering har en viktig funktion 
för kontroll och garanti för utförda arbeten. Att 
förstå hur information är organiserad och att 
hantera tekniken är centralt. Genom teknik möj-
liggörs stödstrukturer i skriftbruket.
• Ett fortsatt lärande sker genom de nya pro-
blem mekaniker möter och genom utbildning. I 
de centrala skriftpraktikerna sker ett läsande för 
ett fortsatt lärande, vilket ofta bygger på tolk-
ning av multimodala, digitala texter. 
• En mekaniker kan inte kunna allt och därför 
är samarbete, tolkning och förståelse av yrkes-
texter och vidareutbildning viktigt.

Digitalt läsande för problemlösning hör till de cen-
trala skriftpraktikerna. Vid felsökning läser meka-
niker på datorskärm eller display på sökverktyg, 
och för att komma vidare i söksystemet läses och 
skrivs siffer- och bokstavskoder, tecken eller skrift. 
Mekanikern söker och läser information som är 
skriftlig i hierarkiska register och ibland är skriften 
på engelska eller tyska. Felsökning innebär att 
finna problemet som ska åtgärdas och att sedan 
söka reparationsinformation. Dels sker sökandet i 
hierarkiska datorbaserade programvaror, dels i 
verkstadslitteratur (bok, online eller skiva). Läsan-
det kan vara sammanhängande mellan olika nivåer 
i programvaran och läsande och skrivande går till 
synes i varandra. Det kan beskrivas som en kedja av 
läsande och skrivande (genom tangent- eller mus-
tryck) och läsningen verkar vid f lera tillfällen kräva 

eftertanke eftersom mekaniker kan läsa och tolka 
texten under längre tid eller upprepade gånger. 
Mekanikern läser och väljer information, och ut ifrån 
relevant information sökläser och läser mekanikern 
för att tolka anvisningar (i skrift, bilder, scheman) i 
verkstadshandboken för att kunna utföra önskvärd 
åtgärd på fordonet. En mekaniker i 60-årsåldern 
upplever skillnad i läsmängd:

”... det är mer invecklat idag”. Tekniken har 
blivit mer invecklad, vilket gör att ”man måste 
läsa mer”. ”Det var enklare teknik då, den 
biten har ju blivit mycket värre.” Det är nu 
”mycket elektronik och hydraulik” och ”man 
måste ligga i för att hänga med”. 
(Fältanteckning 091127, citat från mekaniker 
är markerade.)

Skrivande för att söka och registrera information 
kännetecknar de centrala skriftpraktikerna. I sam-
band med felsökning sker skrivande genom att 
skriva kommandon (i ord, bokstäver, siffror) för att 
göra rätt val och att följa länkar genom tangent-
tryck. Skärmtangentbord används för att skriva in 
sökord eller koder, för att scrolla, för att följa länkar 
genom tangenttryck, för att följa kontrollprogram, 
för att navigera i programvaran och för att skriva ut 
information. Genom felsökningsinstrument kan 
styrdon i fordonet (funktioner) programmeras vil-
ket innebär registrering av information. 

Kring mätinstrument sker avläsning av analoga 
och digitala värden och de skriver/knappar in in-
ställningar på instrumenten. Teckensystem som 
tolkas är bokstäver, siffror, bilder, skisser, tecken, 
symboler och ikoner. Varje teckensystem har sin 
potential för att skapa mening och olika teckensys-
tem används ofta parallellt. Engelskan används och 
språkkunskaper betonas för att klara yrket på ett 
tillfredsställande sätt eftersom inte alla texter över-
sätts till svenska.
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Läsande och skrivande i teknikrum-
met: ”Man får söka information jämt.”
Avancerade tekniska och elektroniska system i da-
gens fordon gör att mekaniker behöver använda 
text för att söka information och lära mer. Verk-
stadshandboken i bokform ersätts av online-littera-
tur där information kan uppdateras omgående. 
Den f lexibla online-litteraturen leder till ett förhåll-
ningssätt till texter som innebär att innehållet gäller 
just nu. Artefakter i verkstaden införs och föränd-
ras, och även om syftet är att förenkla arbetet kan 
de upplevas öka kraven. När felsökningsprogram 
inte översätts till svenska kan bristande språkkun-
skaper leda till att mekaniker hänvisas till direkt-
översättning. 

I och med övergången från bok till webbaserad 
verkstadslitteratur förändras organiseringen av in-
formationen. Mekaniker behöver navigera i dator-
textmiljöer och utveckla strategier för att vara se-
lektiva i sitt sökande. De behöver förstå organise-
ringsprinciper i söksystemet och hitta de sökvägar 
som ofta består av ett hyperlänksystem som kopp-
lar samman information i hierarkiska relationer. 
Förändrad teknik innebär även möjligheter i form 
av inbyggda stödstrukturer i datortextmiljöer, till ex-
empel ordbehandlingsprogram, översättningspro-
gram och bildstöd. 

Datorer med programvara har en central funk-
tion i verkstaden och det finns en medvetenhet om 
beroendet och sårbarheten. Står datorn så stannar 
verksamheten. Ett exempel på datoranvändning är 
registreringen av information. Företag styr hur do-
kumentering sker genom standardiserade doku-
ment och rutiner. Genom teknikrummets föränd-
ring dokumenterar mekaniker information i lokala, 
nationella och internationella sammanhang, och 
de måste ha kunskap om de lagar och förordningar 
som gäller. Skrift i kontrollrapporter och program-
mering av styrdon lagras och genom inloggnings-

systemet registreras vilken mekaniker som utför 
åtgärden. I internationella datasystem vidarebe-
fordras information till biltillverkaren vilket får 
betydelse för produktutveckling. Mekaniker förut-
sätts göra relevanta val utifrån textbaserad informa-
tion. 

I en verkstad, ett teknikrum, där väl invanda och 
nya artefakter samlas, används artefakter (verktyg, 
pennor, arbetsorder) och tekniska system (webb-
baserad reparationslitteratur) för att utföra service 
och reparation. Ett resultat är att mekaniker måste 
kunna tolka och använda text, hur informationen än 
är representerad. De hanterar ett brett spektrum av 
texter, vilka innefattar läsning av engelsk repara-
tionslitteratur, grafiska multimodala representatio-
ner och lagtexter vid utbildning. Icke-linjärt läsan-
de och läsning av engelsk text är en konsekvens av 
hur information designas och lagras. 

Arbetsliv och utbildning

Läsförmågan i verkstaden innefattar ett avancerat 
skriftbruk genom att kunna lösa problem med hjälp av 
text. Detta kan tåla att jämföras med andra yrkes-
grupper som läser för att lösa problem med stöd av 
text, som till exempel juristens läsning av lagtext. 
En markant skillnad är att skriftbruket i fordons-
verkstaden inte är lika känt eller synligt. 

Politiska mål realiseras i utbildning; den kun-
skap samhällsmedborgare förväntas behöva. Med 
teknikrummet som förståelseram kan konstateras 
att skriftbruket förändras beroende på hur teknik 
används på arbetsplatser. Genom den tekniska ut-
vecklingen av dagens fordon är tillgång till och 
hantering av skriftlig information nödvändig. 
Avancerad sakprosa, engelsk litteratur och digital 
kompetens är områden att behärska för en god yr-
kesutövning och förhoppningsvis lyfter studien 
betydelsen av skriftbrukets roll och vikten av att 
utveckla elevers förmåga att möta yrkeslivets texter. 
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Att kunna tolka texter är en aspekt i yrkeskun-
nandet som behövs för att arbeta självständigt. Om 
utbildning ska förbereda för ett kommande arbets-
liv, där skriftbruk har en viktig roll, är det motsä-
gelsefullt att elever på yrkesinriktat gymnasiepro-
gram genom Gy11 får betydligt färre kurspoäng i 
ämnet svenska i jämförelse med elever på högsko-
leförberedande program. Om ett fortsatt lärande i 
arbetslivet ska underbyggas är läs- och skrivförmå-
gan redskapet. Och, för fordonsmekaniker kan 
man räkna med ett fortsatt lärande för att matcha 
tekniken i nya fordon.
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8) Nationella forskarskolan i musikpedagogik 

nationella forskarskolan i musikpedagogik är 
ett samarbete mellan Kungl. Musikhögskolan som 
värdhögskola i samverkan med Stockholms univer
sitet och med Högskolan för scen och musik vid 
Göteborgs universitet, Musikhögskolan i Malmö vid 
Lunds universitet, Musikhögskolan vid Örebro uni
versitet och Institutionen för musik och medier vid 
Luleå tekniska universitet som partnerhögskolor. 
Inom ramen för forskarskolan har 13 licentiander 
lagt fram uppsatser inom nämnda ämnesområden.

Forskarskolans tema, musikalisk kunskapsutveck-
ling, sätter elevens lärande i fokus och inkluderar både 
aspekter som är specifika för musik i sig och för ämnes-
didaktik. Temat belyser också den inriktning mot 
eget musicerande som framhävs i läroplanerna för 
grundskola och gymnasium. 

Generellt omfattar kunskapsområdet för musik
pedagogik alla former av musikaliskt lärande och 
erfarande av musik, samt villkor för detta, men i 
forskarskolan för lärare avgränsas området till sko
lan. Musik är en genuint mänsklig företeelse som 
kan representera kulturell identitet liksom person
lig integritet och emotionella aspekter. Det innebär 
att både musikaliska aspekter och sociala/kulturel
la och individuella dimensioner belyses i musikpe
dagogik. Med tanke på det stora utrymme som 
musik intar i barns och ungdomars liv är deras sätt 
att förhålla sig till musik och utveckla sitt musika
liska kunnande ett område av generell betydelse för 
dagens samhälle. Med hjälp av musik bearbetar de 
både musikaliska och andra erfarenheter. Mång
faldsfrågor, värdegrundsfrågor och demokratifrå
gor kan därför belysas i musikpedagogiska studier 
av barns och ungdomars musikpreferenser och 
ensemblemusicerande. 

För att bedriva forskarstudier i musikpedagogik 
är det väsentligt att själv vara förtrogen med olika 
musikkulturer och att ha kunskap om olika funk
tioner som musik kan ha – socialt, kulturellt och 
individuellt. Dessa förutsättningar uppfylls med 
råge av licentianderna i forskarskolan för yrkesverk
samma musiklärare: de har hög musikalisk kompe
tens och stor förtrogenhetskunskap om musikalis
ka lärprocesser, och dessutom är de erfarna reflek
terande praktiker. 

Under utbildningen har licentiandernas profes
sionella erfarenheter av temaområdet utgjort en 
viktig utgångspunkt för vetenskaplig reflektion. På 
så sätt har denna del av utbildningen knutit an till 
licentiandernas musikundervisning i skolan, vilket 
betonar den inneboende didaktiska dimensionen i 
forskarskolans tema. I och med att både vetenskap
liga och populärvetenskapliga texter har ingått i 
obligatoriska kurser har licentianderna utvecklat en 
beredskap att bidra till diskussioner i vetenskapliga 
tidskrifter, facktidskrifter och allmänna medier.  

Eftersom vissa obligatoriska kurser har innehållit 
utvecklingsarbeten och vetenskapliga undersök
ningar av mindre format, har licentianderna direkt 
kunnat återkoppla sin ökade förståelse till musik
undervisningen i skolan. De har också bidragit till 
att sprida sina forskningsresultat på nationella, 
nordiska och internationella vetenskapliga och 
praxisinriktade konferenser.
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guitar Hero som meningsfullt  
kommunikativt handlingsutrymme
Jens Ideland, fil. lic., musiklärare på gymnasiets estetiska program samt doktorand i tillämpad 
informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet

musikpedagogiska forskare har pekat på att en 
stor del av musikaliskt lärande sker utanför traditio
nella undervisningsmiljöer (Folkestad, 2007). Att 
”slölyssna” på musik eller att konsumera multime
dia bidrar, genom vad Ericsson kallar förströdd till-
ägnelse, till kunnande om musik (Ericsson, 2002; 
se även Wingstedt, 2008). Många av dagens musik
elever har lagt mycket energi och fritid på att spela 
och bemästra GH, som i detta sammanhang fram
står som en aktiv form av tillägnelse, med musiken 
och föreställningar om musicerande i fokus. Trots 

att forskning visar att skolbarn förhåller sig till GH 
i sina resonemang om musik och musikalitet 
(Hellgren, 2011), samt att spelet påverkar vad som 
händer i svenska musikklassrum (Ericsson & 
Lindgren, 2010), har relativt lite forskning gjorts 
om vad GHspe lande erbjuder och innebär för unga 
människor. 

I studien Spela, leka eller låta bli: Guitar Hero som 
kommunikativ praktik för unga musiker (Ideland, 
2011) är det övergripande syftet att bidra till en ökad 
förståelse av unga musikers förutsättningar för 

konsolspelet guitar Hero (gH) lanserades 2005. grundidén är att spelaren 
med fem färgglada knappar och en låtsassträng på en gitarrliknande spelkon-
troll ska försöka träffa färgkodade ”pluppar” som strömmar fram på spelskär-
men. dessa ”pluppar” representerar i någon mån gitarrstämman i den oftast 
tunga rocklåt spelaren valt att ta sig an. om spelaren lyckas med att träffa 
”plupparna” i rätt position på skärmen hörs gitarrstämman och hon eller han 
tilldelas poäng. missade ”pluppar” gör i stället att gitarrstämman tystnar, po-
ängen uteblir och till slut avbryts låten samtidigt som den fiktiva publiken 
buar. spelet blev snabbt populärt och nådde stor spridning. under några år 
sålde gH i massupplagor och ett antal nya versioner samt varianter för andra 
spelplattformar introducerades i snabb takt. sedan senare delen av 2010 har 
dock försäljningssiffrorna fallit till så låga nivåer att ägarna activision beslutat 
att lägga utvecklingen av nya versioner ”på hyllan”.

Jens Ideland
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kommunikation (och därigenom lärande) i den 
kommunikativa praktik konsolspelet GH erbjuder. 

De sex huvudinformanterna är unga manliga 
studenter på gymnasiets estetiska program med 
musikinriktning. Deras tidigare erfarenheter av att 
spela GH eller andra data och konsolspel varierar 
kraftigt. Samtliga är dock i sitt musicerande inrik
tade på pop och rockmusik och har under någon 
period spelat elgitarr. Studien behandlar därför 
mer specifikt denna grupps möjlighet att i den di
gitala musikspelsmiljön uttrycka sig själva och sitt 
kunnande om i första hand musik, musicerande 
och digitala spel.

Huvudmaterialet i studien utgörs av en video
dokumenterad spelsession där informanterna 
turas om att med den gitarrlika spelkontrollen ta 
sig an gitarrstämman i GH. För att inte utsätta dem 
för en onödigt pressad situation genomfördes spel
sessionen på en fritidsgård, utanför lärares och 
skolkamraters omedelbara inflytande. 

Ett multimodalt och diskurs
analytiskt perspektiv 

Som teoretisk utgångspunkt i studien används det 
multimodala perspektiv som introducerats av Kress 
och van Leeuwen (2001). Denna utgångspunkt 
kompletteras med närbesläktade synsätt från soci
alsemiotik (van Leeuwen, 2005), diskursanalys 
(Gee, 2005), design för lärande (Selander, 2008) 
samt multimodal- och gaming literacy (Jewitt & 
Kress, 2003, respektive Gee, 2007). Sammantaget 
erbjuder denna teoretiska bas en möjlighet att ana
lysera och förstå informanternas agerande i den 
kommunikativt komplexa GHmiljön. 

Mänskliga handlingar och produkter betraktas i 
detta perspektiv som kommunikativa, vilket gör att 
exempelvis bild, gester och musik såväl som tradi
tionell text och tal ses som viktiga resurser för kom
munikation och meningsskapande. En viktig as

pekt i denna syn på kommunikation är att indivi
den, med hjälp av tillgängliga kommunikativa re
surser, skapar tecken och mening utifrån sitt socia
la intresse i den aktuella situationen. En konse
kvens är att kommunikation betraktas som en 
form av arbete som i någon mån även innebär lä
rande. 

Med stöd i detta perspektiv betraktas och analy
seras de handlingar informanterna utför under 
GHsessionen som representationer av: individens 
diskursiva kunnande om situationen, individens 
förmåga att hantera tillgängliga kommunikativa 
resurser, samt individens sociala intresse i den ak
tuella situationen (se Kress & van Leeuwen, 2001). 
Agerande i spelkontexten kan även förstås som att 
informanten uttrycker vem han är och vad han gör 
i den aktuella situationen, och att han på så sätt 
artikulerar vad som med diskursanalytiska termer 
kan benämnas en socialt motiverad situerad identi-
tet (Gee, 2005).

I linje med dessa utgångspunkter genomfördes en 
relativt omfattande transkriptions och analysprocess 
i flera steg. Processen resulterade i fallbeskrivningar 
vilka utformats för att utifrån den enskilde informan
ten besvara studiens forskningsfrågor:

• Vilka strategier och diskurser synliggörs i in
formanternas agerande i denna kommunikativa 
praktik?
• Vilka möjligheter och begränsningar för kom
munikation (och därigenom lärande) erbjuder 
denna praktik när informanterna artikulerar 
och förhåller sig till dessa diskurser? (Ideland, 
2011, s. 47)

Resultat

Informanternas agerande synliggör att de på en 
mängd sätt både utnyttjar och artikulerar kunnan
de om dataspel, musik och musicerande. Musik
intresserade vuxna beskriver ibland GH som ett 
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kreativitetsdödande tidsfördriv, utan meningsfull 
koppling till musik och musicerande (se Miller, 
2009). Men här framstår GH som en nyanserad 
och varierad kommunikativ praktik. Varje infor
mant hanterar spelsituationen och tillgängliga 
kommunikativa resurser (exempelvis anslag, 
knapptryckningar, rörelser och sång) på ett indivi
duellt sätt. På så vis synliggörs att de artikulerar 
och utgår från delvis olika kunnande om vad GH är 
och hur det bör spelas (jämför Kress & van Leeu
wens, s. 114). Fallen synliggör dock att förmågan att 
hantera tillgängliga kommunikativa resurser, ex
empelvis spelnotationen, påverkar och ofta begrän
sar informantens handlingsutrymme.

Fallbeskrivningarna synliggör vidare att infor
manterna artikulerar vad GHspelande är och vem 
de är i spelsituationen på ett sätt som har starka 
kopplingar till den vardagliga skolmiljön. De tycks 
sträva mot ett agerande som går väl ihop med den 
identitet som musiker och/eller dataspelare de arti
kulerar bland kompisar och medmusiker i skolkon
texten. Spelsituationen kan därför sägas erbjuda ett 
meningsfullt kommunikativt handlingsutrymme 
(figur 1) när informanten har det diskursiva kun
nande och den förmåga att hantera kommunikati
va resurser som krävs för att artikulera en för indi
viden önskvärd situerad identitet, en spelarposition, 
i linje med det egna sociala intresset. Ny börjarna 
har inledningsvis begränsade möjligheter att inta 
en sådan önskvärd position. De mer erfarna spe
larna har däremot ett stort meningsfullt kommuni-
kativt handlingsutrymme och kan välja en för dem 
attraktiv spelarposition. 

I vissa situationer, exempelvis solopartier, tycks 
informanterna ofta läsa ”pluppnotationen” mer 
eller mindre helt visuellt, utan att relatera till den 
musikaliska förlagan. Men en mängd situationer 
synliggör att samtliga informanter periodvis lutar 
sig mot ett gehörsminne av den musikaliska förla

gan och/eller en förmåga att förstå den klingande 
musiken. Detta blir extra tydligt när de exempelvis 
stampar pulsen, slår an med musikaliskt riktig  
timing, rör sig som en gitarrist och/eller sjunger 
melodin. Informanterna kan alltså i många spelsi
tuationer både använda och visa kunnande om 
musik och musicerande. Ett gemensamt drag är 
dock att de undviker att uttrycka detta som musice
rande. 

Förhållandet kan sannolikt förklaras med att de 
musikstuderande ungdomarna har svårt att i spel
situationen, med hjälp av den plastiga låtsasgitar
ren, skapa kommunikativa handlingar som till
räckligt tydligt framställer dem som ”äkta” musi
ker. Under inf lytande från en musikerpräglad 
skolkontext förhåller sig informanterna till en i 
musiksammanhang ofta stark diskurs att rockmu
sik bygger på äkthet (jämför Miller, 2009). För att 
inte framstå som ”låtsasmusiker” blir lösningen att 
artikulera GHspelande som skiljt från musiceran
de och sträva mot positioner som innebär att musi

	  
Figur 1: modell för att synliggöra förutsättningar för kom-
munikation (och därigenom lärande) i ett meningsfullt 
kommunikativt handlingsutrymme. s.i.= individens sociala 
intresse i den aktuella situationen. d.k.= individens dis-
kursiva kunnande om situationen. k.r.= individens för-
måga att hantera tillgängliga kommunikativa resurser.

meningsfullt
kommunikativt
handlingsutrymme
(den överlappande ytan)

s.i.

d.k. k.r.
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kaliskt kunnande och musikalisk uppfattningsför
måga kan artikuleras som spelaragerande.

Positionen som Den seriöse spelaren framställer 
Guitar Hero som ett utmanande digitalt spel som i 
första hand ska klaras med hjälp av god spelartek
nik. Den lekande spelaren framställer Guitar Hero 
som en lek där bitvis musikerlikt men framför allt 
lekfullt showande är viktigare än att få högsta 
poäng. Den ointresserade spelaren är en position 
som framställer Guitar Hero som ett ointressant 
digitalt spel som inte erbjuder någon musikalisk 
upplevelse. 

En musikpedagogisk spegel

Musiker kan i olika miljöer utveckla ganska olika 
förhållande till exempelvis noter och notläsning. I 
ett rockband, som ofta består av självlärda musiker, 
är det exempelvis ganska sannolikt att traditionella 
noter och notspel har låg status (jämför Gullberg, 
2002). Trots att Guitar Hero är en slags rockgitarr
simulator är förhållandet till visuell notation i 
denna kommunikativa praktik radikalt annorlunda. 

För att i ett rockband kunna inta en position som 
”äkta” rockgitarrist är förmågan att läsa noter för
modligen mindre viktig. Men för GHspelaren blir 
”pluppläsningsförmågan” socialt eftertraktad. Den 
är nödvändig för att klara spelutmaningen och 
kunna inta en eftertraktad position som exempel
vis Den lekande spelaren. Det är därför inte så märk
ligt att många unga rockintresserade ungdomar 
ägnat mycket tid åt att lära sig hantera ”plupparna” 
i Guitar Hero, trots att många av dem helst undvi
ker traditionell notation i sitt eget musicerande.

Den instrumentalundervisning i västerländsk 
tradition som bedrivs i Sverige utgår ofta från 
noten och notbladet (Hultberg, 2009a; Rostvall & 
West, 2008). Om notationen inte presenteras som 
en representation av, och tillsammans med, kling
ande exempel ställs eleven inför en besvärlig och 

kommunikativt mycket komplex situation (Rostvall 
& West, 2008). Det tar då ofta mycket lång tid 
innan eleven utvecklar musikalisk literacy och 
självständigt kan läsa, förstå och i eget musiceran
de använda noter som en representation av kling
ande musik (Hultberg, 2009a, 2009b). Att som 
musikelev hitta ett meningsfullt kommunikativt 
handlingsutrymme under en sådan process är för
modligen inte lätt.

Nybörjaren i Guitar Hero ställs inför en annan 
situation. Spelet har en ”omvänd” pedagogik som i 
vissa aspekter påminner om det situerade lärande 
Lave och Wenger (1991) studerat i hantverksmiljö
er. Likt den nya lärlingen, som polerar slutproduk
ten under överinseende av Mästaren, får de ovana 
GHspelarna en enkel uppgift som presenterar ak
tivitetens mål, kommunikativa resurser och ”slut
produkt” i sitt sammanhang. 

Av nybörjarinformanternas agerande framgår 
det tydligt att de, för att förstå och hantera den 
ovana ”pluppnotationen”, kan luta sig mot sitt mu
sikaliska kunnande och sin musikaliska uppfatt
ningsförmåga. Med stöd av den musikaliska kon
texten och easynivåns förenklade spelstämma kan 
de ganska omgående utföra enkla, men i samman
hanget viktiga, kommunikativa handlingar. De 
uppnår på så sätt snabbt en form av lokal literacy. 
Att på detta sätt framstå som en begåvad nybörjare 
under snabb utveckling är förmodligen en för 
många socialt eftertraktad position. GH erbjuder 
på så vis även många ovana spelare ett menings
fullt kommunikativt handlingsutrymme.
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9) Forskarskolan – Teknikutbildning för framtiden 
(TUFF) 

forskarskolan – teknikutbildning för framti
den (TUFF) är ett samarbetsprojekt mellan Stock
holms universitet (värdlärosäte), Kungliga Tekniska 
Högskolan och Högskolan i Gävle (partnerläro
säten). Inom ramen för TUFF har 12 licentiander 
bedrivit forskarstudier i antingen forskarutbild
ningsämnet Utbildningsvetenskap med inriktning 
mot praktiska kunskapstraditioner vid Stockholms 
universitet eller i forskarutbildningsämnet Filosofi 
vid Kungliga Tekniska Högskolan. Professor Richard 
Kimbell, Goldsmiths College i London, en av värl
dens ledande forskare inom teknikdidaktik, har 
varit knuten till TUFF hela projekttiden och fun
gerat som mentor/handledare för alla TUFF:s dok
torander. 

Till forskarskolan TUFF har en referensgrupp 
varit knuten. Referensgruppen har bestått av repre
sentanter från berörda kommuner (Stockholm stad, 
Nynäshamns kommun, Haninge kommun, Malmö 
stad, Gävle kommun, Nordanstig kommun, Söder
hamns kommun), lärosäten (Stockholms universi
tet, Kungl. Tekniska Högskolan, Högskolan i Gävle), 
fackliga företrädare och företrädare för organisatio
ner/verksamheter som Kungliga Vetenskaps aka
demien, Teknikföretagen, Svensk Energi, IFAU, 
Teknikdelegationen/Vetenskap & Allmänhet och 
Centrum för tekniken i skolan (CETIS). Gruppen 
har träffats regelbundet under projekttiden för dis
kussion och erfarenhetsutbyte tillsammans med 
doktoranderna. 

Behovet av forskning kring undervisning och lä
rande i teknik är mycket stort. Under lång tid har 
teknikdidaktik varit ett eftersatt forskningsområde 
i såväl Sverige som internationellt. Satsningen på 
en forskarskola med fokus i teknik har därför varit 

mycket betydelsefull. Licentiandernas forsknings
projekt har inriktats huvudsakligen mot följande 
fyra områden: (1) ungdomars attityder och intresse för 
teknik (hur ungdomars teknikintresse väcks, stimu
leras och tillvaratas), (2) undervisningen i klassrum-
met (hur undervisningen konkret går till, bedöm
ning av elevers kunskapsutveckling), (3) tekniken i 
skolan och samhället (kopplingen teknikutbildning 
– yrkesliv inom tekniksektorn, teknikens etiska 
frågor och dataundervisningens ämnesinnehåll 
och undervisningsformer) samt (4) teknikbegreppet 
och teknikens epistemologi och dess tillämpning i 
undervisningssammanhang. Flertalet licentiander 
har skrivit sammanläggningsuppsatser, samtliga 
skrivna på engelska, samt har deltagit med paper 
och presentation vid nationella och internationella 
konferenser i USA, Australien, Kanada, Nederlän
derna, Danmark och England. 

TUFF har också publicerat en populärvetenskap
lig bok med titeln Teknikutbildning för framtiden – 
perspektiv på teknikundervisning i grundskola och 
gymnasium, där samtliga licentiander och handle
dare bidrar med ett kapitel var. 
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lärares föreställningar om kunskap och 
lärande i datorteknik
Lennart Rolandsson, fil lic., lärare i matematik, datateknik och programmering vid gymnasieskolan

under en stor del av 1980talet var undervisning 
i datorteknik synonymt med programmering. Från 
f lera auktoriteter höjdes kritiska röster om lämplig
heten av programmering i skolan; innehållet var 
alltför tekniskt till sin natur. Sverige förde en ut
bildningspolitik som syftade till att så många som 
möjligt skulle erbjudas datorundervisning 
(Datadelegationen, 1985)2, vilket innebar att mer
parten av eleverna erbjöds undervisning i program
mering under sista året i grundskolan och/eller 
första året på gymnasiet. Utöver denna allmänbild
ning erbjöds även undervisning i datateknik vid 

naturvetenskapliga linjen vid gymnasiet. 
I en statlig utredning som föregick utformandet 

av läroplanen, Lpf 94 står att ansvaret för skolans 
utveckling ligger på ”de pedagogiskt professionella” 
och att behovet av reflektion kring lärares föreställ
ningar är nödvändigt för att nå målen.

”När nu skolväsendet är under omvandling till 
ett mer målstyrt system, där de pedagogiskt 
professionella har ansvar för utvecklingen av 
verksamheten i skolan, blir diskussionen om 
de kunskaps och inlärningsteoretiska grun
derna för denna verksamhet än viktigare. En 

ett rundabordssamtal1 hölls tidigare i år vid utbildningsdepartementet, kring 
iT i skola och utbildning. samtalet påminde mycket om det som utspelade sig 
under 1980-talet då datorteknik ställde nya krav på lärares kompetens inom 
iT. att uppgradera lärares ämneskunskaper i iT är av stor vikt, men det räck-
er inte. den didaktiska förmågan i relation till ämnesinnehållet är minst lika 
viktig. svensk didaktisk forskning har mer sällan uppmärksammat problemet 
om undervisning i iT. Vi har därför begränsade kunskaper i området mellan 
iT, lärares föreställningar om kunskap och elevers lärande. 

1 På Regeringskansliet den 21/2 2011. Rundabordssamtalet ingick i en serie inom Digitala rådet.
2 Utbildningsradion drev en kurs riktad till allmänheten i 10 delar. En av dessa handlade om programmering.

Lennart Rolandsson
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professionell lärarverksamhet innebär ställ
ningstaganden till såväl kunskap, lärande och 
undervisning som till hur dessa omsätts i lä
rarverksamheten. En sådan verksamhet kan 
inte styras genom föreskrifter om dess ut
formning. Istället är det samspelet mellan lä
rarnas teoretiska föreställningar och verksam
hetens praktiska utformning som bör göras 
till grund för en alltmer reflekterad praktik.” 
(Läroplanskommittén, 1994, s.28–29)

Den svenska gymnasieskolans ITundervisning 
har sällan undersökts inom didaktisk forskning. 
Det finns några arbeten (Nissen, Riis, & Hyltén, 
1991; Riis, 1991) som undersöker hur datorer påver
kar skolan och lärares förmåga att förändra sin 
praktik (Jedeskog, 2000). Följande licentiatuppsats 
undersöker lärares föreställningar i dag och histo
riskt och därmed existerande begränsningar för 
undervisningen, med förhoppningen att kunna 
bidra till kunskapsutvecklingen på området.

Forskningsfokus

Undervisningens villkor om IT och datorteknik har 
förändrats sedan datorerna gjorde sin skoldebut på 
1970talet. Datortekniken har genomgått en snabb 
utveckling och politiska beslut har skapat nya förut
sättningar för undervisningen inom IT. Dessutom 
utvecklas nya programmeringsmiljöer och pro
grammeringsspråk i snabb takt, vilket ställer krav 
på att läraren kontinuerligt uppdaterar sig med nytt 
ämnesinnehåll. 

Licentiatuppsatsen beskriver vad som hänt i 
Sverige under nästan 30 år genom att undersöka 
vilka didaktiska överväganden som programme
ringslärare uttrycker i sin praktik. Med stöd av 

forskning om lärares epistemiska föreställningar 
om kunskap och lärande (Hofer & Pintrich, 2002; 
Khine, 2008) har jag i mitt licentiatarbete valt att 
undersöka om och i så fall hur synen på lärande i 
programmering har förändrats. 

I min licentiatuppsats Programming Teachers’ 
Epistemic Beliefs and Curriculum Intentions (Rolands
son, 2012) har jag valt att avgränsa undersökningen 
till följande aspekter: 

1. Ett historiskt perspektiv med frågeställning
en: 
Hur gick det till då svenska kursplaner i dator-
teknik och programmering skrevs fram under 
1970-, 1980- och 1990-talen?
2. Ett nutidsperspektiv där svenska gymnasie
lärares föreställningar kring ämnets och un
dervisningens förutsättningar är i fokus, med 
frågeställningen: 
Vilka epistemiska föreställningar finns bland 
programmeringslärare av en utbildning som rik-
tar sig till alla? 

Tidigare forskning 

Ämnesdidaktiska studier inom programmering på 
gymnasienivå med ett historiskt förklaringsvärde 
är få till antalet (Micheuz, 2005; Rolandsson, 2011; 
Syslo & Kwiatkowska, 2005). Om man dessutom 
söker förstå undervisningen från lärarens perspek
tiv blir de än färre (Rolandsson, 2009). Ett antal 
undersökningar där man sätter programmerings
lärares undervisningskunskaper i relation till äm
nets innehåll (Ragonis & Hazzan, 2008; Saeli, 
Perrenet m fl, 2011; Woollard, 2005) har också ge
nomförts3. 

3 Ofta inspirerade av PCKmodellen (Shulman, 1992).
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Metod

Historiskt perspektiv

När det gäller den historiska kartläggningen av 
datorämnets införande har f lera typer av källor 
använts. För en översikt av kommunikationen mel
lan lärare och Skolöverstyrelsen (SÖ) har tidskrifter 
från 1970, 1980 och 1990talen använts. His
toriska källdokument från Riksarkivet och olika 
Stadsarkiv har undersökts. Ett tiotal personer som 
var engagerade i kursplaneutvecklingen för data
teknik/datakunskap har intervjuats. Även källor 
från Riksdagens bibliotek, som belyser politiska 
intentioner och datorer i skolan har använts. 

Data av relevans för kursplaneutveckling, från 
Riksarkiv och olika stadsarkiv, skannades och sam
manställdes i digitala volymer för att granskas i ef
terhand; interaktionen mellan olika arbetsgrupper 
inom SÖ och mellan SÖ och olika skolor/lärare 
studerades speciellt. 

Nutidsperspektiv

För att nå kunskap om erfarenheter av undervis
ning och lärande i programmering startades ett 
lärarnätverk dit en majoritet av alla svenska lärare i 
programmering inbjöds. Inom ramen för en semi
narieserie med fyra tillfällen, under 2009 till 2011, 
diskuterades olika didaktiska teman/frågeställ
ningar, lärares erfarenheter och arbetsmetoder.4  

I samband med seminarierna tillfrågades lärarna 
via enkäter om sina erfarenheter och didaktiska 
överväganden i programmeringsundervisningen. 
Insamlade data analyserades och kategoriserades i 
en tvåstegsprocess. En preliminär analys visade på 
två olika synsätt vad gäller elevers förutsättningar 

att lära sig programmering; det fanns lärare som 
ansåg, och de som inte ansåg, att alla elever kan lära 
sig programmering. I nästa steg genomfördes en 
induktiv dataanalys (Lincoln & Guba, 1985; Miles & 
Huberman, 1994) för att utveckla underkategorier. 

RESULTAT

Programmering i skolan – ett historiskt perspektiv

En försöksverksamhet startade, i slutet av 1970
talet, med datateknisk inriktning vid naturveten
skapliga programmet. Man utgick från en samtida 
eftergymnasial yrkesutbildning för programmera
re. Löften om utveckling av elevers logiska förmå
gor och problemlösning genom kunskaper i pro
grammering var attraktiva. Inom skolämnet för 
datateknik undervisades även systemutveckling för 
att kunskaper inom programmering skulle fram
ställas i ett socialt sammanhang. 

Programmering i skolan ifrågasattes tidigt (Cle
ments & Gullo, 1984; Reed & Palumbo, 1991); det 
var svårt att påvisa en generell utveckling av högre 
kognitiva förmågor (Palumbo, 1990). Enligt forsk
ning från 1980talet (Dalbey & Linn, 1985; Linn & 
Dalbey, 1985; Pea & Kurland, 1984) var undervis
ningen deklarativ med mycket tekniska detaljer. I 
Sverige valde man att utveckla ett unikt program
meringsspråk, DPGPROLOG, och en skoldator, 
COMPIS (Utbildningsdepartementet, 1988), för 
svenska förhållanden. Datorutvecklingen rusade 
fram och kunskaper inom programmeringen an
sågs överflödiga och ersattes därför med expertsys
tem och datorapplikationer. Kunskaper inom pro
grammering återkom dock i nästa läroplansreform.

Elbranschen uttryckte ett behov av kompetens 

4 Om möjlighet ges finansiellt och resursmässigt kommer seminarieserien fortgå. Träffarna genomfördes i 
samarbete med Teknikum/Stockholms universitet, Uppsala universitet, KTH och Microsoft Sweden AB.
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bland elever som läser på elprogrammet. Därför 
erbjöds kurser inom programmering i och med Lpf 
94. Det är första gången som kunskaper i program
mering fick eget ämne. Kurserna erbjöds så små
ningom till alla elever som så önskar. Idag läser 
cirka 6 000 elever programmering varje år.

Lärarnas föreställningar – ett nutidsperspektiv

Följande karakteristika har framkommit i under
sökningen: 

1) En majoritet av lärarna, utgår ifrån att inte 
alla elever som påbörjar kurserna kommer att 
lära sig programmering. Avgörande faktorer en
ligt lärarna är elevers intresse/motivation, sam
manhängande tid och elevers logiska/analytiska 
förmåga. 
2) Det finns ett uttalat individuellt lärande i 
klassrummet. 
3) Undervisningen varierar från att vara pro
grammeringsteknisk (med fokus på teknikalite
ter i programmeringsspråket) till att erbjuda 
eleverna generella programmeringsfärdigheter 
och kunskaper inom problemlösning. 
4) Flertalet lärare arbetar med enskild handled
ning och korta genomgångar. 
5) En stor majoritet av lärarna använder industri
språk snarare än anpassade utbildningsspråk för 
programmering.

Slutsatser och diskussion

Studien visar att programmering på gymnasiet of
tast är ett individuellt lärande med f lera mindre 
uppgifter, där mycket tid läggs på teknikaliteter 
inom ett eller f lera programmeringsspråk. En 

sådan undervisning riskerar att fokusera på dekla
rativa kunskaper vilket inte stimulerar till utveck
ling av högre kognitiva förmågor (Palumbo, 1990). 
Studien visar dessutom att lärarna av idag har höga 
förväntningar på elevers logiska och analytiska 
förmågor (även innan kurserna påbörjats). Sam
mantaget pekar därför avhandlingen på en exklu
derande undervisning i programmering.5 

Kanske är programmeringsundervisning idag 
överflödig, utifrån ett samhällsperspektiv. Ämnet 
gick från att vara en yrkesprofession, blev sedan till 
allmänbildning, för att sedan introduceras under 
egen kurs för de intresserade och motiverade. Dock 
passar det inte alla elevgrupper. 

Då samma exkluderande undervisningsmönster 
återfinns även inom andra skolämnen som till ex
empel matematik (Ball & Bass, 2000), kan man 
ana att mötet mellan programmering, eleven och 
läraren inte bara varit en tillfällighet i datortekni
kens utveckling. Det finns ett annat problem i bot
ten.

Förändring av lärares föreställningar är krävande 
(Burns m fl, 2002), vilket 30 år av mötet mellan 
datorteknik, elev och lärare visat. Seymour Papert 
(1980) skapade ett undervisningsspråk, LOGO, 
som fokuserade mera på logisk förståelse än förstå
else av programmeringsspråket själv. I Sverige slog 
det inte igenom.6 Idag finns andra alternativa pro
grammeringsspråk för undervisning7 men pro
grammeringslärare föredrar tunga industrispråk 
snarare än språk och utvecklingsmiljöer anpassade 
för undervisning. Varför föredrar lärare att utforma 
en undervisning som inte inkluderar en mångfald 
av elevers olika sätt att lära? Licentiatavhandlingen 

5 Ett liknande mönster förekommer redan under 1980talet (Dalbey & Linn, 1985; Linn & Dalbey, 1985).
6 Enligt Saarikoski (Saarikoski, 2011) arbetade man i Finland målmedvetet med att införa ett undervisnings
språk, LOGO, i undervisningen för att undvika att fastna i programmeringsspråkens olika teknikaliteter. 
7 T.ex. BASIC, Pascal, BlueJ, Greenfoot, Alice, Python och Kodu.
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pekar på svaret, då den identifierat ett stort behov, 
som existerat under lång tid. Programmeringslärare 
behöver mer än ämneskunskaper; minst lika vik
tigt är att lärare utvecklar en didaktisk repertoar 
baserad på reflektion kring mötet mellan IT, elever 
och deras egna föreställningar. 
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Forskarskolor – ny resurs för  
vetenskapligt grundad skolutveckling  

i detta avsnitt återges reflektioner uppfång-
ade från konferensens temapresentationer av licen-
tiaternas forskning. Vidare beskrivs i korthet vad 
som framkom vid paneldebatten med forskare, po-
litiker och skolfolk. Slutligen ges en sammanfatt-
ning utifrån konferensens huvudtema Forskande 
lärare – en framgångsfaktor.

Licentiaternas presentationer

En viktig del i konferensen var att licentiater från de 
nio forskarskolorna presenterade sina forsknings-
projekt under sex parallella teman. Inom varje tema 
gjordes fem korta och koncentrerade PowerPoint-
presentationer på femton minuter och fem minu-
ters frågor. Det innebar sammanlagt att ett trettio-
tal licentiater fick berätta om utgångspunkterna för 
sin forskning, innehåll och resultat i olika sessio-
ner. Varje temapresentation avslutades med en ge-
mensam diskussion som främst berörde frågan hur 
den presenterade forskningen kan göras tillgänglig 
och relevant för skolan. Presentationerna avslutades 
med korta summeringar i dialog med auditoriet, 
vilka återges här.

A) Skolan som språklig och kulturell mötesplats
Moderator: ralf sandberg, kungl. Musikhögskolan

Mariana Sellgren (SLIM) redogjorde för Den dubbla 

uppgiften – Tvåspråkiga elever i skolans mellanår ar-
betar med förklarande genre i SO. Ämnes under-
visning ställer stora språkliga krav – inte minst för 
elever som lär via sitt andraspråk. Skillnader i stu-
dieresultat mellan elevgrupper i dagens skola är en 
stor utmaning. I sin studie har Sellgren undersökt 
vilka språkliga resurser flerspråkiga elever använ-
der för att förklara i tal och skrift, det vill säga elev-
ernas arbetsprocess i olika moment, i muntlig inter-
aktion och textskrivande, där klassen arbetar med 
förklarande genre i ämnet geografi. Text som skrivs 
i helklass är mer ”uppackad” än lärobokens text, 
deltagare och processer synliggörs i högre grad.

Nils Larsson (Forskarskolan i Läs- och skrivutveck-
ling) presenterade ett projekt med titeln Ett möte 
mellan två skrivkulturer. Några högstadieungdomars 
syn på och bruk av skrift vid skol- respektive privatskri-
vande. De f lesta ungdomar var av den åsikten att 
deras privatskrivande var mer omfattande än deras 
skolskrivande. Under klasstid visade många ungdo-
mar ett visst motstånd mot att göra anteckningar. 
Larsson tar det för sannolikt att i den enkätstudie 
som genomfördes hävdade f lera av eleverna att de 
antecknade mer på lektionerna än vad de i verklig-
heten gjorde. Han visade också att genren påverkar 
skrivandet och exemplifierade med en elev som fått 



76 Forskande lärare – en framgångsfaktor

skriva om Zlatan respektive Siddharta, där den 
första var en av elevens stora idoler. Följaktligen 
blev texten rik till skillnad mot den andra skriven i 
skolan. 

Ingmarie Danielsson Malmros (FIHD) har i sin li-
centiatuppsats Det var en gång ett land – Histori-
eundervisning som legitimering och utmaning av 
identiteter undersökt berättelser om svenskhet i lä-
roböcker och elevers föreställningsvärldar. Uti från 
en insändare där man hänvisade till historia, 
svenskhet, ställer Malmros frågan om Ingvar 
Kamprad är entreprenör eller kapitalist, vilket beror 
på hur han omskrivs. Malmros visar på narrativ 
identitet såväl i läroböcker som i elevers berättelser 
och att det behöver utvecklas en interkulturell kom-
petens. Varifrån får eleverna sina värderingar? Ja, 
de som Malmros frågat menar att de fått sina vär-
deringar från föräldrar och lärare. Läroböcker 
nämns över huvud taget inte.

Robert Kenndal (Forskarskolan i Geografi) var nog 
dagens färskaste licentiat då hans uppsats Moders-
målet som framtidsresurs i en globaliserad värld blev 
färdig dagen innan denna presentation. Den berör 
bland annat hierarkier i språket. I Sverige är 
svenskan det språk som ligger till grund för allt, 
enligt Kendall. Dock kan ett andra språk än sven-
ska ses som en resurs men det är starkt påverkat av 
i vilken kontext man befinner sig. Det påverkar till 
exempel den som ska skriva sitt CV. Ska man skri-
va att man kan turkiska?

Annika Falthin (Nationella forskarskolan i musik-
pedagogik) avslutade presentationen med temat 
Musik som nav i skolredovisningar. Falthin har varit 
intresserad av hur musiken kan fördjupa lärandet 
och velat synliggöra musikens funktioner. Detta 
gjorde hon genom att videodokumentera redovis-

ningar i andra ämnen, men där eleverna använde 
sig av musik. Utifrån filmerna har sedan redovis-
ningarna transkriberats i form av ett partitur där 
det tydligt framkommer att det förekommer musi-
kalisk och ämnesmässig multimodal kommunika-
tion. Poängen är att musik erbjuder en menings-
fullhet i f lera lager, skapar relationer på ett direkt 
sätt med andra ämnen. Detta visar exempel på hur 
musik och konstnärlig verksamhet också kan vara 
kunskapsbärare i skolan. I den avslutande diskus-
sionen kom frågan upp: Vilket ämne ska de olika 
kunskaperna bokföras på?

Innan alla skildes åt för att ta del av paneldebat-
ten diskuterades kort: Vad ska ni göra nu? De som 
presenterat fick gå fram och svara. Det var stora 
skillnader i hur licentiaterna går vidare, allt ifrån 
att återgå till sin gamla tjänst utan ändrade arbets-
uppgifter eller lön till att fortsätta sina studier mot 
en doktorsexamen eller att kombinera sin tjänst 
med en annan tjänst på högskola. 

B) Värdegrund, bedömning, betyg
Moderator: Hans lödén, sliM, karlstads universitet.

I sessionen presenterades projekt från fem fors-
karskolor med betydande skillnader i profil. Trots 
det relaterades presentationerna till varandra och 
gav upphov till livaktiga diskussioner med många 
deltagare. Diskussionen handlade bland annat om 
de svårigheter lärare har att i en kravfylld miljö ut-
föra rimliga och rättvisa bedömningar av elevers 
prestationer. 

Christina Odenstad (FLHS) utgick i sitt projekt 
Provens betydelse för lärandet – Om vikten av att göra 
bra prov från att prov påverkar elevers lärande och 
att de anpassar sig till proven. Därför är det viktigt 
att studera provs utformning: Vad lyfts fram i dem 
och vad tenderar att försvinna? Odenstad, som stu-
derat ett betydande antal samhällskunskapsprov 
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från gymnasieskolan, visar bland annat skillnader i 
provkonstruktion mellan studieförberedande och 
yrkesförberedande program, där de förra innehål-
ler större andel förståelsefrågor och de senare stör-
re andel faktafrågor. Faktafrågor var, i sin tur, 
överlag vanligare inom momenten Sveriges stats-
skick och EU medan förståelsefrågor i större ut-
sträckning förekom inom ekonomi, massmedia, 
kriminologi och internationell politik.     

Larissa Mickwitz (SLIM) talade under rubriken 
Rätt betyg för vem? Betygsättning som institutionali-
serad praktik om betygsättningens villkor idag. 
Baserat på bland annat intervjuer med högstadielä-
rare visade projektet att betygsättningen i prakti-
ken styrs av såväl formella förutsättningar (t ex lä-
roplan och kursplan) som informella (t ex krav och 
förväntningar från elever, rektor och föräldrar) och 
att de senare möjligen tenderar att bli viktigare. 
Statens motmedel mot detta, i form av ökad inspek-
tion, riktas emellertid mot betygsättningen som 
sådan, inte mot de aktörer som försöker pressa lä-
rare att sätta högre betyg.     

David Rosenlund (FIHD) intresserade sig under rub-
riken Att bedöma kunskaper i historia med ett öga 
stängt. Lärares relation till kursplanen i Historia A för i 
vilken utsträckning kursplanens föreskrifter täcks in 
i prov. Studiens empiriska material utgörs av framför 
allt insamlade prov och lärarintervjuer. Rosenlund 
visar att relativt litet av vad kursplanen föreskriver i 
möjlig bredd för historieämnet täcks in av proven. 
Faktauppgifter dominerar över förståelseuppgifter, 
stoff betonas snarare än metod och dåtid ägnas be-
tydligt större uppmärksamhet än nutid. 

Ylva Bjelksäter (TUFF) redovisade i På spaning efter 
teknikundervisning de svårigheter teknikämnet haft 
att etablera sig i grundskolan, bland annat på 

grund av brist på utbildade lärare. Projektet, vars 
syfte var att beskriva vad som faktiskt sker i ämnets 
undervisning, kom att utvecklas mer mot lärares 
bedömning av elevers prestationer. Bjelksäter visa-
de, baserat på klassrumsstudier, att lärarnas be-
dömningskriterier dels var inbördes mycket olika, 
dels tydligt skilda från kursplanens uppställda kri-
terier.   

Ingela Andersson (Lärarforskarskolan – med fokus 
på klimat och vattenresurser) berättade under rub-
riken Den nya kursplanen i geografi i perspektiv av 
hållbar vattenresurs-hushållning om sitt ämnesför-
djupande projekt om implementeringen av det eu-
ropeiska vattendirektivet på lokal och regional nivå. 
I projektet studerades två fall av denna implemen-
tering och Andersson ställde frågan hur skolan kan 
få nytta av den typ av kunskap projektet represente-
rar. I sitt svar pekade hon bland annat på behovet av 
ökat samarbete högskola-gymnasieskola, vikten av 
att lärare är forskningsmässigt uppdaterade och 
behovet av förstärkt förståelse för kritiskt tänkande 
för att motarbeta förakt för forskning och forskare.

C) Teknik, multimodalitet och lärande
Moderator: carl-Johan rundgren, karlstads universitet 
och stockholms universitet

Inledningsvis presenterade Lena Godhe (SLIM) sin 
forskning om gymnasieelevers arbete med digitala 
berättelser under temat Creating multimodal texts 
in language education. Det empiriska materialet 
bestod av filmade sekvenser av hur gymnasieelever 
på samhälls-, omvårdnads- och individuella pro-
grammet arbetade i grupp kring att skapa egna di-
gitala berättelser. Analysen fokuserade bland annat 
hur eleverna positionerade sig i interaktionen kring 
uppgiften vid datorn. Resultaten visade att elever 
med svenska som modersmål fick ett tolkningsfö-
reträde i arbetet med de digitala berättelserna.
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Sedan följde en presentation av Nina Kilbrink 
(FontD) som berättade om sin forskning kring det 
teknikdidaktiska projektet LISA – ett teknikdidak-
tiskt forskningsprojekt (Learning In Several Arenas). 
Projektet genomförs i samarbete med lärare och 
elever på gymnasiets industri- och energiprogram 
samt med handledare på företag där eleverna gör 
den arbetsplatsförlagda delen av sin utbildning. Ett 
fokus för studien är hur kunskapsöverföring sker i 
de olika lärandemiljöerna, exempelvis hur ”tyst” 
kunskap (tacit knowledge) överförs mellan handle-
dare och elev. Tyst kunskap är sådan kunskap som 
är svår eller omöjlig att formulera i ord och som 
därför måste läras i den specifika situation där den 
kommer till användning, till exempel hur det luk-
tar när en viss typ av svetsning är färdig. Att det 
inte är självklart vad som är teori och vad som är 
praktik var något som blev tydligt i Kilbrinks inter-
vjustudie. Olika individer kunde ha tämligen olika 
uppfattningar om vad som skulle räknas som 
”teori” och vad som skulle räknas som ”praktik”.

Mattias Arrhenius (Forskarskolan i geografi) pre-
senterade sedan sin forskning med temat Elevers 
möte med datorbaserade animationer i geografiun-
dervisningen, kring gymnasieelevers lärande av en 
animation av bergartscykeln i geografiämnet. 
Arrhenius genomförde sin forskning tillsammans 
med lärarkolleger, och man planerade gemensamt 
en specifik lektion kring bergartscykeln, vilken 
filmades och analyserades. Resultaten visade på 
behovet av forskning kring hur elever uppfattar och 
lär med animationer. Bland annat kunde Arrhenius 
visa hur förenklingar i animationens design gav 
upphov till oväntade missförstånd hos eleverna.

Slutligen presenterade Joakim Svärdh (TUFF) sitt 
projekt kring Vem som använder NTA. NTA är en 
svensk version av det amerikanska projektet STC, 

som började testas i Sverige 1997 och som idag 
finns i nära hälften av Sveriges kommuner. NTA 
innefattar experimentlådor med manualer, kompe-
tensutveckling av lärare, fortlöpande utvärdering av 
elevernas lärande och olika former av samverkan 
med det omgivande samhället. Svärdh använde sig 
av ett omfattande statistiskt material från SCB, 
Skolverket och samtliga NTA-samordnare i kom-
munerna. Svärdh jämförde resultat i de nationella 
proven i kemi, fysik och biologi under 2009 med 
huruvida man använt NTA i de aktuella skolorna. 
Den forskning som hittills bedrivits på NTA i 
Sverige har framför allt utgjorts av kvalitativa stu-
dier, vilket gör att denna typ av kvantitativa studier 
utgör ett viktigt komplement. Resultaten från 
Svärdhs licentiatuppsats visar bland annat stora re-
gionala skillnader samt att elever från skolor som 
deltagit i NTA uppvisar något lägre resultat på de 
nationella proven. Möjligen kan detta tolkas som 
att NTA kan vara ett sätt att hjälpa upp skolor där 
NO-undervisningen har brister, snarare än att NTA 
skulle bidra negativt till lärandet.

Den metodologiska spännvidden av den forsk-
ning som bedrivits inom forskarskolorna visades 
tydligt av att Arrhenius forskning fokuserade läran-
det under en enda lektion, medan Svärdhs studie 
baseras på statistik som samlats in under f lera år. 
En fråga som återkom under diskussionen med 
auditoriet var hur det mervärde som skapats genom 
att lärare genomgår forskarutbildning kan komma 
skolorna som helhet till del. Det framkom tydligt 
att det måste utvecklas strukturer inom skolorna 
för att kunna ta tillvara de forskarutbildade lärar-
nas kompetens, vilket hittills i hög grad saknats.

D) Individen och lärande
Moderator: Martin stolare, karlstads universitet

De fem presentationer som gjordes under denna 
session spände över ett vitt fält och visade hur 
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mångfacetterad forskningen inom de nu genom-
förda forskarskolorna för verksamma lärare har 
varit. De resultat och slutsatser som presenterades 
hade i samtliga fall en klar bäring på frågan om hur 
undervisningen i skolan ska kunna förbättras. 

Åsa Forsberg (FLHS) presenterade sitt projekt 
under temat Veckans spaning – ett sätt att öka intres-
set för politik och samhälle hos killar på gymnasiesko-
lans yrkesprogram. Forsberg menade att ett systema-
tiskt arbete med samtal i undervisningen kan bidra 
till att öka intresset för politik hos elever. Det var 
pojkar vid gymnasieskolans yrkesprogram som in-
gått i Forsberg undersökning. Trots inledande svå-
righeter att kommunicera på detta sätt uttryckte 
eleverna enligt Forsberg stor uppskattning inför 
denna undervisningsform.

Peter Frejd (FontD) lade fram sin undersökning 
under temat Matematisk modellering i den svenska 
gymnasieskolan. Frejd har i sitt projekt undersökt 
den roll som matematisk modellering har i mate-
matikundervisningen på gymnasiet. Utifrån enkät 
med elever och intervjuer med lärare menade Frejd 
att det kan konstateras att matematisk modellering 
är något som i mycket lite utsträckning berörs i 
matematikundervisningen och detta trots att det är 
en del i kursplanen.

Catharina Tjärnberg (Forskarskolan i Läs- och 
skrivutveckling) med temat Framgångsfaktorer i 
skriv- och läslärande, betonade vikten av att skol-
forskning är praxisorienterad. Utifrån sin special-
pedagogiska ansats pekade hon bland annat på be-
tydelsen av ett tryggt sammanhang där eleven får 
möjlighet att lyckas och en tydlig struktur i under-
visningen. Detta var enligt Tjärnberg viktiga fakto-
rer för att elevernas läs- och skrivlärande ska ut-
vecklas på ett positivt sätt. 

Per Norström (TUFF) med utgångspunkt i temat 
Teknisk kunskap i skolan, klargjorde i sin presenta-
tion diskrepansen mellan den tekniska kunskap 
som lärs ut i skolan och den idé om kunskap som 
kan komma till uttryck i den tekniska praktiken. 
Han menade att man i den meningen kan tala om 
två skilda kunskapsteoretiska system och det var 
spänningen mellan dessa system som bland annat 
intresserade Norström. Norströms projekt rör sig 
inom fältet teknikfilosofi, där det enligt Norström 
ännu inte finns så mycket svensk internationellt 
erkänd forskning. 

Bo Persson (FIHD), presenterade sitt projekt 
Historieundervisning och elevers uppfattning om his-
torien. I fokus för Perssons projekt har förintelsen 
och framför allt undervisningen kring denna place-
rats. Persson har utarbetat tre olika lektionsplane-
ringar som sedan en gymnasielärare i historia haft 
som utgångspunkt för sin undervisning. Genom 
denna riggning har Person velat problematisera 
samspelet mellan den genomförda undervisningen 
och elevers lärande. Perssons slutsats är tydlig; un-
dervisning spelar roll! 

Efter presentationerna uppstod en livlig diskus-
sion kring forskarskolorna som projekt. I denna 
framkom en del kritik mot kommunerna, som flera 
av licentiaterna menade inte visat tillräckligt intres-
se för att ta emot dem när de väl var färdiga med sin 
utbildning. På frågan om licentiaterna efter genom-
förd utbildning kunde sägas ha blivit bättre lärare 
uttrycktes först en viss tvekan. Men när sedan 
någon framförde att detta visst var fallet, i så måtto 
att man utvecklat en större medvetenhet om sitt 
yrke, som i sig innebar att man hade fördjupat sina 
yrkeskunskaper, var det f lera som höll med. Ja, man 
hade nog blivit en bättre lärare, trots allt!
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E) Lärande i olika kontexter
Moderator: Beatriz lindqvist, södertörns högskola och 
sliM

Anna-Karin Westman (FontD) med temat Samtal 
om begreppskartor – en väg till ökad förståelse var 
först ut att presentera sin forskning om hur elevdis-
kussioner om begreppskartor kan bidra till en ökad 
förståelse för innebörden av utvalda begrepp inom 
cellbiologi och genetik hos de elever som deltar. 
Den efterföljande diskussionen har ägnats åt att 
summera vinsterna i undervisningssätt som under-
lättar elevers förståelse av samband mellan det 
konkreta och det abstrakta i naturvetenskapliga 
ämnen. Arbete med begreppskartor blir en del i en 
formativ bedömning och underlättar för läraren att 
upptäcka vad som fattas i undervisningen. 

Joakim Glaser (Forskarskolan i historia och histo-
riedidaktik) lyfter i sin studie under temat Historie-
förmedling utanför skolan, fram historieämnets och 
skolans betydelse för att grundlägga och bekräfta 
identiteter och socialisera unga människor till det 
befintliga samhället. Den efterföljande diskussio-
nen kom att handla om relationen mellan upplevd 
respektive tillskriven identitet och den ambivalens 
som eleverna i studien hanterar i korsdraget mellan 
olika diskurser om öst och väst. Glaser framhöll 
fördelarna med konstruktivistiska perspektiv som 
gör lärare medvetna om att allt identitetsskapande 
har med historia att göra och menade att hans un-
dersökning också kan användas för att problemati-
sera historieämnets didaktik i dagens mångetniska 
klassrum i Sverige.

Sverker Zadig (Nationella forskarskolan i musikpe-
dagogik) visar i sin undersökning med temat Vi 
sjunger så bra tillsammans, att det i körer och inom 
körstämmor kan finnas någon eller några som i 
musikaliskt avseende fungerar som inofficiella 

(stäm)ledare. Den efterföljande diskussionen tog 
fasta på frågor om tillämpbarhet av resultaten till 
exempel genom att elever som utöver informellt le-
darskap kan bli värdefulla assistenter till körledaren 
vid frånvaro. Några deltagare uppmärksammade de 
maktstrukturer som finns under ytan genom att 
körstämman, för att kunna fungera, kräver att 
många underordnar sig. Zadig klargjorde att han 
inte finner någon anmärkningsvärd skillnad mel-
lan professionella körer och gymnasiekörer.

Magdalena Cedering (Forskarskolan i geografi) 
med temat Skolnedläggning – förändring för individ 
och samhälle, redogjorde för sin studie av de konse-
kvenser som nedläggning av landsbygdsskolor 
innebär för barnfamiljers vardag och lokalsamhäl-
let, med utgångspunkt i ett par empiriska exempel. 
Ett f lertal negativa effekter lyftes fram. Den efter-
följande diskussionen tog upp andra möjliga effek-
ter som inte belyses i studien, till exempel att det 
också kan finnas positiva effekter för eleverna när 
de kommer till en skola i en större ort och får ett 
större socialt nätverk än i byskolan.

Eva Olsson (SLIM) har under temat Everything I 
read on the Internet is in English …, studerat vilken 
inverkan som exponering för engelska på fritiden 
kan ha på svenska grundskoleelevers förmåga att 
skriva på engelska. I uppsatsen analyseras brev och 
nyhetsartiklar skrivna av 37 elever i årskurs 9. 
Sammanfattningsvis visar undersökningen att 
elever med stor exponering för engelska på sin fri-
tid tycks anpassa sitt språk till de olika kontexterna 
i större utsträckning än elever med liten exponering 
för engelska; de uppvisar större registervariation. 
Den efterföljande diskussionen tog avstamp i frå-
gan: Hur kan man använda sig av detta? Olsson 
föreslår att lärare tar mer in i planeringen att alla 
elever inte har lika mycket kontakt med engelska på 
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fritiden, till exempel idrottande elever. Vidare dis-
kuterades möjligheten att utgå från mer f lexibla 
betygs- och kurssystem som inte nödvändigtvis 
behöver vara kopplade till årskurstillhörighet. 

F) Att utbilda för framtiden
Moderator: karin Åmossa, lärarförbundet

På seminariet presenterades fyra licentiatuppsatser 
från tre olika forskarskolor. Under seminariet disku-
terades frågor om hur forskningen kan implemente-
ras i skolan och på vilket sätt ämnesfördjupande 
studier eller studier med ämnesdidaktisk ansats bi-
drar till en starkare forskningsbas i undervisningen. 
Slutsatsen var att båda ansatserna behövs för att 
skapa en skola som vilar på vetenskaplig grund

Johan Sandahl (FLHS), talade under temat Sam-
hällsvetenskapliga tankebegrepp om hur kontroversi-
ella politiska begrepp kan användas för att utveckla 
elevernas tänkande. De grundläggande frågorna 
handlade om hur vi kan beskriva innehållet i ett 
ämne som samhällskunskap, vilket språk som an-
vänds och vad kunskaperna ska användas till. 

Josefin Reimark (Lärarforskarskolan – med fokus 
på klimat och vattenresurser) har utifrån temat 
Utbilda(d) för framtiden? Ref lektioner kring ämnes-
fördjupande fortbildning i relation till ämnesplaner 
och examensmål, gjort en ämnesfördjupande studie 
om hur tid och rum har påverkat biologisk mång-
fald. Hon betonade vikten av att lärare forskar i det 
ämne de undervisar i och hur det kan entusiasmera 
eleverna. Reimark menade att det är viktigt med 
lärare som själva har gjort fältstudier, experiment 
och laborationer eftersom detta är centralt i den 
naturvetenskapliga undervisningen.

Jonas Claesson (Lärarforskarskolan – med fokus på 
klimat och vattenresurser) med temat Vetenskapligt 

perspektiv på klimatfrågan har även han gjort en 
ämnesfördjupande studie och bidrog med en dis-
kussion om hur man kan undervisa med ett veten-
skapligt perspektiv på klimatfrågan. Han visade 
hur man med gymnasiematematik som verktyg 
kan åskådliggöra koldioxidens påverkan på klimatet 
och klimatets påverkan på vegetationen. 

Anders Grahn (Forskarskolan i geografi) med temat 
Undervisning om klimat, en väg mot demokrati? ta-
lade även han om klimatfrågan, men ställde frågan 
om undervisning om klimat är en väg mot demo-
krati. Han menade att gymnasielärare väljer vilket 
innehåll de ska använda när de undervisar om kli-
matförändringar och att dessa val har konsekven-
ser ur ett demokratiperspektiv. Innehållet i under-
visningen kan sedan delas in i tre didaktiska typo-
logier.

Paneldiskussion

Ett centralt inslag i konferensen var den panelde-
batt som genomfördes med deltagande forskare, 
forskande lärare, politiker och kommunföreträdare. 
Paneldebatten leddes av moderator Cecilia K 
Hultberg, prof. vid KMH och övriga deltagare var 
Larissa Mickwitz, licentiat; Thomas Strand, leda-
mot utbidningsutskottet; Maria Stockhaus, SKL; 
Elisabet Nihlfors, prof. huvudsekreterare UVK/VR; 
Inger Lindberg, prof. SU; Eva-Lis Sirén, ordf. 
Lärarförbundet och Hans Olofsson, licentiat.

Ett övergripande tema i debatten var frågan om 
förutsättningar för att det kollektiva kunskapslyft 
som forskarskolorna innebär ska komma skolans 
område till del. Ett antal delfrågor som riktades till 
deltagarna var: Vilket ansvar tar din organisation 
för fortsatt satsning på forskarutbildning för lärare? 
Hur ska forskarutbildade lärare bäst användas i 
skolan? Hur ska framtida satsningar se ut? Och vad 
kan vi lära av de genomförda forskarskolorna? Det 
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övergripande temat och de fyra frågorna berör 
strukturer och initiativ som på olika sätt främjar att 
forskarutbildade lärares kompetenser tas tillvara. I 
detta ingår också ömsesidigt ansvar och samverkan 
mellan olika organisationer inom skolans område, 
högskola/universitet och utbildningspolitik. Dessa 
aspekter utgjorde tematiska trådar mellan frågor-
na, inom ramen för det övergripande temat. Här 
sammanfattas debatten helt kort:

Den första frågan panelen hade att ta ställning till 
var: Hur kan licentiaterna gå vidare när de kommer 
tillbaka till sina skolor? 

Deltagarna i panelen uttryckte att det ligger ett 
stort ansvar på kommunerna och även de enskilda 
skolorna att ta vara på den kunskapsutveckling 
som licentiaterna nu kan bidra med. Hela syftet 
med skollärarforskning handlar om att förbättra 
resultaten, denna forskning måste få genomslag i 
kommunerna. Licentiaterna ska utveckla sina kol-
leger, och karriärtjänster är en viktig del i det. SKL 
kommer att kartlägga hur man arbetar med att ta 
hand om dessa lärare och enligt Stockhaus finns 
det utrymme för förbättring.

Elisabet Nihlfors vill se en kunskapstriangel be-
stående av forskning, utbildning och innovation. 
Hon önskar att lärosätena satsar mer systematiskt 
och ger organisatoriska förutsättningar för att 
kunna använda forskningen i praktiken. Inger 
Lindberg tog fasta på key note speakern Bengt 
Schüllerqvists tal om en brygga i båda riktningar-
na. En brygga som vi ska kunna fälla ner och där 
det är viktigt att bryggan inte fälls upp när licentia-
terna återvänder till skolan. De bör ha fortsatt kon-
takt med sina forskningsmiljöer och fortsatt sam-
arbete med skolorna. 

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén mena-
de att det behöver skapas en arbetsorganisation där 
specialisering ryms. Lärarförbundet kommer att 

trycka på så att det skapas tjänster och forum där 
lärare kan kombinera sin tjänst med forskning. Får 
vi inte detta kommer lärarna att rymma iväg till 
forskarutbildning. Hon vände sig direkt till lärarna 
och sade: ”Vi behöver er på golvet och vi behöver er 
forskning, som är direkt relevant för skolan!” 

Forskarskolorna kan ses som ett tredje steg av 
utveckling av en skolverksamhet, enligt Hans 
Olofsson. Hur ska de lärare som är verksamma och 
som inte gått denna utbildning kunna ta del av 
detta? 

Nästa fråga till panelen gällde deras tankar om sam-
arbete akademi, kommun och näringsliv.

Panelen såg positivt på samarbete och gav också 
goda exempel på att detta redan finns. Det är f lera 
kommuner som avsätter en promille av sin budget 
för skolutveckling, men hela landet bör, enligt 
Elisabet Nihlfors, göra det. Regeringen behöver 
inte skapa forskarskolor, det kan lärosätet göra själv 
och anordna egen utbildningsforskning. Inger Lind -
berg påpekade att mångfaldsperspektivet måste 
lyftas in. Fler än en av fyra elever lär på ett annat 
språk än sitt modersmål, vad får det för didaktiska 
konsekvenser?

Eva-Lis Sirén återkom till att det finns en bransch-
överenskommelse och att vi får ta det som utgångs-
punkt. Nu ifrågasätts inte om, utan nu diskuterar 
man hur. Det handlar om att driva ”tillsammans-
frågor” och att skapa en ny arbetsorganisation vil-
ket i slutänden ger effekter för eleverna i skolan. 
Det måste arbetas på olika nivåer kring detta. Även 
om det talas mycket om resurser, i form av pengar, 
kanske det inte alltid är pengarna som är proble-
met, påpekade Inger Lindberg. Det kan vara svårt 
att komma tillbaka ensam och driva skolutveck-
ling. De övriga i panelen höll med och kommente-
rade att det också behövs tid och att skolutveckling 
sker i projekt.
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Forskande lärare – en framgångsfaktor

Den nationella forskarskolekonferensens övergri-
pande tema, Forskande lärare – en framgångsfaktor, 
har på olika sätt belysts genom inledningar, föreläs-
ningar, presentationer av licentiaternas forsknings-
projekt samt en livfull paneldebatt mellan forskare, 
politiker och forskande lärare. Genom forskarsko-
lorna i denna omgång har en ansenlig ämnesdi-
daktisk kunskapsutveckling blivit verklighet. Kon-
ferensens syfte har varit att sprida denna kunskap 
och göra forskningsresultaten kända för politiker 
och skolfolk. Konferensen har därmed tjänat syftet 
att erbjuda ett möte mellan akademi, skola och be-
slutsfattare. Ur detta möte tror vi att givande kon-
takter kan utvecklas som ger möjligheter att bygga 
en brygga mellan forskning och det vardagsnära 
arbetet i skolan. Som en avslutning tar vi upp några 
argument för denna byggnation.

Akademi

Det kunskapslyft som åstadkommits av forskning-
en inom forskarskolorna är ett unikt resultat av 
satsningen på ämnesfördjupande och ämnesdidak-
tiska studier med en klar inriktning på skolans 
problematik. Centralt är också vilka förutsättningar 
som krävs för att det kollektiva kunskapslyft som 
forskarskolorna innebär verkligen ska komma sko-
lans område till del, att skapa strukturer som un-
derlättar för att de enskilda lärarnas kompetenser 
ska tas tillvara. De forskarutbildade lärarna är alltså 
mycket viktiga för att bygga en välbehövlig brygga 
mellan praktik och forskning. Det bör också näm-
nas att i ett internationellt perspektiv värderas fors-
karutbildningen högt både i offentlig och privat 
verksamhet i många andra europeiska länder, där 
både disputerade tekniker, naturvetare, samhälls-
vetare och humanister anställs i mycket olika posi-
tioner. Forskarskolorna är en ny resurs för veten-
skapligt grundad skolutveckling!

Skola

En konsekvens av konferensen är att skapa ett nät-
verk där givande kontakter kan utvecklas mellan 
den ämnesdidaktiska forskningen och den vardag-
liga skolverksamheten. Detta erfarenhetsutbyte 
kan leda vidare till kreativa samtal om strategier för 
att tillvarata de forskarutbildade lärarnas veten-
skapliga kompetenser med inriktning på skolut-
veckling. Genom dessa kontaktytor och nätverk ges 
också nya förutsättningar och förbättrade villkor 
för de nyutbildade licentiaternas karriärutveckling. 
Med tanke på att forskarskolorna för yrkesverk-
samma lärare syftar till att både bidra till skolut-
veckling och till att öppna nya karriärvägar för lä-
rare, kan vi konstatera att det är mycket angeläget 
att strategier tas fram för att forskarutbildade lära-
res kompetens ska komma skolans område till del.

Beslutfattare

Det råder betydande enighet bland politiker och 
beslutsfattare att på olika sätt påverka utvecklingen 
av den ämnesdidaktiska praktiknära forskningen 
och dess tillämpning i skolans verklighet. De vill se 
spridning av värderad, relevant och systematisk 
kunskap om undervisning och lärande för att sti-
mulera undervisningsprocesser och öka målupp-
fyllelsen. Inför en ny forskningsproposition har 
parterna också kommit överens. Sveriges Kom-
muner och Landsting, Friskolornas riksförbund, 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges 
Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv har enats 
om att gemensamt arbeta för en skola som vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, i en-
lighet med den nya skollagen. Parterna bygger nu 
vidare och har hittills skrivit en gemensam debatt-
artikel och gjort en programförklaring samt ge-
nomfört studiebesök och kartläggning av kommu-
nernas satsningar på forskning. Karin Åmossa från 
Lärarförbundet och Bodil Båvner från SKL avsluta-
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de sin programpunkt på konferensen med att det 
också finns tankar på ett Nationellt forum för skol-
forskning. Programförklaringen – Forskning ger 
bättre resultat i skolan – delades ut till konferensens 
deltagare.

Final – att angöra en brygga!

Cecilia K Hultberg nämnde i inledningen att fors-
karskolorna har inneburit ett kollektivt kunskaps-
lyft för 150 lärare, men ställer samtidigt frågan: Vad 
har hänt dessa lärare när de återvänder till sina 
skolor? Det var en fråga som också debatterades 
livligt under konferensdagen. Utbildningsminister 
Jan Björklund talade om att det för tjugo år sedan 
fanns uppemot 2 000 lektorer i grund- och gymna-
sieskolan mot nuvarande 200. Målsättningen är att 
få tillbaka nivån till 2 000 lektorer eller gärna f ler, 
utfäster utbildningsministern. Eva-Lis Sirén beto-
nade att lärarförbunden, från sina olika håll, kom-
mer att trycka på så att det skapas tjänster och 
forum där läraren kan kombinera sin tjänst med 
forskning. Det verkar alltså finnas en rörande poli-
tisk enighet kring dessa mål. Bengt Schüllerqvist 
beskriver forskarskolorna som en kunskapsbrygga 
mellan ämnesdidaktik och skolutveckling. Denna 
brygga tycks vara angjord! Nu är det upp till be-
slutsfattare – regering, kommuner och landsting 
samt skolhuvudmän – att låta de nyutbildade licen-
tiaterna segla ut i medvind och erbjuda såväl dem 
som kommande forskande lärare goda karriärvägar 
och därmed bidra till skolutveckling!
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Förteckning över licentiatuppsatser 

1) Forskarskolan för lärare i historia 
och samhällskunskap: FLHS
Berg, Mikael (2011). Historielärares historier – 

Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielä
rare i historia. karlstad: karlstads universitet, 
avdelningen för politiska och historiska studier. 
(http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?sear
chid=2&pid=diva2:373611)

forsberg, Åsa (2011). ”Folk tror ju på en om man kan 
prata” Deliberativt arrangerad undervisning på gym
nasieskolans yrkesprogram. karlstad: karlstads uni-
versitet, avdelningen för politiska och historiska 
studier. (http://www.diva-portal.org/smash/re-
cord.jsf?searchid=4&pid=diva2:393816)

grönlund, agneta (2011). Redskap för lärande? 
Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet. 
karlstad: karlstads universitet, avdelningen för 
politiska och historiska studier. (http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchid=6&pid=di
va2:394719)

Jansson, tobias (2011). Vad kommer på provet? 
Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap. 
karlstad: karlstads universitet, avdelningen för 
politiska och historiska studier. (http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchid=8&pid=di
va2:380888)

karlefjärd, anna (2011). Att rymmas inom sitt fri
utrymme – Om samhällskunskapslärares tolkning, 
anpassning och undervisning. karlstad: karlstads 
universitet, avdelningen för politiska och historis-
ka studier. (http://www.diva-portal.org/smash/re-
cord.jsf?searchid=1&pid=diva2:395564)

karlsson, annika (2011). Samhällsguide, individualist 
och moderator. Samhällskunskapslärares professio
nella förhållningsätt i betygsättningsrelaterat arbete. 

karlstad: karlstads universitet, avdelningen för 
politiska och historiska studier. (http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchid=7&pid=di
va2:395830)

larsson, kristoffer (2011). Kritiskt tänkande i sam
hällskunskap. En studie som ur ett fenomenografiskt 
perspektiv belyser manifesterat kritiskt tänkande 
bland elever i grundskolans år 9. karlstad: karlstads 
universitet, avdelningen för politiska och historis-
ka studier. (http://www.diva-portal.org/smash/re-
cord.jsf?searchid=5&pid=diva2:393342)

Odenstad, christina (2010). Prov och bedömning i 
samhällskunskap. En analys av gymnasielärares 
skriftliga prov. karlstad: karlstads universitet, 
avdelningen för politiska och historiska studier. 
(http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?sear
chid=3&pid=diva2:379242)

Olofsson, Hans (2011). Fatta historia. En explorativ 
fallstudie om historieundervisning och historiebruk i 
en högstadieklass. karlstad: karlstads universitet, 
avdelningen för politiska och historiska studier. 
http://kau.diva-portal.org/smash/record.
jsf?searchid=1&pid=diva2:414575

sandahl, Johan (2011). Att ta sig an världen. Lärare 
diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsäm
net. karlstad: karlstads universitet, avdelningen 
för politiska och historiska studier. http://kau.diva-
portal.org/smash/record.jsf;jsessionid=a38e946e8
69b895ec65f4a11b9ad?pid=diva2:418273

Wall, peter (2011). EUundervisning. En jämförelse av 
undervisning om politik på nationell och europeisk 
nivå. karlstad: karlstads universitet, avdelning för 
politiska och historiska studier. (http://kau.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchid=1&pid=di
va2:399052)
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2) Forskarskolan i Naturvetenskap
ernas, Teknikens och Matematikens 
Didaktik – FontD  
adolfsson, lena. (2011). Attityder till naturvetenskap. 
Förändringar av flickors och pojkars attityder till biolo
gi, fysik och kemi 1995 till 2007. umeå: umeå uni-
versitet.

agder, isabella. (2011). Åtskillnader i sättet att beskri
va och lära om växthuseffektens orsaker och verkan. 
linköping: linköpings universitet.

apelthun, lena. (in progress). Att identif iera mate
matikbegåvade elever och få dem att utvecklas: En 
studie av ”Matte A för åk 9”verksamheten i 
Uppsala. eskilstuna: Mälardalens högskola.

aretorn, lena. (in progress). Mathematics in the 
upper secondary electricity program in Sweden: A 
study of teacher knowledge. umeå: umeå universi-
tet.

asami Johansson, Yukiko. (2011). An analysis of using 
Japanese problem solving oriented approach in mat
hematics classroom. gävle: Högskolan i gävle.

Becevic, semir. (2011). Klassrumsbedömning i mate
matik på gymnasieskolans nivå. Halmstad: 
Högskolan i Halmstad.

Bergholm, Marie. (in progress). Teachers' and 
Students' Strategies to Promote and Enable 
Mathematical Communication in Their Practice. 
linköping: linköpings universitet.

Bergqvist, anna. (in progress). Exploring the teaching 
of chemical bonding – teachers’ knowledge and 
school textbooks’ influence. karlstad: karlstads uni-
versitet.

Borg, carola. (2011). Utbildning för hållbar utveckling 
ur ett lärarperspektiv – Ämnesbundna skillnader i 
gymnasieskolan. karlstads universitet.

Boström, erika. (in progress). Formative assessment 
in mathematics – the impact of a comprehensive 
teacher professional development program in forma
tive assessment on teachers’ practice. umeå: umeå 

universitet.
carlsson, Henrik. (2011). Undervisning som utvecklar 

matematiska förmågor. kalmar: linnéuniversitetet.
christenson, nina. (2011). Knowledge, Value and 

Personal experience – Upper secondary students’ use 
of supporting reasons when arguing socioscientif ic is
sues. karlstad: karlstads universitet.

Dufåker, Daniel. (2011). Spectroscopy studies of few 
particle effects in pyramidal quantum dots. 
linköping: linköpings universitet.

erixon, patrik. (2011). Symbolhanterande räknare i 
gymnasiets matematikundervisning. linköping: 
linköpings universitet.

frejd, peter. (2011). Mathematical modelling in upper 
secondary school in Sweden An exploratory study. 
linköping: linköpings universitet.

göransson, anna-lena (2011). Elucidating the 
Aggregation Process of Variants of the Alzheimer's 
Disease Associated Abeta peptide. linköping: 
linköpings universitet.

Hallström carl Henrik (2011). Bildning och fysik – En 
studie om elevers erfarenheter av fysik i en liten 
grupp på gymnasieskolans naturvetenskapliga pro
gram. Halmstad: Högskolan i Halmstad.

lundberg, anna (2011). Proportionalitetsbegreppet i 
den svenska gymnasiematematiken – en studie om 
läromedel och nationella prov. linköping: 
linköpings universitet.

lundblad, thomas (2011). Augmented reality simule
ring i naturvetenskaplig undervisning. Ett pedagogiskt 
verktyg för att engagera elever i informationssökning, 
argumentation och beslutsfattande i en frågeställning 
med koppling till deras egen vardag. Malmö: Malmö 
högskola.

Maerker, leif (2011). Är det skillnad mellan Mate
matik och Yrkesmatematik? Syns det i gymnasiesko
lans undervisning i ämnet? linköping: linköpings 
universitet.

Mehanovic, sanela (2011). The potential and challen
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ges of the use of dynamic software in upper secon
dary matematics. Malmö: Malmö högskola.

Ottander, katarina (in progress). Naturkunskaper 
för hållbar utveckling – Hållbar utveckling för natur
kunskapande. umeå: umeå universitet.

pripp, annette (in progress). Att välja teknikprogram
met. En tematisk analysstudie om ungdomars moti
vation, intressen och drivkrafter om varför de väljer 
teknikprogrammet på gymnasiet. linköping: 
linköpings universitet.

svärd, anna (in progress). En studie av gymnasieele
vers användning av visualiseringar i trigonometrin. 
kristianstad: Högskolan i kristianstad.

Westman, anna-karin. (2011). Samtal om begrepps
kartor – en väg till ökad förståelse. Härnösand: 
Mittuniversitetet. http://www.miun.se/sv/
forskning/vara-forskare/Disputationer/
avslutade--/ 

3) Språk och lärande i mångfaldsper
spektiv (SLIM)

Boström, erik (2011). Projektarbete i gymnasiet. 
Samtal, skrivande och institutionella förväntningar. 
göteborg: göteborgs universitet, institu tionen 
för svenska språket. http://www.svenska.gu.se/ut-
bildning/forskarniva/forskarskolor/slim/licentiat-
uppsatser/

edlund, anders (2011). Undervisning på engelska i 
den svenska gymnasieskolan – ett experiment med 
potential?: En studie av tre elevgruppers engelska 
texter i två register. stockholm: stockholms uni-
versitet, institutionen för språkdidaktik. http://
su.diva-portal.org/

godhe, anna-lena (2011). Creating multimodal texts 
in language education. göteborg: göteborgs uni-
versitet, institutionen för svenska språket. http://
www.svenska.gu.se/utbildning/forskarniva/fors-
karskolor/slim/licentiatuppsatser/

Mickwitz, larissa (2011). Rätt betyg för vem?: 

Betygsättning som institutionaliserad praktik. 
stockholm: stockholms universitet, institu tionen 
för språkdidaktik. http://su.diva-portal.org/ 

Olsson, eva (2011). ”Everything I read on the Internet 
is in English” On the impact of extramural English 
on Swedish 16yearold pupils’ writing proficiency. 
göteborg: göteborgs universitet, institutionen 
för svenska språket. http://www.svenska.gu.se/di-
gitalassets/1325/1325748_olsson-eva-lic.pdf

randahl, ann-christin (2011). Elever som skribenter i 
skolans skrivpedagogiska diskurser. göteborg: 
göteborgs universitet, institutionen för svenska 
språket. http://www.svenska.gu.se/utbildning/fors-
karniva/forskarskolor/slim/licentiatuppsatser/

sellgren, Mariana (2011). Den dubbla uppgiften – 
Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med 
förklarande genre i SO. stockholm: stockholms 
universitet, centrum för tvåspråkighetsforskning. 
http://su.diva-portal.org/

sirén Blomgren, ninni (2011). Språk och samspel 
med Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 
En interventionsstudie i gymnasiesärskolan. 
göteborg: göteborgs universitet, institutionen 
för svenska språket. http://www.svenska.gu.se/ut-
bildning/forskarniva/forskarskolor/slim/licentiat-
uppsatser/

Wiktorsson, gabriella (2011). Kollaborativt skrivande 
i franska – en studie i hur gymnasieelever använder 
sina olika språkkunskaper och varandra som resur
ser. stockholms universitet, institutionen för 
språkdidaktik.

Wretlund, carina (2011). ”Dom som hade bra betyg 
behandlade dom som kunglighter, vi andra typ sket 
dom i” – en samtalsanalytiskt orienterad narrativ 
analys av IVelevers berättelser. stockholm: 
stockholms universitet, centrum för tvåspråkig-
hetsforskning. http://su.diva-portal.org/
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4) Lärarforskarskolan – med fokus på 
klimatutveckling och vattenresurser
andersson, ingela. (2011). Implementing the European 

Water Framework Directive at local to regional level. 
Case Study Northern Baltic Sea River Basin District, 
Sweden. stockholm: södertörns Högskola, 
institutionen för livsvetenskaper. http://su.diva-
portal.org/smash/searchlist.jsf?searchid=2

claesson, Jonas. (in progress). Kopplad modellering 
av klimat och ekonomi. stockholm: stockholms 
universitet, Meteorologiska institutionen. http://
su.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchid=2

Hede, thomas. (2011). Cloud formation and Molecular 
Dynamics simulations. stockholm: stockholms uni-
versitet, Meteorologiska institutionen. http://su.di-
va-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchid=2

lilja, carl. (in progress). Synchronity of early Late
glacial tephra horizons. stockholm: stockholms 
universitet, instutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi.

nathanson, Marcus. (in progress). Modeling hydraulic 
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