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Förord

När jag för några år sedan försökte berätta för en dansklärare om 
hur svenskämnet såg ut, fick jag följande fråga: ”Jamen, er svensk-
faget så et fag eller en oplevelse?” Jag visste redan då, att skillnader 
fanns mellan modersmålsundervisningen i Danmark och Sverige, 
men yttrandet kom mig att ana att de kanske var större än jag trott. 

En del visste jag nämligen sedan tidigare; jag har arbetat nordiskt 
som Svensklärarföreningens representant i Nordspråk flera år, har 
anordnat kurser i Nordiska Ministerrådets regi och är gift med en 
dansklärare. Till exempel visste jag att man i Danmark läser mer 
inhemsk litteratur än internationell och att Folketinget i januari 
2006 införde en dansk kanon.1 Men hur detta påverkade dansk-
undervisningen visste jag intet om, och inte heller hur dansklärare 
undervisade om texter. Jag beslöt mig för att ta reda på detta och 
vilka andra skillnader som fanns – och vilka likheter. Under den 
processen upptäckte jag också bakomliggande intressen, som visade 
sig ha fått inverkan på styrsystem, styrdokument och undervisning.

Avhandlingsarbetet har oväntat inneburit en retrospektiv upp-
täckts- och bildningsresa för mig. Ibland hittar en forskare samband, 
som han egentligen inte vill veta av. Den främsta lärdomen är hur  
lätt jag gått in i olika system och rådande diskurser. 2 Det är inget 

1 Kulturministeriet. Kulturkontakten - Kulturkanon - nr. 1/2 – 2006. 2006. 
Elektronisk udgivelsesform. 

2 Med diskurs menar jag i likhet med Hellspong, Lennart och Ledin, Per. Vägar 
genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur, 1997, 51: 
”grundläggande tanke- och handlingsmönster som utmärker olika slags verk-
samheter.” Deras definition är mer konkret än Jørgensen, Marianne Winter och 
Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, 7: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.” I Ball, Stephen, J. 
Education Reform. A critical and post-structural approach. Buckingham, Phi-
ladelpia: Open University Press, 1994, 21 definieras diskurs på ett sätt som 
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märkligt i detta förhållningssätt, eftersom anställda i olika positioner 
måste stänga ögonen för att överleva, om medvetenhet om systemfel 
över huvud taget finns. Dessutom är det ju också så, att ”man biter 
inte den hand som föder en”, som det heter. 

Jag började min bana som lärare 1974 och undervisade efter Lgy 
1970. Jag blev snabbt facklig förtroendeman, bland annat under 
lärarkonflikten i slutet av 1970-talet, och huvudlärare i svenska. I 
egenskap av det senare skulle först Supplement 22 introduceras för 
mina kolleger 1975 och sedan Supplement 80 1982. Att alla elever 
skulle ha samma Supplement och att alla författarrekommendatio-
ner försvann, tyckte vi var märkligt, men vi gjorde vårt bästa att 
följa skrifterna i våra planeringar.

1990 började jag på Svenskprov i Malmö som konstruktör av 
nationella prov och som svenskdidaktiker. Den diskurs, som då 
fanns inom svensklärarutbildningen, var i hög grad influerad av 
Pedagogiska gruppen. Jag var aldrig aktiv i PG, men förde (okri-
tiskt) ut dess budskap i min undervisning. 

Som läromedelsförfattare skrev jag böcker med många uppgif-
ter i svenska för gymnasiet, i vilka eleverna uppmanades att söka 
kunskap själva, eftersom elevaktivitet var framskrivet i läroplan och 
kursplaner.3 

Mer och mer kom jag att arbeta för Fortbildningsenheten, och 
tillsammans med Fortbildningsavdelningen i Linköping, fick vi Skol-
verkets uppdrag att implementera den kommande reformens decen-
traliseringstanke, Lpf 94, kursplaner och betygskriterier. Under tre 
år åkte jag och mina kolleger land och rike runt och ömsom predi-
kade, ömsom förklarade det glada budskapet om det nya systemet 
och de nya dokumenten.

Hösten 1995 arbetade jag som universitetsadjunkt och inskrevs 
som doktorand vid den då nystartade forskarutbildningen svenska 

ligger nära Hellspong & Ledin: “[Discourses a]re about what can be said, 
and thought, but also who can speak, when, where and with what authority. 
Discourses embody the meaning and use of propositions and words. Thus, 
certain possibilities for thought are constructed.” Ytterligare en finns hos Gee, 
James Paul. Social Linguistics and Literature. Ideology in discourses. Fourth 
edition. London and New York: Routledge, 2012, 3: ”Discourse are ways of 
behaving, interacting, valuing, thinking, believing, speaking, and often reading 
and writing, that are accepted as instantiations of particular identities /…/ by 
specific groups”

3 Se kapitel 5. Styrdokument.
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med didaktisk inriktning, SMDI. 1996 blev jag rektor för en stor 
gymnasieskola och lämnade i praktiken forskarutbildningen i 10 år, 
även om jag fortsatte att läsa didaktisk litteratur.

Som rektor blev bland mina första arbetsuppgifter, i den med tre 
programrektorer utökade nya ledningsgruppen, att genomföra indi-
viduell lönesättning och indelning av lärarna i ämnesövergripande 
arbetslag. Visserligen gick jag rektorsutbildning, men det var först 
när jag på 2000-talet började undervisa i organisation, ledarskap 
och gruppdynamik vid en högskola, som jag fick forskningsbaserade 
förklaringar till hur jag hade agerat som rektor.

Nu, efter att ha beforskat svensk- och danskundervisningen och 
ramarna för dem och de agenter som står bakom ramarna, kan jag 
bara konstatera insikten om att jag gjort min plikt som en intet ont 
anande implementör. Detta är den kritiska forskningens syfte och 
ändamål, att få beforskade, men också forskaren, att komma till 
insikt för att eventuellt kunna ändra på sakernas tillstånd.

Hans-Georg Gadamer menar att det bör finnas ”en polaritet av 
förtrogenhet och främlingsskap” och att det är viktigt med tillhörig-
het i ”fundamentala och bärande fördomar” inom det område som 
ska undersökas.4 Det är nog viktigt med förförståelse, men jag kan 
inte säga, att jag har mera kredibilitet på grund av alla de befatt-
ningar som mitt CV skvallrar om. Tvärtom är det så att jag skolades 
in i de olika dominanta, i vissa fall hegemoniska, diskurser, som 
jag mötte.5 Detta blev tydligt i mötet med det danska systemet och 
upptäckten av de bakomliggande orsakerna till skillnader. 

Om förförståelse säger Sylvi Penne, att man alltid måste vara på 
sin vakt, så man inte bekräftar sig själv, och att förförståelsen kan 
göra att man finner det man förväntar att finna. Hon konkluderar: 
”Det er en farefyld ferd”.6

4 Gadamer, Hans Georg. Sanning och metod i urval. Uddevalla: Daidalos, 
1960, på svenska 1997.

5 Gee, James Paul. Social Linguistics in Literature. Ideologies and Discourses. 
Fourth edition. London and New York: Routledge, 2012, 159 säger till och med 
att det är hart när omöjligt att kritisera den diskurs man är inne i: ”Discourses 
are resistant to internal criticism and self-scrutiny since uttering viewpoints that 
seriously undermine them defines as one being outside them. The Discourse 
itself defines what counts as acceptable criticism.”

6 Penne, Sylvi. Profesjonsfaget norsk i en endringstid. Norsk på ungdomstrin-
net. Å konstruere mening, selvforståelse og identitet gjennom språk og tekster. 
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praktisk hjälp, Katarina Lundin för många, nyttiga synpunkter, 
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filosoffinnande och figurritning, och alla deltagare i SMDI-seminari-
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Fagets rolle i et identitetsperspektiv, i et likhet- og ulikhetperspektiv. Dr. Polit.-
avhandling, Universitetet i Oslo, 2006, 19.
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1. inledning

Avhandlingen är kritiskt ämnesdidaktisk.7 Den undersöker gym-
nasieutbildningens olika nivåer, som behandlas i var sina kapitel: 
undervisningen, diskussionsarenan, styrdokumenten, styrsystemen 
och den globala nivåns inflytande.8 Den försöker avtäcka bakomlig-
gande orsaker till utformningen och realiseringen av de olika nivå-
erna. Den är komparativ, och utgör en jämförelse av undervisning och 
styrmedel i modersmålsämnet i Danmark och Sverige.9 Klassrums-
empirin kommer från tre svenska och tre danska gymnasieklasser. 

Undervisning i de besökta klasserna analyseras. Fyra olika ideal-
typsämneskonstruktioner extraheras. Styrdokument och styrsystem 

7 Den vilar bland annat på Basil Bernsteins didaktiska modell och rekontextua-
liseringsmodell, Wolfgang Klafkis kritisk-konstruktiva bildningsteori och Frede 
V. Nielsens udfordringsdidaktik, varav de två senare presenteras i detta kapitel. 
Här har jag valt samlingsnamnet kritisk ämnesdidaktik.

8 I diskussionsarenan återfinns till exempel tänketankar, medier, forskare och 
läromedel. Den undersöks närmare i kapitel 8. Diskussionsarenan. Global 
betyder högsta nivån i systemet, men ordet har även en mer konkret betydelse, 
då ideologierna på denna nivå är (västvärlds)globaliserade. ”Gymnasier” 
betyder i detta sammanhang besökta gymnasier på teoretiska program i Sverige 
och STX, det almene gymnasium, i Danmark. 

9 I Sverige och Danmark finns idag flera ”modersmål”. Jag behöver en sam-
lingsbeteckning för dansk- och svenskämnet och använder modersmål. Det finns 
tradition för detta i tidigare forskning. Till exempel forskningen inom IMEN, 
International Mother Tongue Education Network. För historisk genomgång 
av IMEN-projekt, se Herrlitz, Wolfgang & van de Ven, Piet-Hein. Compara-
tive research on mother tongue education: IMEN’s aims. Points of departure, 
history and methodology. I Research on mother tongue education in a compara-
tive international perspective. Theoretical and methodological issues, Wolfgang 
Herrlitz, Sigmund Ongstad & Piet Hein van de Ven (eds.), 13-42. Amsterdam 
– New York: Rodopi, 2007. 
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i de två länderna undersöks. Slutligen söks bakomliggande orsakers 
betydelser för skillnader och likheter. 

syfte och frågeställningar
Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka lokala, natio-
nella och globala faktorer som påverkar svensk- och dansklärares 
arbetsförutsättningar och deras undervisning.

Forskningsfrågor
Forskningsfrågorna är olika beroende på vad som ska beforskas. 
De presenteras i den ordning de behandlas i avhandlingen. Jag har 
begränsat antalet till en, relativt övergripande, fråga per avdelning.

Forskningsfrågan om ämneskonstruktioner är följande:
• Vilka teoretiska ämneskonstruktioner kan urskiljas?

Forskningsfrågan avseende undervisningsnivån är:
• Vilka faktiska ämneskonstruktioner framträder?

Forskningsfrågan är följande på styrsystems- och styrdokumentnivå, 
där jag betraktar både styrdokument och styrsystem som texter. 
• Vilken typ av undervisning kan styrdokumenten och styrsyste-

men generera?

Forskningsfrågan på den globala nivån är:
• Vilka bakomliggande faktorer kan förklara skillnaderna på 

undervisnings-, styrdokuments-, styrsystems- och diskussions-
arenanivån?

Forskningsfrågan i diskussionsarenan är:
• Vilken dagordning och vilken styrka har de olika agenterna?

Forskningsskäl
Varför undersöka och kritiskt granska just detta? Två svar två är 
tydligare än andra. Lisbeth Lundahl, som deltog i ett stort euro-
peiskt forskningsprojekt ger ett:
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By and large, Swedish education policy has tended to be treated 

as a Swedish matter. /---/ A study of policy documents and edu-

cation debates in the early 2000s leads us to almost the same 

conclusion. Swedish education is still seldom explicitly analysed 

and discussed in relation to international conditions or actors.10

Det finns alltså all anledning att titta över rikets gränser och jämföra 
svenskt skolväsen med ett annat lands eller till och med global nivå. 
Detta är en komparativ studie, men svenska och danska förhållan-
den får inte lika stort utrymme. Det vore kanske rättvisare att säga 
att svenskämnet och dess ramar är satt i relief mot danskämnet och 
dess ramar.

Det andra svaret handlar om vem som ska granska vad. Hans 
Albin Larsson har noterat att:

förändringen av den svenska modellen dels skapade gynnsamma 

förutsättningar för ”ekonomernas professionaliseringsprojekt”, 

det vill säga deras strävan att betraktas som experter på alle-

handa offentliga verksamheter, dels innebar att ekonomernas 

bedömningar skänkte vetenskaplig legitimitet åt marknadsorien-

terade förändringar av välfärdspolitiken.11

Larsson är missnöjd med ekonomernas bedömningsmonopol på 
offentliga verksamheter. Det är därför en god idé om andra än 
ekonomerna undersöker offentliga verksamheter, i det här fallet en 
doktorand i svenska med didaktisk inriktning, SMDI, som utforskar 
svensk- och danskämnet i ekonomismens tid. 

Kanske ska också frågan hur många nivåer som ska granskas 
ställas. I didaktiska sammanhang är det ofta klassrumsnivån och läro-
plansnivån som undersöks.12 Dovemark skriver till exempel: ”Kon-

10  Lundahl, Lisbeth. Swedish, European, global. The transformation of the 
Swedish welfare state. I The RoutledgeFalmer Reader in Educational Policy 
and Politics, Bob Lingard & Jenny Ozga (eds.), 117-131. London & New York: 
Routledge, 2007, 125.

11  Larsson, Hans Albin. Skola eller kommunal ungdomsomsorg? Stockholm: 
SNS Förlag, 2002, 23.

12  Se till exempel Nielsen, Frede V. Sammenlignende fagdidaktik: Genstands-
felt, perspektiver og dimensioner. I Cursiv nr. 7, 2011 Sammenlignende fag-
didaktik, Ellen Krogh & Frede V. Nielsen (red.), 11-32. Århus: DPU, Aarhus 
Universitet, 2011; Krogh, Ellen. Undersøgelser af fag i et fagdidaktisk perspek-
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ventionella etnografer talar generellt sett om sina subjekt utifrån att 
ha studerat en kultur i avseende att beskriva den”.13 Det räcker inte, 
menar hon, om forskaren vill kunna ”påvisa underliggande mening”, 
komma bort från förgivettaganden och kunna påvisa, att allting inte 
är vad det synes vara. Då måste forskaren ”penetrera andra nivåer 
i samhället”.14 Fairclough menar, att makronivåns sociala strukturer 
påverkar hur människor reagerar på mikronivå.15

Kirsten Reisby hävdar också att samhälleliga förhållandens påver-
kan på det pedagogiska rummet bör undersökas:

Den samfundskritiske analyse af økonomisk-samfundsmæssige 

og politiske forudsætninger eller betingelser for det pædagogiske 

rum er trådt noget i baggrunden. I hvert fald kan man savne 

overvejelser om kapitalens nye globale og lokale ansigter i en 

tilnærmelsesvis postindustriel tid, og af forholdet mellem stat og 

kapital, stat og marked osv. som led i modernitetsprocesserne 

og om disse forholds betydning for det pædagogiske rum. Den 

kritiske analyse er rettet imod skolen som system og systemiske 

processer den dermed er bundet til.16

tiv. I Cursiv nr. 7, 2011 Sammenlignende fagdidaktik, Ellen Krogh & Frede V. 
Nielsen (red.), 33-49. Århus: DPU, Aarhus Universitet, 2011; Nielsen, Frede 
V. Fagdidaktik som integrativt relationsfelt. Om fagdidaktikens udvikling i 
Danmark med særligt henblik på en teori om forholdet mellem faglige og pæda-
gogiske hensyn. Konsekvenser for en sammenlignende fagdidaktik. I Cursiv nr. 
9 2012. Sammenlignende fagdidaktik 2,. 11-32. Århus: DPU, Aarhus Univer-
sitet, 2012; Steffensen, Bo. Det fagdidaktiske projekt – almen fagdidaktik set i 
lyset af viden, dannelse og læring. København: Akademisk Forlag, 2003, 339; 
Kaspersen, Peter. Tekstens transformationer. En undersøgelse af fortolkningen 
af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning. Diss., Syd-
dansk Universitet, 2004. http://static.sdu.dk/mediafiles/Files/Om_SDU/Fakulte-
terne/Humaniora/Phd/afhandlinger/2005/Afhandlinger%2053_kaspersen%20
pdf.pdf. (Hämtat 2010-09-28); de flesta av avhandlingarna inom SMDI.

13 Dovemark, Marianne. En skola – skilda världar. Segregering på 
valfrihetens grund – om kreativitet och performativitet i den svenska 
grundskolan. Rapport nr. 4 2008:10. Borås: Högskolan i Borås, 2008. 
http://bada.hb.se/bitstream/2320/4578/5/Pedrapport2008nr4.pdf

14 Dovemark, En skola – skilda världar. Segregering på valfrihetens grund – 
om kreativitet och performativitet i den svenska grundskolan. Rapport nr. 4 
2008:10.

15 Fairclough, Norman. Media Discourse. London & New York: Arnold, 
1995, 35 f. 

16 Reisby, Kirsten. Kritisk didaktik – forlæns og baglæns. Brikker i en rekon-
struktion af kritisk didaktik. I Fagdidaktik og Almendidaktik. Didaktiske 
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Avhandlingen skrivs inom ramen för svenska med didaktisk inrikt-
ning, som är en rymlig disciplin, eller en svagt klassificerad disciplin 
för att använda ett bernsteinskt uttryck, vilka det kommer att finnas 
många av i avhandlingen.17 För att få svar på mina frågor har jag 
varit tvungen att besöka discipliner som, trots rymligheten, sällan 
förekommer i SMDI-sammanhang: statskunskap, sociologi och 
nationalekonomi.

två skolreformer
I början på 1990-talet genomfördes i Sverige en omfattande reform 
av hela skolsystemet innebärande bland annat att staten skrev mål, 
men att hela ansvaret för verksamheten delegerades till kommu-
nerna, vars utbildningsresultat skulle utvärderas av det nyinrättade 
Skolverket. Både styrmedel och styrsystem förändrades radikalt. 
Lärarna fick kommunerna som arbetsgivare. Friskoleetablering 
underlättades.18

I Danmark kom en reform av gymnasiet till stånd 2005.19 Styr-
systemen och styrdokumenten ändrades naturligtvis också. I lære-
planen märks en förskjutning från pensum-tænkning till kompeten-
cetænkning och från förmedlingspedagogik till fokus på elevernas 
lärande.20 Vid den stora strukturreformen av den offentliga sektorn 
2007, då bland annat amterne, länen, försvann och slogs samman 

studier. Bidrag til didaktikkens teori og historie. Bind 5, Karsten Schnack (red.) 
København: Danmarks Lærerhøjskole, 1993.

17 Vi skulle också kunna tala om en Modus 2-forskning, som mer används 
i Danmark. Kaspersen, Peter. Sammenlignende fagdidaktik på systemisk og 
kognitivt grundlag med udgangspunkt i fagligt samspil i gymnasiet. I Cursiv nr. 
7, 2011 Sammenlignende fagdidaktik, Ellen Krogh & Frede V. Nielsen (red.), 
51-74. Århus: Aarhus Universitet, 2011, 52.

18 Detta behandlas i kapitel 6. Styrsystemen och kapitel 9. Styrmedel styr.

19 En reform genomfördes 1971 med bland annat ett utvidgat textbegrepp och 
där de språkliga delarna skrevs fram. Med reformen 1987, med Bertel Haarder 
som utbildningsminister, fick litteraturen igen en starkare position. En mindre 
justering gjordes 1999.

20 Zeuner, Lilli, Beck, Steen, Frederiksen, Lars Frode og Paulsen, Michael. 
Gymnasiets dilemmaer – lærernes positioner. Første delrapport fra forsknings-
projekt ”Nye Lærerroller efter 2005-reformen”. Gymnasiepædagogik Nr. 56. 
2006. Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk 
Universitet, 2006; Zeuner, Lilli, Beck, Steen, Frederiksen, Lars Frode og Paulsen, 
Michael. Lærerroller i praksis. Anden delrapport fra forskningsprojektet Nye 
lærerroller efter 2005-reformen. Gymnasiepædagogik Nr. 64. 2007. Odense: 
Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Syddansk Universitet, 2007 
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till större enheter, regioner, och kommuner slogs samman till stor-
kommuner, blev också gymnasierna selvejende institutioner.21 

Avhandlingens disposition
Stephen Ball skriver om problem han hade, när han skulle skriva en 
av sina böcker:

I have to begin here with a disclosure. I have a problem of having 

ended somewhere that I had not anticipated. This has involved a 

process of rewriting the book alongside the process of writing it.22

Samma upplevelse har även jag haft. Från början koncentrerade jag 
mig på de traditionella ämnesdidaktiska områdena klassrum/under-
visning och styrdokument. Under arbetet med dessa upptäckte jag 
emellertid betydelsen av nivåer ovanför dem, styrsystemsnivån och 
den globala nivån, vilken innehåller det som brukar kallas neo-libe-
ralism, New Public Management eller ekonomism. När jag började 
se kopplingarna mellan de olika nivåerna, insåg jag att dessa också 
måste undersökas. Detta ledde till en betydligt längre avhandling än 
tänkt från början. En konsekvens av det alltför sent insedda sam-
bandet mellan olika nivåer är att jag inte ställde de intervju- och 
enkätfrågor, vars svar jag skulle komma att behöva. Detta gör att 
till exempel kapitel 8. Diskussionsarenan och kapitel 9. Styrmedel 
styr inte är så grundade i egen empiri som jag skulla önska. Fakta 
och förhållanden är naturligtvis kontrollerade och avstämda med 
forskning.

I kapitel 2. Teoretisk grund presenteras den vetenskapliga 
grunden och metodiska angreppssätt. Det redogörs för Bernsteins 
didatiska modell och hans rekontextualiseringsmodell, som jag har 
byggt på eller omarbetat i en egen modell. Dansk didaktisk forsk-
ning och läroplansteoretisk forskning presenteras. Frede V. Nielsens 
didaktiska dimensioner har jag utökat med ytterligare två. Här finns 
också den första ämneskonstruktionsfyrfältsmodellen (Bernsteins). 

och Krogh, Ellen. Et fag i moerniteten. Danskfagets didaktiske diskurser. Diss., 
Syddansk Universitet, 2003.

21 Organisation med hög grad av autonomi.

22 Ball, Stephen J. Class Strategies and the Education Market. The middle 
classes and social advantage. Oxford & New York: RoutledgeFalmer, 2003, 
173.
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De teorier som som här redogörs för, används sedan i olika kapitel 
i avhandlingen.

Kapitel 3. Ämneskonstruktioner utgörs av en metaanalys av 14 
forskares syn på ämneskonstruktioner och avslutas med en sam-
manfattande fyrfältsmodell, som sedan tas upp i praktiskt taget alla 
följande kapitel.

Kapitel 4. I klassrummen är tudelad. I första delen redogörs för 
klassrumsempirin och hur jag arbetat med den. Den andra består 
av (analys,) tolkning och perspektivering mot forskning av observa-
tionsanteckningar, enkäter och intervjuer.

I kapitel 5. Styrdokument analyseras följande styrdokument: 
Skollagen och Stx-Gymnasieloven, Gymnasieförordningen och Stx-
Bekendtgørelsen, Lpf 94, Kursplanerna för Svenska och Læreplanen 
for Dansk A. 

I kapitel 6. Styrsystemen görs en jämförande analys av styrsystem 
i Sverige och Danmark med hjälp av ramfaktorteorin.

Kapitel 7. Styrningstrajektorer belyser ekonomismen och med 
hjälp av forskning genereras kategorier eller nyckelord, vars verkan 
på utbildningssystemet perspektiveras.

I kapitel 8. Diskussionsarenan presenteras och tolkas det retoriska 
fältet och dess agenter i de två länderna: lärarutbildningar, ämnes-
föreningar, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Dessutom 
miniporträtteras de ansvariga skolministrarna.

Kapitel 9. Styrmedel styr är delvis en sammanfattning av tidigare 
kapitel. Viktiga delar av arbetsvillkorssystemet perspektiveras mot 
forskning och undersökningsresultat från avhandlingen.

Kapitel 10. är vad det heter: Diskuterande sammanfattning.
James Paul Gee skriver om språk och litteratur, och han menar att 

the clearest way to understand them is to displace them from the 

center of our attention and to foreground society, culture, and val-

ues. This leads to better and deeper ways of analyzing language.23

Att det är viktigt att undersöka olika nivåer, håller jag med om, 
men menar att alla nivåer är viktiga och att man bara temporärt 
kan sätta någon i förgrunden, medan den undersöks. Om detta och 
andra vetenskapsteoretiska spörsmål handlar nästa kapitel.

23 Gee, James Paul. Social Linguistics and Literature. Ideology in Discourses. 2012, 1.
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2. teoretisk grund

När jag talar om material, data och empiri, menar jag intervjuer, 
observationer, elevtexter, styrdokument, styrsystem och forsknings-
litteratur. De är av vitt skilda slag, som har fordrat olika angrepps-
sätt, teorier och metoder för att avtäcka. 

Rodney Åsberg definierar fyra nivåer avseende den vetenskapliga 
undersökningen:

1.   Ontologi, frågan om ”o’ntos” (grekiska) varats, verklighetens  

karaktär

2.    Epistemologi, det vill säga läran om ”episteme” (grekiska; 

kunskap, vetande)

3.a)  Metodologi, läran om olika sätt man går tillväga vid genom-

förandet av vetenskapliga undersökningar och upprättande  

av vetenskaplig kunskap

3.b)  Metod i betydelsen datainsamlande förfaringssätt

4)    Datanivån, efter data som betyder fakta, uppgifter, pluralis  

av latins datum. 24

I detta kapitel kommer jag kort att beröra nivå 1 och 2, och något 
noggrannare 3a. 3b och 4, det vill säga vilka data jag samlat in. Med 
vilka metoder jag samlat in den och hur jag bearbetat materialet, 
redogörs för i de kapitel, där de olika datamängderna behandlas.

24 Åsberg, Rodney. Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantita-
tiva heller för den delen. Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande 
retorik. I Pedagogisk Forskning i Sverige 2001 årg 6 nr 4, 270-292. 2012: 72 f.
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syn på verkligheten och kunskap
Det finns olika sätt att förhålla sig till världen och artefakterna däri: 
empiriskt, konstruktivistiskt och normativt.25 Med ett empiriskt 
förhållningssätt är intresset att undersöka hur något är och hur det 
kan förstås, ett förhållningssätt jag hade initialt, när jag undersökte 
klassrumsempirin: först iaktta, sedan beskriva, därnäst analysera, 
tolka och perspektivera för att slutligen konkludera. Under arbets-
processen har jag också varit tvungen att förhålla mig konstruktivis-
tiskt, att fråga hur något skulle kunna vara och eventuellt hur detta 
något skulle kunna uppnås. En negationsvariant, som jag också 
använt mig av, är att fråga hur något inte kan vara och varför. Det 
normativa förhållningssättet ges visst utrymme i diskussionskapitlet.

Det finns ett fjärde förhållningssätt, ett kritiskt som är besläktat 
med det konstruktivistiska, där jag har frågat vilka agenter som har 
påverkat eller influerat så att något – styrsystem, styrdokument, 
undervisning – realiseras på ett visst sätt. Det har visat sig effektivt 
för att ta bort en del förgivettaganden i förförståelsen. Detta förhåll-
ningssätt ser jag som en nödvändig förutsättning för vidareutveck-
ling av en kritisk ämnesdidaktik. 

Det finns vissa grundläggande antaganden som en kritisk forskare 
bör följa, enligt Joe L. Kincheloe & Peter McLaren. Följande anta-
ganden har varit viktiga för mig:

• all thought is fundamentally mediated by power relations  
that are socially and historically constituted

• facts can never be isolated from the domain of values or 
removed from some form of ideological inscription

• certain groups in any society are privileged over others 26

Dessa tre grundantaganden harmonierar också med traditionell 
sociologi i till exempel Émile Durkheims och Max Webers verk, som 
Bernstein stödjer sig på, och Pierre Bourdieus. De kan också lätt 
inlemmas i Wolfgang Klafkis kritisk-konstruktiva bildningsteori.

25 Till exempel Dunn, John. Interpreting Political Responsibility. Essays 1981-
1989. London: Polity Press, 1990, 193 ff.

26 Kincheloe, Joe L. & McLaren, Peter. Rethinking Critical Theory and Quali-
tative Research. I Handbook of Qualitative Research, Norman K. Denzin & 
Yvonna S. Lincoln (eds.), 303-342. Thousand Oaks, CA: Sage, 2005, 140.
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Mitt sätt att utforska och ställa frågor påminner vidare om 
Lingard & Ozgas:

Immediately this raises political questions to do with ‘whose val-

ues?’, ‘who has the authority – the legitimate right to exercise 

power – to allocate their values?’ and ‘who benefits from the 

outcomes of such allocation?27 

I mitt fall finns följdfrågan: Vilken effekt får denna självpåtagna 
rätt att utdela värden och makt på undervisningen i (svenska och 
danska) elevers, lärares, skolledares, politikers vardag?

Inom kritisk forskning, uppfattas samhället som en helhet, där 
delarna kan undersökas, men där helheten är viktig. Kritisk innebär 
inte, att forskaren måste utgå från en vänsterposition. Forskaren ska 
förhålla sig kritisk till allt.28

Jürgen Habermas skiljer på tre kunskapssyner eller kunskapsin-
tressen: ett tekniskt, ett historiskt-hermeneutiskt och ett emancipa-
toriskt.29 I den första kunskapssynen är det viktigt att forskningen 
bidrar till mänskliga nyttigheter. Den andra ska leda till utveckling 
av språk och interpersonell förståelse och den tredje innebär reflek-
tion över och ifrågasättande av aktuella förhållanden.30 Det är de två 
senare kunskapsintressena som avspeglas i denna avhandling.

Frede V. Nielsen hävdar, att ” teori” inte kan förstås som en 
”’metode’” utan snarare som ”et teoretisk reflektionsrum”31 och 
menar att den tjänar till att

Kvalificere undersøgelsens problemhorisont, konceptualisere 

den konkrete problemstilling, bidrage til at identificere relevante  

27 Lingard, Bob & Ozga, Jenny. Introduction. Reading education policy and 
politics. I The RoutledgeFalmer Reader in Educational Policy and Politics, Bob 
Lingard & Jenny Ozga (eds.), 1-8.London and New York: Routledge, 2007: 3.

28 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfi-
losofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur, 1994, 200.

29 Habermas, Jürgen. Knowledge and Human Interests. London: Heinemann, 
1972.

30 Alvesson och Sköldberg, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod, 192.

31 Nielsen, Frede V. Kritisk teori. I Kvalitative metoder, S. Brinkmann & L. 
Tanggaard (red.) København: Hans Reitzels Forlag, 2010. 
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analysetemaer i det empiriske materiale samt indplacere analysen 

i et større samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv.32 

I enlighet med denna avhandlings syfte och forskningsfrågor har jag 
strävat efter att just kvalificera problemhorisonten genom att placera 
min undersökning i ett samhälleligt och kulturellt perspektiv. Nielsens 
syn på kritisk forskning är således rymlig och han menar, att den med 
fördel kan ”supplerende betjene sig af mere konkrete metodisk-ana-
lytiske greb”.33 Dessa metodisk-analytiska metoder redogör jag för 
under Metodiska angreppssätt mot slutet av detta kapitel.

Wolfgang klafkis bildningsteorier
I detta avsnitt ges en kort genomgång av den tyske didaktikern Wolf-
gang Klafkis (f. 1927) bildningsteorier. Den ger naturligtvis inte full 
rättvisa åt hans komplicerade tankevärld, och hans syn på bildning 
har också ändrats under tid liksom att teoribygget har byggts på.34 
Förenklat kan man säga, att Klafki har tre teorigenereringsfaser. 
Den första genererar teorier om materiell och formal bildning, den 
andra teorier om kategorial bildning och den tredje genererar den 
kritisk-konstruktiva bildningsteorin.

Klafki skiljer på materiell bildning och formal bildning, vilka han 
delar in i två undergrupper, som jag inte presenterar här. Den förra 
placerar undervisningsinnehållet centralt, den senare prioriterar 
människan, som ska formas, och arbetsmetoder. Materiell bildning 
påminner om det Klafki senare benämner ”emneorienteret undervis-
ning og læring”, och formal bildning om det han senare benämner 
”interaktiv hhv. social læring”.35

32 Nielsen, Kritisk teori, 339 f.

33 Ibid, 339 f.

34 Jag bygger framställningen på Klafki, Wolfgang. Kategorial dannelse og 
kritisk-konstruktiv pædagogik. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 
1983, Klafki, Wolfgang. Dannelsesteori og didaktik – nye studier. Århus: For-
laget Klim, 2001, Nielsen, Frede V. Almen musikdidaktik. 2. Reviderede og 
bearbejdede udgave. København: Akademisk Forlag, 1998, 53-93., Reisby, 
Reisby, Kritisk didaktik – forlæns og baglæns. Brikker i en rekonstruktion af 
kritisk didaktik., Aase, Laila og Hägerfelth, Gun (2012). Dannelse/bildning i 
et skandinaviskt perspektiv. I Den nordiske skole – finns den? Didaktiske dis-
kurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag, Nicolai Frydensbjerg Elf og 
Peter Kaspersen (red.), 168-189. Oslo: Novus Forlag, 2012. 

35 Klafki, Dannelsesteori og didaktik – nye studier, 136.
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Kategorial bildning är inte summan av de två tidigare, utan 
en ”dobbeltsidig åbning”, och Frede V. Nielsen menar, att vi ska 
förstå bildningsprocessen som en ”erkendelsesspiral i hermeneutisk 
forstand – med et andet udtrykk: som en ’hermeneutisk dialektisk’ 
proces”, som han förklarar så här:

Subjektet træder i forhold til et objekt, lad os sige et stykke musik, 

som påvirker og ”ændrer” subjektet (det oplevende menneske 

og dets virkelighedsforståelse) lidt eller måske afgørende. Denne 

ændring betyder, at mennesket kan træde i et nyt erkendelsesfor-

hold til objektet, hvilket medfører yderligere ændring etc.36

Subjektet måste ha någon förförståelse för objektet för att processen 
ska starta, och det är också viktigt att objektet har utvecklingspo-
tential. ”Det nytter ikke at tage udgangspunkt i et totalt forarmet 
stykke musik”, som Nielsen uttrycker det.37

Klafkis kritisk-konstruktiva bildningsteori är influerad av Frank-
furtskolans kritiska teori.38 Kritisk är den i kunskapsintresset att ge 
alla elever möjligheter:

Didaktik må derfor på den ene side undersøge udtryk for og år-

sager til hindringer for den undervisning og læring, der sigter 

mod udvikling af selvbestemmelses-, medbestemmelses- og soli-

daritetsevnen. På den anden side må den også formidle, udkaste 

og afprøve muligheder for at realisere sådanne undervisnings- og 

læreprocesser.39

Konstruktiv innebär således ett nära förhållande till praktiken. 
Didaktiken ska inte enbart sysselsätta sig med ”oplysning af prak-
tikerens bevidsthed om forudsætninger, muligheder og grænser for 
pædagogisk handlen”, utan den ska också genom teorin ge model-
ler för möjliga praktiker och ”begrundede koncepter for en ændret 
praksis”.40 Den ska alltså vara beskrivande, tolkande och normativ.

36 Nielsen, Almen musikdidaktik, 79.

37 Ibid, 80.

38 Klafki, Dannelsesteori og didaktik – nye studier, 129 f., Nielsen, Almen 
musikdidaktik, 89 och Reisby, Kritisk didaktik – forlæns og baglæns. Brikker i 
en rekonstruktion af kritisk didaktik, 154.

39 Klafki, Dannelsesteori og didaktik – nye studier, 108.

40 Ibid, 108 f.
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När det gäller den bildningsteoretiska grunden för den kritisk-
konstruktiva bilningsteorin, hänvisar Klafki till den kategoriala 
bildningens teori.41 Forskningsmetodiskt integreras, samspelar, tre 
metodologiska riktningar: den historiskt-hermeneutiska, den erfa-
renhetsvetenskapliga (empiriska) och den samhällskritiska-ideolo-
gikritiska riktningen. 42 

Didaktisk praktik och/eller didaktisk teori ingår dels i utbild-
ningshistoriska sammanhang, dels i historisk-helhetssamhälleliga, 
”helhedssamfundsmæssige”, kontexter. De historisk-samhälleliga 
didaktiska uppfattningarna innehåller även ”formodede eller til-
stræbte fremtidige historie”.43

Den empiriska inriktningen är den etnografiska forskningen, att 
genomföra ’studier i marken’, som Klafki uttrycker det.44 [Klafkis 
kursiv.] Även här visar sig den hermeneutiska forskningsteorin. De 
iakttagna delarna ska redovisas och tolkas, men dessa ingår alltid i 
betydelsesammanhang, och delarna kan bara förstås i dessa betydel-
sesammanhang. Klafki varnar för forskning om ”mindste enheder”, 
som forskare försöker isolera från varandra.45

Didaktiska frågeställningar och sammanhang är ”på omfattende 
vis kædet sammen med økonomiske, sociale politiske og kulturelle 
forhold og processer.” Hela denna relationsstruktur benämner Klafki 
helhetssamhällelig. Han gör en kort översikt över det samhällskri-
tiska-ideologikritiska perspektivets historia från Rousseau till idag.46

Det finns en grundhypotes, som Klafki utgår ifrån:

Alle didaktiske institutioner och beslutninger – skolers struktur, 

udformning af curricula, lærernes undervisningsstil, skolebøgers 

og alle øvrige didaktiske materialers indhold og form osv. – er 

uundgåeligt præget af samfundsmæssige forhold og forestillinger, 

og de har samfundsmæssige følger.47

41 Ibid, 115.

42 Åsberg skulle ha sagt forskningsmetodologiskt.

43 Klafki, Dannelsesteori og didaktik – nye studier, 119.

44 Ibid, 122.

45 Ibid, 125. Som exempel nämner han ”Balles’ eller Bellacks eller Flanders 
kategorier indenfor interaktionsanalysen i undervisningen.”

46 Ibid, 129 f.

47 Ibid, 130.



33

Styrsystem, styrdokument, skolstruktur, läroplaner, läromedel, ja till 
och med lärares undervisningsstil präglas av samhälleliga förhållan-
den och får samhälleliga följder. 

Klafki redogör för särskilda problemställningar och forsknings-
uppgifter, som han delar in i två problemgrupper, den samhällskri-
tiska och den ideologikritiska. Jag citerar honom relativt fylligt, 
eftersom det är dessa frågor och frågeställningar, som förekommer 
i avhandlingen:

For det første må man spørge: Hvordan giver samfundsmæssige 
forhold og udviklinger sig udslag i fx retningsliniers /læseplaners /
curriculas indhold, i de eksplicitte og implicitte bedømmelses- og 
udvælgelsesprocedurer inden for skolen, i skolebogstekster og i 
øvrige undervisningsmaterialer, i undervisningens og læringens 
organisationsformer, /.../ lærerens synspunkter og pædagogiske 
handlinger /.../. Hvilke samfundsgrupper øver under hvilke former 
indflydelse på skolens udformning, retningslinier, pædagogiske 
midler osv. – eller forsøger i det mindste.

For det andet er der behov for /.../ en ideologikritisk problem-

stilling, dvs. en problemstilling rettet mod bestemte udtryk for 

den samfundsmæssige bevidsthed indenfor det didaktiske pro-

blemfelt. /---/ Ideologier sikrer og retfærdiggør tilsyneladende 
sådanne bestående magt- og afhængighedsforhold, fx dér, hvor en eller 
anden tror en gruppe menneskers herredømme over andre grupper af 
mennesker retfærdiggjort af den fejlagtige antagelse, at den første 
gruppe ’fra naturen af’ er klogere, mere intelligente og begavede.48 

[Klafkis kursiveringar.]

De tre riktningarna, den historiskt-hermeneutiska, den erfarenhets-
vetenskapliga (empiriska) och den samhällskritiska-ideologikritiska 
riktningen, supplerar varandra och de kan integreras med varandra.

Denna avhandling undersöker hur samhälleliga förhållanden och 
föreställningar påverkar svensk- och danskämnet, vilka samhälls-
grupper som övar inflytande på skolan och vilka maktstrukturer 
som kan urskiljas. 

48 Ibid, 131.
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metodologiska aspekter
Materialet är hämtat från olika kontexter, eller olika diskurser om 
man så vill, dels till exempel undervisnings- och styrmedelsdiskurs, 
dels dansk och svensk utbildningsdiskurs. Jag har satt de olika dis-
kurserna mot varandra, exempelvis styrdokument mot observatio-
ner, den globala nivån mot styrsystemen och mer konsekvent danska 
data mot svenska, men även delmängder av empirin, till exempel 
observationsanteckningar mot lärarintervjuer.  Jag har alltså arbetat 
hermeneutiskt med empirin och satt delar mot varandra och mot 
helheten i tolkningsarbetet. Säljö skriver att 

i ett sociokulturellt perspektiv gäller det att förstå samspelet mel-

lan institutionella arrangemang på makronivå med individuella, 

kommunikativa verksamheter för att se hur de båda nivåerna 

utgör förutsättningar för varandra.49 

I arbetet med material kan fyra nivåer urskiljas: för det första ana-
lyser av materialet; för det andra tolkning av det och av bakom-
liggande innebörder; för det tredje en kritisk tolkning, som även 
innefattar ideologi, politik och social reproduktion; för det fjärde 
en självkritisk och språklig reflektion. Ibland dominerar den ena, 
ibland den andra. 50 

Reflektion är viktig i alla nivåerna. Alvesson och Sköldberg 
skriver: ”Reflektion handlar om att fundera kring förutsättningarna 
för sin aktivitet, att undersöka hur personlig och intellektuell invol-
vering påverkar interaktionen med vad som ska beforskas”.51 

49 Säljö, Roger. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stock-
holm: Norstedts Akademiska Förlag, 2000, 43. Bergman, Lotta. Gymnasiesko-
lans svenskämnen – en studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser. 
Diss., Malmö högskola, 2007, 64 hävdar att hennes ”syn på hur kunskap 
utvecklas vilar på socialkonstruktivistisk grund” och redogör i en not för skill-
naden mellan socialkonstruktivism och socialkonstruktionism. I likhet med 
henne hänvisar jag till Burr, Vivien. An Introduction to Social Constructionism. 
London: Routledge, 1995.

50 Alvesson och Sköldberg, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod, 324ff.

51 Ibid, 321. Se även Krogh , Ellen. Det sammenlignende fagdidaktiske projekt. 
I Cursiv nr 9 Sammenlignende fagdidaktik, Ellen Krogh & Frede V. Nielsen 
(red.). Aarhus: Aarhus Universitet, 2012., Krogh, Ellen. Literacy og stemme – 
et spændingsfelt i modersmålsfaglig skrivning. I Nordisk morsmålsdidaktikk. 
Forskning, felt og fag, Sigmund Ongstad (red.). Oslo: Novus Forlag, 2012. 
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Kritisk forskning arbetar metodologiskt tolkande. Den kan 
betecknas som en trippelhermeneutik. Enkel hermeneutik innebär 
att individer tolkar sin verklighet. Dubbel hermeneutik är forska-
rens tolkningar av individernas tolkningar, medan den tredje fasen 
innebär forskarens kritiska tolkningar av ”processer, ideologier, 
maktförhållanden och andra uttryck för dominans som medför att 
vissa intressen gynnas på bekostnad av andra i de förståelseformer 
som till synes spontant uppstår”.52 

Avhandlingen är ideologikritisk i betydelsen ”i vid forstand enhver 
kritik af et samfunds herskende, mer eller mindre skjulte idé- og 
værdigrundlag”53 och hermeneutisk i betydelsen, förutom det sagda, att 
”man måste förstå helheten ur det enskilda och det enskilda ur helhe-
ten”, att förstå ett meningsfullt fenomen i den kontext det förekommer.54

Under arbetet med empirin har jag arbetat abduktivt.55 Både 
under insamlingen av empirin och när jag arbetade med den, prova-
des, och ibland förkastades, teorier och hypoteser. Analysarbetet har 
varit en ständig växelverkan mellan teori och empiri.56 Detta gäller i 
synnerhet arbetet med klassrumsempirin, styrdokumenten och styr-
systemen. Kapitlen om ämneskonstruktioner och styrningstrender 
(trajektorer) utgörs av en metaanalys av tidigare forskning.

Forskningsetik
Vetenskapsrådet har utgett Forskningsetiska regler inom humanis-
tisk-samhällsvetenskaplig forskning.57 De etiska kraven, som jag 
vinnlagt mig om att följa, kan punktvis sammanfattas:

och Hammersley & Atkinson. Ethnography. Principles in Practice. 3rd edition. 
Oxford & New York: Routledge, 2007, 17ff, bland annat.

52 Alvesson och Sköldberg, Tolkning och reflection. Vetenskapsfilosifi och 
kvalitativ metod, 221.

53 www.denstoredanske. (Hämtat 2013-07-01).

54 Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red). Modern litteraturteori: från 
rysk formalism till dekonstruktion, del 1. Lund: Studentlitteratur, 1992, 342.

55 Se till exempel Patel, Runa och Davidson, Bo. Forskningsmetodikens 
grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Stu-
dentlitteratur, 2003, 23–25. Boolsen, Merete Watt. Kvalitativa analyser. Forsk-
ningsprocess, Människa, Samhälle. Malmö: Gleerups Utbildning, 2006, på 
svenska 2007, 26 f kallar det analytisk induktion.

56 Se också till exempel Fangen, Katrine. Deltagande observation. Malmö: Liber, 
2004. Sv. övers. 2005, 43ff. om ”Rundgång mellan teori, metod och data”.

57 Vetenskapsrådet, www.vr.se 



36

• informationskravet
• samtyckeskravet
• konfidentialitetskravet
• nyttjandekravet

Alla deltagare informerades om dessa fyra riktlinjer: rektorer och 
lärare enskilt och eleverna i helklass. En elev ville inte delta, varför 
den klassen utgick ur undersökningen. Alla fick min e-postadress 
och telefonnummer. Allt material har enbart varit tillgängligt för 
mig. Alla namn är fingerade.

metodiska angreppssätt 
Arbetet med ämneskonstruktioner
Basil Bernsteins didaktiska teoribygge utgör grunden för en meta-
analys av fjorton forskares resonemang och diskussioner om ämnes-
konstruktioner. Den fyrfältsmodell, som blivit resultatet, aktualiseras 
sedan i alla de därpå följande kapitlen. Textvalet och textbearbet-
ningen i de svenska och danska gymnasierna visade på stora skillnader 
och Bernsteins modell gav en del av en teoretisk förklaring till detta.

Bernsteins didaktiska modell bygger på dikotomier, som ju alltid 
är förenklingar av verkligheten, så kallade idealtyper. Dock säger 
Bernstein att dikotomins ena del är inbäddad i den andra. Om 
undersökningar fokuserar på skillnader och likheter, ser forskaren 
lätt i dikotomier. Iakttagna (dikotomiska) skillnader har jag emel-
lertid problematiserat och nyanserat genom didaktiska resonemang 
och (själv)reflektion.

Bo Steffensen ser vissa fördelar med att använda dikotomier, 
motsättningar:

Modstillingen af modsætniner er et princip jeg anvender /.../, 

ikke fordi jeg på forhånd er enig med nogen af de to parter, men 

tværtimod fordi jeg ønsker at de mest ekstreme (men dog alment 

accepterede) holdninger skal kunne belyse hinanden. Mellemreg-

ninger består ikke i at give den ene part ret, men at nyttiggøre de 

refleksioner man nødvendigvis må foretage for at sætte modsa-

trettede synspunkter i relation til hinanden.58

58 Steffensen, Bo. Det fagdidaktiske projekt – almen fagdidaktik set i lyset af 
viden, dannelse og læring, 13.
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Arbetet med klassrumsempirin
I kapitel 4. I klassrummen redogörs för dansk didaktisk forskning. 
Detta görs av två skäl. För det första kan noteras, att dansk didak-
tisk forskning inte i lika hög grad som svensk utgår från empiri. 
Peter Kaspersen och Nicolaj Frydensbjerg Elf tillhör undantagen.59 
Studier av den didaktiska diskussionsarenan har visat sig kunna säga 
något om verkligheten jag mötte i klassrummen. För det andra har 
den hjälpt mig att teoretiskt positionera den upplevda svensk- och 
danskundervisningen. Tillsammans med annan didaktisk forskning, 
har den också gett mig incitament att diskutera metaspråk, lärande-
domäner och genremedvetenhet. 

Grundad teori har visat sig användbar för att hitta kategorier i 
observationsanteckningarna och lärarintervjuerna.60

Arbetet med styrdokumenten
Analysarbetet med de nationella styrdokumenten började med 
läsning av dem i två steg: ”en mera textnära läsfas, och en mera 
analytiskt konstruerad fas”.61 Under den senare användes delar av 
systemisk funktionell lingvistik, bland annat för dess syn på språket 
som samhällelig aktivitet, eftersom det ”alltid forholder seg til og 
representerer fenomener i virkeligheten”.62 Fairclough menar till och 
med att ”[s]pråk är en materiell form av ideologi”.63

59 Kaspersen, Peter. Tekstens transformationer. En undersøgelse af fortolk-
ningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning, 
Elf, Nicolaj Frydensbjerg. Towards Semiocy? Exploring a New Rationale for 
Teaching Modes and Media of Hans Christian Andersen Fairytales in Four 
Commercial Upper-Secondary ”Danish” Classes. Diss., University of Southern 
Denmark, 2008. 

60 Se även kapitel 4 I klassrummen, avsnittet Metoder vid bearbetning av 
klassrumsempirin

61 Olson, Maria. Från nationsbyggare till global marknadsnomad. Om med-
borgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet. Diss., Linköpings 
universitet, 2008, 49

62 Maagerø. Eva. Språket som mening. Innføring i funksjonell lingvistikk for 
studenter og lærere. Oslo: Universitetsforlaget, 2005, 97 ff.

63 Fairclough, Norman. Critical Discourse Analysis. London: Longman Group 
Ltd, 1995., 73: “Language is a material form of ideology”.
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Arbetet med styrsystemen
Efter en genomgång av läroplansteoretiska analysmodeller, valde 
jag ramfaktorteorin som analysverktyg. Denna valdes för att kunna 
kontextualisera mina lokala, nationella och globala data. Kod och 
determinanter, också hämtat från läroplansteori, används som 
verktyg för att få fram de viktigaste begreppen i styrsystemen (och 
styrdokumenten). Koder innebär i korthet de faktorer eller ideolo-
gier, som bestämmer innehållet i styrdokumenten och styrsystemens 
uppbyggnad, och determinanter är implicita eller explicita principer 
i läroplanen eller andra delar av målsystemet.64

Arbetet med styrningstrajektorer
Trajectories betyder intentionella trender. Jag använder det för-
svenskade begreppet trajektorer, eftersom trender inte täcker det 
intentionella.65 Arbetet med styrningstrajektorer är också forsk-
ningsanalysbaserat. Efter en metaanalys av flera forskares analyser 
av styrningstrajektorer kunde materialet kategoriseras i teman, och 
dessa aktualiseras sedan i de därpå följande kapitlen. Bernsteins 
rekontextualiseringsmodell, som teoretiskt förklarar tolknings-
sammanhang mellan olika nivåer i utbildningssystemet, har utgjort 
grunden för en modell över ramarna för utbildningssystem.

Arbetet med diskussionsarenan
Här undersöks viktigare agenter och deras styrkor på arenan. 

Basil Bernsteins didaktiska modell
Basil Bernstein (1924-2001) konstruerade under flera årtionden under 
andra halvan av 1900-talet ett komplicerat och sammanhållet teori-
bygge med den pedagogiska praktiken i centrum.66 Han påverkades 

64 Se detta kapitel, avsnittet Läroplansteoretisk forskning.

65 Pollit, Christopher & Bouckaert, Geert. Public management reform: a 
comparative analysis. New Public Management, Governance, and the neo-we-
berian state. Oxford: Oxford University Press, 2011, 75. Se även kapitel 7 
Styrningstrajektorer.

66 I Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique. Revised Edition. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 
2000, 13 talar han om ”pedagogical practices”, som rätteligen skulle översatts 
med ”pedagogiska praktiker”. Bernstein & Lundgren (red.) Makt, kontroll och 
pedagogik. Lund: Liber förlag, 1983. I en text i denna antologi, ”Några aspek-
ter av relationerna mellan utbildning och produktion”, som går tillbaka på en 
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av bland andra auktoriteter inom samhällsvetenskaperna, i synner-
het sociologi, som Émile Durkheim, Max Weber och Karl Marx, 
men även samtida som Pierre Bourdieu och Michel Foucault.67 Några 
forskare har delat in Bernsteins teorier i olika faser. Så till exempel 
håller William Tyler med Paul Atkinson om att tre faser är urskilj-
ningsbara, men säger också att det finns konstanter: 

There are constant references to Durkheim and the types of solidar-

ity, to cultural reproduction in capitalist society, to the coding of 

educational transmissions and to social class and social control.68

Atkinson menar, att det inte är enkelt att periodisera Bernsteins 
arbeten utan att kontinuiteten är viktigare än kronologiska skil-
jelinjer.69 Det skulle kanske ha varit möjligt att i framställningen 
presentera en tidig Bernstein med begrepp som till exempel klas-
sifikation, inramning, begränsad och elaborerad kod, det vill säga 
den del av modellen som blev populärt i Sverige under 1970- och 
80-talet, och en senare Bernstein med en mer elaborerat didaktisk 
modell. Min läsning av honom visar emellertid, likt Atkinsons, mer 
på kontinuitet i Bernsteins tänkande. I min presentation och analys 
av Bernsteins teoribygge, koncentrerar jag mig på likheterna och ser 
hur bygget växer och förändras, men hänger ihop.

Vad som försvårar redogörelsen är trefalt. För det första ändrar 
Bernstein under tiden hans didaktiska modell växer fram beteck-
ningar för de olika beståndsdelarna i teorin. För det andra har han 
ett svårgenomträngligt språkbruk, något som han själv är medveten 
om. Han citerar en kritiker: “dessvärre är hans [Bernsteins] framställ-
ning av dessa utvecklingar faktiskt oläsbara, och komplexiteten är 

artikel i Bernstein (1975), används uttrycket ”Den dagliga aktivitetens plan”, i 
Bernstein (1990) används uttrycket ”Communicative context” och i Bernstein 
(2000) ”Interactional practice”.

67 Muller, Johan; Davis, Brian and Morais, Ana (eds.). Reading Bernstein, 
Researching Bernstein. London: RoutledgeFalmer, 2004, i.

68 Tyler, William. Silent, invisible, total. Pedagogic discourse and the age of 
information. I Reading Bernstein, Researching Bernstein, Johan Muller, Brian 
Davis and Ana Morais (eds.). London: RoutledgeFalmer, 2004, 19.

69 Atkinson, Paul. Introduction. I Discourse and Reproduction. Essays in 
Honor of Basil Bernstein, Paul Atkinson, Brian Davies and Sara Delamont 
(eds.). Crescill, NJ: Hampton Press., 1995. xi: “The continuities are more 
important than the chronological differences in emphasis”.
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sådan, att dessa koncepts belysande natur har blivit fördunklad”.70 
För det tredje preciserar han begrepp så de får en förändrad bety-
delse eller så låter han begrepp hamna på lägre nivå: ”Elaborerade 
och begränsade koder har inte försvunnit, inte heller har de övergi-
vits: de har blivit inneslutna under högre koncept”.71

I min framställning kommer jag att lyfta fram de delar av hans 
teori, som har bäring på min avhandling.

Från klassrelationer till det totalt pedagogiserade samhället
Ytterst handlar teorin alltså om hur institutioner inom den kultu-
rella produktionen och reproduktionen överför (transmit) olika 
koder till elever från olika sociala grupper. Koderna vilar ytterst på 
klassrelationer och de överför medvetandeformer:72 

The broad answer given by this thesis is that class relations gen-

erate, distribute, reproduce, and legitimate distinctive forms of 

communication, which transmit dominant and dominated codes, 

and that subjects are differently positioned by these codes in the 

process of acquiring them.73 

Bernstein verkade och skrev under en 50-årsperiod och under denna 
tid skedde stora omvärldsförändringar. Så tycker till exempel Olle 
Josephson sig märka följande förändringstendenser: internationa-
lisering/globalisering, visualisering, intimisering, teknifiering och 
kommersialisering.74 Detta påverkar och ändrar Bernsteins sätt att 

70 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, 
Critique, xv: ”unfortunately his [Bernstein’s] exposition of these developments 
are virtually unreadable, and the complexity is such that the original illumina-
tive nature of the concepts has been obscured”.

71 Ibid, 207: ”Elaborated and restricted codes have not disappeared, nor have 
they been abandoned: they have been subsumed under higher concepts”.

72 I själva verket är det en komplicerad modell. I denna min presentation av 
Bernsteins modell går jag till exempel inte in på fältet ”Voice acquiring” och 
”Message acqiring”. 

73 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse. London; Routledge, 1990, 13, 15 f. På s 15 f. talar han 
också om” legitimate and illegitimate communication” och ”privileged and 
privileging referential relations”.

74 Josephson, Olle. ”ju”. Falun: Norstedts, 2004. En fylligare genomgång av 
globala omvärldsförändringar finns i kapitel 4. Styrningstrajektorer. 
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tala om klasser och orsakssambanden mellan klasstillhörighet och 
skolframgång.

Bernstein använder i en kort artikel, en av sina sista, begreppet 
”totally pedagogised society” om det samhälle som växte fram (i 
Storbritannien) under 1990-talet. Denna pedagogik växer fram i en 
dold process, är kortsiktig och ”socialt tom”.75 Tyler läser Bernstein 
som att ”samhällets pedagogisering” sker ”i form av neo-liberala 
principer” som inte diskuteras, eftersom de är dolda. Det som har 
kritiserats, menar Tyler, är ”de mer synliga effekterna av privati-
sering, mindre investeringar och mercerisering”.76 Han förklarar 
förändringarna i Bernsteins teori så här:

Bernstein’s poststructuralist turn charted the move away from 

a society in which education reproduces class structures to one 

where education constitutes the social order through a state-

managed process of symbolic control, suggesting a deeper prob-

lematic which is heavily implicated in the production and inter-

pretation of signs.77

De samhälleliga förändringarna leder alltså till förändringar vad gäller 
skolans funktion. Från mitten av och fram mot slutet av förra århund-
radet kunde skolan, mer eller mindre öppet, ägna sig åt reproduktion 
av klasser, något som inte längre är möjligt, varför skolan nu styrs och 
organiseras genom symbolisk kontroll, den styr utan att det syns att 
den gör det, vilken gör det svårare att påvisa och därför fordrar en 
förändrad begreppsapparat.78 Tyler uttrycker det sålunda:

75 Bernstein, Basil. From Pedagogies to Knowledge. I Towards a Sociology of 
Pedagogy. The Contribution of Basil Bernstein to Research, Ana Morais, Isabel 
Neves, Brian Davies, and Harry Daniels (eds.). New York: Peter Lang Publish-
ing, Inc, 2001.

76 Tyler, William. Silent, invisible, total. Pedagogic discourse and the age of 
information 19: “the more visible effects of privatization, disinvestment and 
mercerization”. Mercerisering görs för att ge (bomulls)fibrer en glatt och slitålig 
yta. Här skulle det kanske kunna översättas med utglattning.

77 Ibid, 20.

78 I bland annat Ball, Stephen J. Class Strategies and the Education Market. 
The midle classes and social advantages, Oxford & New York: RoutledgeFal-
mer, 2003 finns en genomgång av olika klassbegrepp. Se även Penne, Sylvi. 
Profesjonsfaget norsk i en endringstid. Norsk på ungdomstrinnet. Å konstruere 
mening, selvforståelse og identitet gjennom språk og tekster. Fagets rolle i et 
identitetsperspektiv, i et likhet- og ulikhetperspektiv. 2006, 342 om skolans 
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In a world where the boundaries of educational institutions are 
continually eroded through the application of technology-driven 
and neo-liberal reform /…/, the foundational claims of the social-
ly reproductive functions of schooling, on which the sociology 
of education has been hitherto based, must become increasingly 

destabilized and problematic.79

Klassbegreppet har blivit dolt och komplicerat att beskriva. Stephen 
J. Ball säger, att klasstrukturen är komplex och föränderlig.80 Han menar 
att det att göra skarpa indelningar kan vara ett föråldrat synsätt.81 

Inom didaktisk forskning har på senare år betydelsen av klass-
begreppet och klasstillhörighet diskuterats. Till exempel hänvisar 
Anna Jobér till andra forskare och skriver, att klassreproduktionen 
i utbildningssystemet är ett resultat av ”komplex sociologisk och 
pedagogisk interaktion mellan skola och elev”.82 

Marianne Dovemark analyserar i sin avhandling klassbegrep-
pen från Marx och Weber och framöver och kommer fram till ”en 
Bourdieuansk tolkning av social klass och dess betydelse i det sociala 
rummet”.83 Även Eva Österlind refererar till Bourdieus teoribygge 
som användbar för hennes syften och menar med honom, att klassha-
bitus är ”ett subjektivt men icke-individuellt system av internaliserade 
strukturer och gemensamma scheman för perception och handling”.84 
Sylvi Penne använder inte heller traditionella klassbegrepp, utan i 
stället ”Bourdieus begrep ’kulturellt kapital, sosialt rom, habitus, felt 
m.m.”.85

maktstruktur vid 1900-talets början och Sawyer, Wayne & Van de Ven, Piet-
Hein. Starting points. Paradigms in Mother Tongue Education. I L1 Educa-
tional Studies in Language and Literature. Vol. 7 Issue 1, 2006, som redogör för 
modersmålsparadigm under 1900-talet

79 Tyler, William. Silent, invisible, total. Pedagogic discourse and the age of 
information, 16.

80 Ball, Stephen J. Class Strategies and the Education Market. The midle 
classes and social advantages, 173.

81 Ibid, 175 f.

82 Jobér, Anna. Social class in science class. Diss., Malmö högskola, 2012, 34: 
”complex sociologic and pedagogic interaction between school and pupil.”

83 Dovemark, Marianne. Ansvar – flexibilitet – valfrihet: en etnografisk studie 
om en skola i förändring. Diss., Göteborgs universitet, 2004, 79-81.

84 Österlind, Eva. Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget 
arbete. Diss., Uppsala Universitet, 1998, 45.

85 Penne, Sylvi. Profesjonsfaget norsk i en endringstid. Norsk på ungdomstrin-
net. Å konstruere mening, selvforståelse og identitet gjennom språk og tekster. 
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Just det att skolans reproduktion är dold och problematisk att 
beskriva, skulle göra den intressant att gräva djupare i även på skol-
klassnivå. Det ligger dock utanför denna avhandlings område, men 
jag belyser och diskuterar ekonomismens inflytande på skola och 
undervisning i de kommande kapitlen.

Samhällsförändringarna och följderna av dem i skolsamman-
hang har beskrivits och analyserats i flera avhandlingar. Stefan 
Lundström undersöker postmoderniteten,86 Lotta Bergman spårar 
kulturella förändringar i samhället,87 Annette Årheim undersöker 
elevers förkärlek för ”sanna historier”,88 Gunilla Molloy lägger ett 
genusperspektiv89 och Christina Olin-Scheller analyserar gymnasie-
elevers textvärldar.90 

Bernsteins didaktiska modell som helhet
Basil Bernsteins didaktiska modell skulle kunna svara på frågan 
varför undervisning ser ut som den gör i olika kontexter. Det inbegri-
per tre budskapssystem (message systems): ”curriculum, pedagogik 
och evaluering”, där ”curriculum” ibland betyder statliga styrdoku-
ment, ibland den enskilde skolans eller lärarens styrdokument i form 
av till exempel scheman med innehåll.91 Bernstein förklarar:

Fagets rolle i et identitetsperspektiv, i et likhet- og ulikhetperspektiv.

86 Lundström, Stefan. Textens väg. Om förutsättningar för texturval i gym-
nasieskolans svenskundervisning. Diss., Umeå universitet, 2007, i synnerhet s. 
53-63 och 283-301

87 Bergman, Lotta. Gymnasieskolans svenskämnen – en studie av svenskun-
dervisningen i fyra gymnasieklasser. Diss., Mamö högskola, 2007.

88 Årheim, Annette. När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna histo-
rier” och unga läsares tolkningsstrategier. Diss., Växjö universitet, 2007

89 Molloy, Gunilla. Läraren, litteraturen, eleven. En studie om läsning av 
skönlitteratur på högstadiet. Diss., Stockholm: HLS Förlag, 2002.

90 Olin-Scheller, Christina. Mellan Dante och Big Brother. En studie om 
gymnasieelevers textvärldar. Diss., Karlstad universitet, 2006, i synnerhet s. 
143-237

91 Till exempel på s 61 ”National Curriculum” i Bernstein, Basil. Pedagogy, 
Symbolic Control and Identity. Theory, Research, Critique, ”curriculum of the 
school” i Bernstein Class, Codes and Contol och “the principles governing the 
selection of, and relation between, subjects” på s 70 i Bernstein, Basil. Class, 
Codes and Control. Volume 3. Toward a Theory of Educational Transmissions. 
Plymouth: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1975. Även svenska läroplansfors-
kare använder curriculum i samma vidgade betydelse. Se Lundgren, Englund 
och Svingby i avsnittet om Läroplansteoretisk forskning i slutet av detta 
kapitelkapitel.
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Curriculum defines what counts as valid knowledge, pedagogy 

define what counts as valid transmission of knowledge, and eval-

uation defines what counts as valid realization of the knowledge 

on the part of the taught.92

Jag använder mig av alla tre nivåerna. 
Bernstein använder begreppen transmitter och acquirer för olika 

agenter i en relation; I Makt, kontroll och pedagogik översätts de 
med ”lärare” och ”elev”, något som för mina syften emellertid blir 
alltför denotativt smalt, eftersom transmitter kan vara politiker, 
tänketankar, ämnesdidaktiker, föräldrar och lärare. 93 Transmitter 
används i svenskan i tekniska sammanhang, och acquirer har inte, 
ännu, hemortsrätt i svenskan och fonetiskt skiljer det sig från svenskt 
uttal. Jag har därför valt att tala om förmedlare och förvärvare. När 
undervisningssammanhang diskuteras, använder jag ”lärare” och 
”elev”.

klassifikation och inramning
Två centrala begrepp i Bernsteins didaktiska modell är klassifikation 
(classification) och inramning (framing):

Classification and framing are theoretical concepts which at-

tempt to specify the nature of the rules transmitters and acquir-

ers are expected to learn if they are to produce what count as 

legitimate meanings, and the legitimate form of their realizations 

in relevant contexts. We do not have classification and framing 

in our heads but tacit rules for the recognition and realization of 

contextually specific meanings and practices.94 

Begreppen befinner sig i övre delen på en tänkt hierarkisk uppställ-
ning över Bernsteins dikotomier, eftersom de är helt avgörande för 
hur undervisningen kommer att se ut. Mot slutet av detta Bernstein-
avsnitt återfinns en uppställning över dikotomierna.

92 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control. Volume 3. Toward a Theory of 
Educational Transmissions, 85.

93 Bernstein, Basil & Lundgren, Ulf P. (red.) Makt, kontroll och pedagogik. 
Lund: Liber förlag, 1983. 

94 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse, 127.
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Så här presenterar Bernstein sin teoretiska modell. Innehållet i 
den nedre delen i bilden om ”Voice” och ”Message Acquiring” går 
jag inte in på och använder mig inte av. Hela bilden finns med för 
fullständighetens skull.

Figur 2.1 Bernsteins didaktiska modell.95

95 Ibid, 42.
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Överst i figuren återfinner vi klassrelationer, som har betydelse för 
de underliggande nivåerna. Maktrelationer påverkar den sociala 
arbetsdelningen, som orsakar hierarkiska principer, vilka ger klas-
sifikation. Kontrollprinciper påverkar sociala relationer, som ger 
kommunikationsprinciper, som i sin tur bestämmer inramning. 
Kors pilarna i övre delen av figuren indikerar ett beroendeförhål-
lande mellan klassifikation och inramning och den maktdistribution 
och de kontrollprinciper som bestämmer dem.

Klassifikation har med maktfördelning, arbetsdelning och hie-
rarki att göra. Den isolerar olika kategorier och upprättar gränser 
mellan dem: 

Power relations /…/ create boundaries, legitimise boundaries, 

reproduce boundaries, between different categories of groups, 

gender, class, race, different categories of discourse, different cat-

egories of agents.96

Bernstein menar, att maktrelationer i alla verksamheter skapar 
gränser mellan grupper av olika slag, till exempel mellan olika 
raser eller skolämnen, upp till ”agents”, som i Bernsteins vokabulär 
kan stå för politiker, journalister, lärare, föräldrar, allt beroende på 
kontexten. Samtidigt skapas ordning så att motsägelser, klyftor och 
dilemman undertrycks:

The classificatory principle creates order, and the contradictions, 

cleavages and dilemmas which necessarily inhere in the principle 

of classification are suppressed by insulation.97

Bernstein kan också tänka sig klassifikation inom en enskild individ: 

Within the individual, the insulation becomes a system of psy-

chic defences against the possibility of the weakening of the in-

sulation, which would then reveal the suppressed contradictions, 

cleavages and dilemmas.98

96 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, 
Critique, 5.

97 Ibid, 7.

98 Ibid, 7.
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Vi använder oss alltså av klassifikation som psykiskt försvar. Det 
skulle bli för påfrestande att leva med öppna gränser till alla mot-
sägelser och splittringar inom oss, så vi isolerar dem från varandra. 
Möjligtvis kan beteendet liknas vid Jean Piagets begrepp assimila-
tion och ackommodation. Fyrkantigt och förenklat kan de beskrivas 
sålunda: När vi assimilerar ny kunskap sorteras den i olika redan 
befintliga scheman i hjärnan. Vid ackommodation ställs vi inför 
kunskap som gör att vi måste omorganisera schemastrukturen. 
Detta försöker vi undvika, eftersom det kostar mycken energi och 
vår ”världsbild” rasar samman tills vi byggt upp en ny.99

Jag kommer att använda klassifikationsbegreppet bland annat till 
att analysera hur avgränsat svensk- och danskämnet är i förhållande 
till andra ämnen (yttre klassifikation) och vilka gränser som finns 
inom de två ämnena, till exempel mellan olika moment (inre), men 
även vid analys av de olika styrmedlen.

Inramning innefattar kontrollprinciper, sociala relationer och 
principer för kommunikation:

Framing refers to the controls on communications in local, inter-

actional pedagogic relations: between parents/children, teacher/

pupil, social worker/client, etc.100

Bernstein skiljer på två regelsystem som regleras av inramning: regler 
för den sociala ordningen101 och regler för den diskursiva ordning-
en.102 Det förra har med hierarkiska relationer och ”uppförande, 
karaktär och stil” att göra, det senare med stoffurval, sekvensering, 

99 Piaget, Jean. Barnets psykiske udvikling. Gylling: Hans Reitzels Forlag A/S, 
1992. (Dansk översättning av ”Six Etudes de Psychologie”,. Paris: Société Nou-
velle des Editions Gonthier, 1964.

100 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 12.

101 Ibid, s. 13: ”rules of social order”, där “order” är svåröversatt. I engel-
skan har ordet en mångfald av betydelser: samhällsklass, sort, ordning(sföljd), 
system, stadgar, befallning etc. Vissa faller ur ramen i detta sammanhang, men 
ordet har onekligen ett stort denotations- och konnotationsområde. Jag har valt 
att översätta det med ”ordning”.

102 Här skulle också kunna jämföras med Michel Foucaults resonemang om 
diskurser, till exempel i Foucault, Michel. Diskursernas kamp. Stockholm/
Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1970, på svenska 2008 och Fou-
cault, Michel. Diskursens ordning. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokför-
lag, 1971, på svenska 1993. Jag väljer att inte fördjupa mig i Foucault.
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tempo och kunskapskriterier.103 Reglerna för den sociala ordningen 
kallar Bernstein för regulativ diskurs (RD) och reglerna för den dis-
kursiva ordningen för instruktionsdiskurs (ID)104. Därefter faststäl-
ler han hierarkin mellan dem och citerar vad han själv skrev 1990:

the instructional discourse is always embedded in the regula-

tive discourse, and the regulative discourse is the dominant dis-

course.105

Både klassifikation och inramning kan vara stark (+K) (+I) eller svag 
(-K) (-I). Om stark klassifikation skriver han:

In the case of strong classification, each category has its unique 

identity, its unique voice, its own specialized rules of internal re-

lations.106

Vid stark klassifikation hålls olika innehåll väl separerade från 
varandra:

Where classification is strong, contents are well insulated from 

each other by strong boundaries.107

Vid stark inramning har förmedlaren “den explicita kontrollen over 
urval, sekvensering, tempo, kriterier och den sociala basen”.108 

Bernstein skiljer också på inre och yttre klassifikation och inram-
ning, (Kiy) (Iiy). Inre klassifikation kan innefatta hur en lärare 
momentuppdelar inom svensk- eller danskämnet, medan yttre kan 
vara hur stark uppdelningen är mellan ämnen. Inre inramning kan 
vara de uppgiftskriterier lärare och elev kommit överens om, medan 
yttre kan vara de kriterier läroplanen ställer.

103 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, s. 13: ”conduct, character and manner”, ”The rules of dis-
cursive order refer to selection, sequence, pacing and criteria of the knowledge”.

104 Ibid, s. 13: ”regulative” respektive ”instructional discourse”.

105 Ibid, s. 13.

106 Ibid, s. 7.

107 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control. Volume 3. Toward a Theory of 
Educational Transmissions, 20.

108 Ibid, s.13: “the explicit control over selection, sequence, pacing, criteria 
and the social base”.
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I en mening sammanfattar han sitt resonemang om klassifikation 
och inramning: ”Vi betraktar variationer av Kiy och Iiy som regu-
lerande variationer av kontroll inom en given maktfördelning”.109 
Inramning är inbäddad i klassifikation, som därmed är betydelseful-
last. Dock påverkar båda varandra. 

Jag använder klassifikation och inramning i mina analyser för 
att kunna beskriva de olika praktikerna, styrdokumenten och 
styrsystemen.

Sammansatt och integrerad kod
Direkt kopplat till klassifikation och inramning är begreppen sam-
mansatt (collection) och integrerad (integrated) kod. Detta katego-
ripar är ännu en av Bernsteins många dikotomiska kategorier. På ett 
sätt skulle man kunna beskriva bara den ena och därefter säga att 
den andra är den beskrivnas motsats. Så enkelt låter det sig emel-
lertid inte göras. En ytterligare komplikation är att den integrerade 
koden är inbäddad i den sammansatta, såsom fallet är med de flesta 
av Bernsteins begreppspar.

I den sammansatta koden är klassifikationen stark, det vill säga 
att ämnena hålls åtskilda och att det ofta finns en offentlig examina-
tion mot slutet av studierna.110 Den integrerade koden har däremot 
en betydligt reducerad klassifikation och är på gymnasiestadiet 
”teachers-based”, det vill säga att lärarna arbetar integrerat över 
ämnesgränserna.111

En viktig del av den sammansatta koden är disciplin, i betydelsen 
att lära sig arbeta inom en bestämd ram:

This is soon learned by both teachers and pupils. Discipline then 

means accepting a given selection, organization, pacing and tim-

ing of knowledge realized in the pedagogical frame.112

109 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse, 109: ”We regard variations of Cie Fie as regulating varia-
tions of control within a given distribution of power”.

110 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control. Volume 3. Toward a Theory of 
Educational Transmissions, 90 f. B. använder uttrycket ”subject-based”.

111 a. Till exempel så att lärarna är organiserade i ämnesövergripande arbets-
lag. b. På lägre stadier kan den vara teacher-based, eftersom en lärare kan ha 
många ämnen i en klass. Ibid, 93.

112 Ibid, 98.



50

Den sammansatta koden lägger i sina evalueringar stor vikt på vad-
frågan, ”states of knowledge”, som skulle kunna översättas med 
kunskapstillstånd, medan den integrativa koden prioriterar hur-
frågan, ”ways of knowledge”, kunskapsvägar.113 

Bernstein för ett resonemang om att undervisningskunskap (edu-
cational knowledge) är icke-vardagskunskap och att detta skulle 
utmärka den sammansatta koden, medan den integrerade koden 
skulle tillåta mer av vardagskunskap. 114 Begreppen påminner om 
elaborerad och begränsad kod och kontextoberoende och kontext-
beroende kod.115 Jag återkommer till vardags- och icke-vardagskun-
skap längre fram, när vertikal och horisontell diskurs presenteras 
och framför allt i kapitel 4. I klassrummen. 

Förbundet med detta resonemang, som jag tolkar Bernstein, är 
hans påstående om att den integrerade koden ger en pedagogik, som 
”is likely to proceed from the deep structure to the surface structure”. 
Han fördjupar emellertid inte detta förmodande.116 Ett annat påstå-
ende är att den integrerade kodens underliggande teori om lärande 
”kan mycket väl vara/bli” mera grupp- eller självreglerande.117 

Bernstein för också ett resonemang om ”specialiserade andra” 
(specialized others): 

113 Ibid, 98.

114 Bernsteins uttryck är ”uncommonsense knowledge”. Ordboken ger bland 
annat följande förslag till översättning: allmän, gängse, sunt (bond)förstånd, 
verklighetssinne. Jag har valt ”vardags”.

115 Se till exempel Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The 
Structuring of Pedagogic Discourse, 17 ff. och 97 f.

116 Begreppen yt- och djupinlärning är kända i Sverige. 1976 presenterade 
Marton & Säljö sitt ”fynd” från en analys av matematiklektion. Om Bernstein 
lägger samma betydelse i begreppen som de svenska forskarna är svårt att säga. 
Se till exempel. Marton, Ference & Säljö, Roger. On qualitative differences in 
learning. I Outcome and process. British Journal of Educational Psychology. 
46, 4-11. 1976. eller Marton, Ference & Säljö, Roger. Approaches to Learning. 
I The Experience of Learning, Ference Marton, Dai Hounsell & Noel Entwis-
tle, (eds.). (Edinburgh: Scottish Academic Press, 1984. eller Marton, Ference. 
Inlärning och omvärldsuppfattning: en bok om den studerande människan. 
Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005.

117 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control. Volume 3. Toward a Theory of 
Educational Transmissions, 102: ”may well be”.
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Code is transmitted and acquired in interactions that are cultur-

ally specific. Codes therefore presuppose competences (linguistic/

cognitive) that all acquire and share118

Lärare och elever måste ha gemensamma lingvistiska och kognitiva 
kompetenser för att interaktionen, som är (skol)kulturellt bestämd, 
ska fungera. De måste ha en gemensam kod, ett gemensamt 
metaspråk.

Sammantaget ger ett skifte från sammansatt kod till integrerad 
kod mindre frihet åt den enskilde läraren, eftersom alla lärarna 
måste tala sig samman om en gemensam pedagogik och ett gemen-
samt evalueringssystem och bli eniga om vad som ska utvärderas.119 
Eftersom den enskilda eleven ska sättas i centrum, kommer elever-
nas handlingsutrymme att öka och därmed leda till en förändring 
i maktbalansen, det vill säga klassifikationen ändras. Därmed sker 
även en förändring i inramningen, något som Bernstein inte går in 
på i detta sammanhang, men som framgår i hans didaktiska modell. 
(Se Figur 2. 1 och brödtexten under denna.) Möjligen skulle läraren 
känna sig tvungen till starkare inramning, det vill säga ta större kon-
troll, till exempel över kunskapskriterier.120 

Bernstein anar, att ordningen kan bli problematisk i den integre-
rade koden.121 Han uppställer därför fyra villkor, som, om de inte 
uppfylls, leder till att ”varken personal, eller elever har förnimmelse 
av tid, plats eller syfte”:122

1. det måste råda konsensus om den integrerande idén; möjligen 
ska det finnas en hög grad av ideologisk konsensus 

118 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse, 48.

119 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control. Volume 3. Toward a Theory of 
Educational Transmissions, 101, Bernstein, Basil. Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 48 f.

120 Linnér, Bengt. Litteratur och undervisning. Om litteraturläsningens insti-
tutionella villkor. /Diss./ Malmö: LiberFörlag, 1984, särskilt s 200 ff.

121 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control. Volume 3. Toward a Theory of 
Educational Transmissions, s 107:”may well be”. 

122 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control. Volume 3. Toward a Theory of 
Educational Transmissions, 107: ”neither staff nor pupils have a sense of time, 
place or purpose”.
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2. sambandet mellan integrationsidén och den kunskap som ska 
överföras måste bli tydlig

3. ett kommittésystem för feed-back bör tillskapas, både för 
lärare och elever

4. alla måste vara eniga om vad som ska evalueras och hur123

Bernstein ser också andra möjliga följder av den integrerade koden. 
Så till exempel kan bedömningar mera komma att fokusera på 
elevernas ”’inre’ attribut” (’inner’ attributes) och den försvagade 
klassifikationen och inramningen kan leda till att mera av elever-
nas tankar, känslor och värderingar kommer till ytan, något som 
dessa kan komma att protestera emot. Risken finns även, att elevens 
känslor, och inte kunskaper, kan komma att bedömas.

Den integrerade koden kan också leda till att de unga söker sig 
till sin åldersgrupp, ”deras åldersgrupps ’stängda’ sällskap”.124 Även 
2000 talar Bernstein om ”deras inneboende narcissistiska identite-
ter” och att de bygger sin identitet på ”större yttre beroende: en för-
ändring från introjektion till projektion i identitetsbygget”.125 Deras 
identitetsskapande är i högre grad beroende av andras bedömning 
och den respons de får av projiceringen på andra än av introjek-
tion av fasta normer och moralkoder som tidigare generationer fick 
genom uppfostran.

Bernstein konstaterar, att den integrerade koden dominerar 
i skolans tidiga år, medan den sammansatta är förhärskande i de 
senare åren, men han ser att det sker även en rörelse från den sam-
mansatta koden till den integrerade på secondary school-nivå, redan 
på 60- och 70-talet alltså, och ger flera förklaringar till detta skeen-
de.126 Den sista förklaringen är värd att citera, eftersom den påmin-
ner oss om, att begreppen klassifikation och inramning kan använ-

123 Ibid.

124 Ibid, 75.

125 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique. 52. ”the ’closed’ society of their age group”, ”their entailed 
narcissistic identities”, ”greater external dependency: a change from introjected 
to projected identities”.

126 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control. Volume 3. Toward a Theory of 
Educational Transmissions, 104. ”Thus, a move from collection to integrated 
codes may well bring about a disturbance in the structure and distribution of 
power, in property relationships and in existing educational identities”. 
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das på alla nivåer, både om produktion och reproduktion, från den 
enskilde individens inre till hela samhällsstrukturen:127 

the movement away from collection to integrated codes sym-

bolizes that there is a crisis in society´s basic classifications and 

frames, and therefore a crisis in its structures of power and prin-

ciples of control.128

Samhället är i kris när det gäller maktstrukturer och kontrollprinci-
per och kan därför inte ge normer och värden till de unga. 

Tjugo år senare beskriver han dessa koder igen, lätt förändrade 
och nu omdöpta till singulars och regions.129 Han konstaterar här att 
“skolan är starkt baserad på ‘singulars’, trots rörelser mot ’regiona-
lisering’ i högre utbildning.”130 Skiftet mellan de två koderna hade 
alltså inte ägt rum. År 1975 frågar han sig: ”Is it to be ’plus ça 
change, plus c’est la meme chose’?”.131 1990 lägger han märke till 
traditionens makt:

The most outstanding feature of educational principles and prac-

tices is their overwhelming and staggering uniformity indepen-

dent of the dominant ideology.132 

127 Hos Bernstein, i synnerhet den tidige, märks tydliga referenser från Marx. 
Produktionen skulle kunna motsvaras av varuproduktionen i samhället hos 
Marx och reproduktionen av reproduktionen av den härskande klassens ideo-
logi hos Marx. Bernstein talar dock också om produktion inom den kulturella 
sektorn. Detta förhållande påtalas också i Muller, Johan; Davis, Brian and 
Morais, Ana (eds.). Reading Bernstein, Researching Bernstein.

128 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control. Volume 3. Toward a Theory of 
Educational Transmissions, 111.

129 När han 2000, 9 ff. resonerar kring ”singulars and regions” refererar han 
till samma bild, som han presenterade 1975, 105 där ”collection code types” 
och ”integrated code types” finns i bildtexten.

130 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 9 ff och 52: ”the school is firmly based in singulars, despite 
movements to regionalisation in higher education”. Han konstaterar också 
redan 1990, 84: ”certainly by the secondary level the demand is for a visible 
pedagogy”.

131 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control. Volume 3. Toward a Theory of 
Educational Transmissions, 22, 159.

132 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse, 169. 
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Synlig och osynlig pedagogik

I shall now define two generic types of pedagogic practice, as 

follows. If the rules of the regulative and discursive order are 

explicit (hierarchy/sequence/pace) criteria, I shall call such type a 

visible pedagogic practice (VP) and if the rules of regulative and 

discursive order are implicit I shall call such a type an invisible 

pedagogic practice (IP).133 [Bernsteins kursiv.]

De regulativa och diskursiva reglerna har vi tidigare stött på när det 
gällde definition av inramning. De kallades då regler för den sociala 
ordningen eller regulativ diskurs respektive regler för den diskursiva 
ordningen eller instruktionsdiskurs. 

Bernstein föreslår tre regler som gäller för alla pedagogiska situa-
tioner: hierarkiska regler, sekvens- och kriterieregler. De hierarkiska 
reglerna handlar om maktrelationer, ”ordning, karaktär och uppfö-
rande” och om att läraren måste lära sig att vara lärare och eleven 
att vara elev. Sekvensreglerna förutsätter progression och bestäm-
mer ”tempo och tillåten tidsåtgång”.134 Kriteriereglerna, slutligen, 
ger eleven möjlighet att ”förstå vad som räknas som legitim och 
illegitim kommunikation, social relation, eller position”.135

Alla tre reglerna kan vara antingen explicita eller implicita. Som 
ett exempel på implicit hierarki nämner Bernstein en bok om försko-
lan som innehåller trettiosex bilder, där lekande, aktiva barn före-
kommer på alla, men där det är mycket svårt att få syn på en lärare. 
En sådan bok har kommit ur en kontext med implicit hierarki.136

133 Ibid, 70. ”Generic” är svåröversatt. Engelska ordböcker säger”allmän[t 
omfattande]”, Politikens Nudansk ordbog (1977) förklarar ”generisk” som 
”ting, der er bestemt ved deres almindelige (modsat ’individuelle’) egensk-
aber”. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1974) säger: 
”common to a whole group or class, not special”. Jag kommer att översätta 
“generic” med “generell”.

134 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse, s 66. ”order, character and manner”, ”pacing and the 
time allowed”.

135 Ibid,: 65 f. ”understand what counts as legitimate and illegitimate commu-
nication, social relation, or position”.

136 Ibid, 65.
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Den explicita sekvenseringen innebär att varje barn vet hur långt 
han/hon ska ha hunnit i kurserna. I en implicit sekvensering är det 
bara läraren som vet hur långt eleven borde ha hunnit.

Exempel på explicit kriterieregel är när läraren säger till eleven: 
”Det är en underbar man. Men han har bara tre fingrar”. Läraren 
med en implicit kriterieregel skulle uppmana eleven: ”Berätta om 
den för mig!”137 

De hierarkiska reglerna döper Bernstein till regulativ diskurs 
(RD), medan sekvens- och kriteriereglerna kallas för instruktions- 
eller diskursiva regler och senare instruktionsdiskurs.138 Jag kommer 
att kalla dem instruktionsdiskurs (ID), eftersom det är den beteck-
ning han använder i senare artiklar.139 Den regulativa diskursen 
beskrivs som en ”moralisk diskurs som skapar ordning, relationer 
och identitet”140 och instruktionsdiskursen refererar till urval, sek-
vensering, tempo och kunskapskriterier.141

Innebörden och betydelsen av de två diskurserna är av avgörande 
betydelse för den pedagogiska praktiken. Om de regulativa och 
instruktiva reglerna är explicita, genererar det nämligen en synlig 
pedagogik; om de är implicita genereras en osynlig pedagogik.142

En synlig pedagogik fokuserar på elevens ”performance”, till 
exempel hur väl en elevtext uppfyller kriterierna. Även om reglerna 
är explicita utesluter inte detta tysta regler och budskap.143 Den 
osynliga pedagogiken fokuserar inte, som den synliga, på ”’betyg-
sättningsbar’ prestation” utan på förvärvarens inre. Lärarna ska 

137 Ibid, s 67-70. ”That’s a lovely man. But he’s only got three fingers.”, ”Tell 
me about it!”.

138 Ibid, 66. ”regulative rules” och ”instructional or discursive rules”. 

139 Ibid, 183, Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. 
Theory, Research, Critique., 102. I senare fallet talar han om ”instructional 
discourse” och ”regulative discourse”.

140 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse. 184. ”moral discourse which creates order, relations and 
identity”.

141 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 13.

142 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse. 70.

143 Ibid, 70 f.
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försöka skapa en pedagogisk kontext, som ska möjliggöra individu-
ella insikter genom delade kompetenser.144

Den synliga pedagogiken innehåller flera element från den sam-
mansatta koden och den osynliga från den integrerade. Dikoto-
mierna hör samman.

År 2000 skriver Bernstein om två andra regler: recognition och 
realisation rules. Han förklarar dem sålunda:

Many children of the marginalised classes may indeed have a 

recognition rule, that is they can recognise the power relations 

in which they are involved, and their position in them, but they 

may not possess the realisation rule. If they do not possess the 

realisation rule, they can not then speak the expected legitimate 

text.145 [Bernsteins kursiv.]

Elever från marginaliserade grupper kan alltså känna igen de sociala 
relationerna i en klass eller på en skola och var i hierarkin de befin-
ner sig, men de kan inte prestera en legitim text, eftersom de inte kan 
genomskåda vad som kunskapsmässigt fordras av dem. Dessa regler 
kan förklara varför vissa elever klarar sig i skolan och andra, från 
marginaliserade grupper, inte gör det. Jag återkommer till detta, i 
synnerhet i kapitel 4. I klassrummen och i kapitel 9. Styrmedel styr.

kompetens- och prestationsmodeller146

Bernstein sammanfattar sitt resonemang om synlig och osynlig 
pedagogik i en fyrfältsmodell, där de vertikala polerna är ”intra-
individuell” och ”inter-grupp”; de horisontala motpolerna är ”för-
värvande/kompetens” (acquisition /competence) och ”förmedling/
prestation” (transmission /performance).147 Några av dessa begrepp 
har vi stött på tidigare. Figuren presenteras senare, men först ska de 
två polerna competence och performance undersökas.

144 Ibid, 70 f. ”’gradable’ performance”, ”procedures internal to the acquirer 
(cognitive, linguistic, affective, motivational)”, ”enable shared competences to 
develop realizations appropriate to the acquirer”.

145 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique. 17.

146 Bernsteins framläggning av dessa modeller finns i Ibid, 45 – 50.

147 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse. 72.
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År 2000 verkar begreppen ha blivit än viktigare för Bernstein. 
Han ägnar ett helt kapitel åt ”competence and performance models”: 
I min översättning försvenskar jag uttrycken till kompetensmodell 
(KM) och prestationsmodell (PM).148

Bernstein sammanfattar skillnaderna mellan koderna i en bild, 
som jag utgår ifrån, när jag presenterar dem:

rekontextualiserad kunskap149

Kompetensmodeller Prestationsmodeller 

Kategorier, rum, tid, 
diskurs

Svagt klassificerade Starkt klassificerade

Evaluerings
orientatering

Närvaro Frånvaro 

Kontroll Implicit Explicit 

Pedagogisk text Förvärvande Prestation 

Autonomi Hög/reducerad150 Låg/hög 

Ekonomi Hög kostnad Låg kostnad 

Figur 2.2 Översikt over kompetensmodeller och prestations- 
modeller. 

Bernstein menar, att diskursen inom KM utmärks av “projekt, 
teman, rader av erfarenhet, en gruppbas i vilken förvärvarna/elev-
erna till synes/skenbart har ett stort mått av kontroll över urval, 
sekvensering och tempo”.151 Diskursen i PM utmärks av att vara 

148 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, chapter 3. En hel del av resonemangen emanerar från 
1975, chapter 2 men här etiketterar han inte resonemangen som ”competence 
models” och ”performance models”. ”Performance” kan översättas med ”utfö-
rande” eller ”prestation”. Jag väljer det senare, eftersom vad som bedöms är 
elevprodukter, vad elever presterar.

149 ”Recontextualised knowledge”. Mina översättningar. En förklaring till 
denna beteckning kommer i kapitlel 5 Styrdokument och Kapitel 6 Styrsystem.

150 Bernstein skriver ”high” i figuren 2000, 45, men i brödtexten, som förkla-
rar den, säger han, att ”teachers in any one institution are likely to have reduced 
autonomy over their pedagogic practice as this mode requires homogeneity of 
practice” (s 68, min kursivering) det vill säga samma uttalande och förklaring 
som han använde om integrerad kod.

151 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, : ”projects, themes, ranges of experience, a group base, in 
which the acquirers apparently have a great measure of control over selection, 
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ämnesspecifik, och att läraren har kontroll över urval, sekvensering 
och tempo.

I KM finns få uttalat pedagogiska ytor; eleverna kan cirkulera 
fritt i rummet. I PM är däremot ytorna klart utmärkta.

Tid markeras inte i KM och sekvensering och tempo är också 
svaga, vilket gör att eleverna upplever att leva i ett presens, ett nu. 
På andra ställen menar Bernstein att eleverna i PM tycker sig leva i 
dåtid, men de kan se sin framtid på grund av expliciteten. Eleverna 
görs uppmärksamma på vart de ska.152

Evalueringskriterierna i KM kommer sannolikt att bli (are likely 
to be) implicita och diffusa. Det viktiga är vad som finns (is present) 
i det eleverna skapar. Om eleven ritat en bild, kan läraren tänkas 
säga: ”Vilken underbar bild. Berätta om den för mig.” Kriterierna 
i PM är explicita och specifika och eleven ”blir medveten om hur 
att känna igen och realisera den legitima texten”, som Bernstein 
uttrycker det, där text används ordentligt utökat.153 Om en elevs 
teckning i PM kan läraren tänkas säga: ”Riktigt bra, men din man 
har bara tre fingrar”. Vikten inom PM läggs på vad som saknas (is 
missing) i elevprodukten. (Bernstein använder, som synes, samma 
bild som när det gäller explicita och implicita kriterieregler. De olika 
dikotomierna hänger samman.)154 

sequence and pace”.  Ordet “apparently” betyder här ”skenbar”, ”till synes”, 
”verkar vara”. I Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, 
Critique, 2000, 109 säger han ”as if the pupil”, i Class, Codes and Control, 
Volume 4, 1990, 65 heter det: “ in certain modes of practice, the acquirer 
is perceived as a transmitter, and, perhaps, the transmitter appears to be the 
acquirer, but ” (Min kursivering.). Nästan samma ordalydelse finns Pedagogy, 
Symbolic Control and Identity, 2000: 12 f. Min översättning stöds av Bourne, 
Jill. Framing talk. Towards a “radical visible pedagogy”. I Reading Bernstein, 
Researching Bernstein, Johan Muller, Brian Davis and Ana Morais (eds.), 
61-74. London: RoutledgeFalmer, 2004, 64. Jag gör uppmärksam på ordet 
”apparently”, eftersom det översätts med ”synbara” i Bernstein & Lundgren 
(red.). Makt, kontroll och pedagogik, bland annat s 39, en bok man kan miss-
tänka ha haft inflytande på forskningen. Så till exempel använder Linnér, Bengt. 
Litteratur och undervisning. Om litteraturläsningens institutionella villkor sig 
av boken, när han redogör för Bernsteins teorier.

152 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse. London; Routledge, 1990, 68.

153 Förvärvarna/eleverna ska alltså lära sig realiseringsreglerna, det vill saga 
lära sig ett icke-vardagsspråk.

154 Ibid, 70. ”What a lovely picture, tell me about it”, ”will be made aware 
of how to recognise and realise the legitimate text”, ”Very good, but your man 
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Eftersom klassifikationen och inramningen är svag inom KM, där 
det alltså inte finns explicita strukturer, måste kontrollen ta sig uttryck 
i individrelaterade former, olika från elev till elev och fokusera på 
elev intentioner, elevrelationer och elevreflektioner. I PM härskar stark 
klassifikation och inramning med explicita regler för kontroll.

Den pedagogiska texten i KM utgörs av elevens utveckling och 
elevprodukter används av läraren för att avläsa denna ”kognitivt 
känslomässigt” eller ”socialt”.155 Inom PM är texten vad eleven 
producerar. Lärarens professionalism uttrycks i explicit pedagogisk 
praktik och i betygsättning/evaluering utifrån om elevens text upp-
fyller de explicita kriterier läraren har uppställt.

De enskilda lärarna inom KM har reducerad autonomi i sin peda-
gogiska praktik, eftersom undervisningen måste vara homogen, det 
vill säga att lärarna måste tala sig samman.156 PM delas upp i ”inåt-
vända modaliteter”, där det kan finnas autonomi för den enskilde 
läraren genom stark klassifikation och inramning, och ”utåtvända 
modaliteter” där autonomin beror på ”hur de distribuerar sina finan-
siella och diskursiva resurser för att optimera sin marknadsnisch”.157 
Bernstein talar tydligtvis i det senare fallet om friskolor av olika 
slag.158 Samma skillnad när det gäller autonomi gäller för integrerad 
och sammansatt kod. 

Det är dock omöjligt för staten eller någon av dess agenter att helt 
övervaka styrmedelsefterlydnad.

In a fundamental sense, as pedagogic communication, of both 

transmitter and acquirer, cannot be programmed (and therefore 

has got only three fingers”.

155 ”cognitively affective”, ”social”.

156 I Ibid, 174. talar han om ”relativ autonomi”, som bland annat har att 
göra med förhållandet mellan Staten och utbildning. Med hjälp av Durkheim 
definierar han relativ autonomi som ”a space of relative independence of the 
educational system which is said to give its agents some autonomy over the 
contexts, contents, and processes”. 

157 Svenska och danska lärares autonomi i en gymnasiekontext behandlas i 
kapitel 9. Styrmedel styr.

158 I Bernstein, Basil. Class, Codes and Control. Volume 3. Toward a Theory 
of Educational Transmissions, 101 och Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic 
Control and Identity. Theory, Research, Critique förs också resonemang om 
autonomi. ”introverted modalities”, ”extroverted modalities”, ”how they distribute 
their financial and discursive resources in order to optimise their market niche”.
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has some autonomy) and is a specialized language, it is not pos-

sible for that communication to be effectively policed and made 

uniform.159

Ett system med KM får högre kostnader än ett med PM, eftersom det 
förra har större kostnader för lärarutbildning och har dolda kostna-
der. Det tar till exempel tid att planera teman, hålla föräldrakontakter, 
samtal med varje elev. Dessa bortfaller, menar Bernstein, i PM.

Klassifikationen är stark i alla de här presenterade delarna av PM 
och svag i KM.

Som synes påminner KM mycket om den integrerade koden och 
den osynliga pedagogiken, PM om den sammansatta koden och den 
synliga pedagogiken. Dikotomierna hänger samman.

KM och PM används i kapitlen 4 I klassrummen, 5 Styrdokument 
och 6 Styrsystem.

Vertikal och horisontell diskurs 
Dikotomin vertikal och horisontell diskurs bygger, enligt Bernstein, 
på Bourdieu, som talar om ”symboliskt mästerskap” respektive 
”praktiskt mästerskap”, Habermas, som diskuterar ”individens 
’livsvärld’” och ”instrumentell rationalitet” och Giddens, som pre-
senterar ytterligare två olika expertsystem.160 

Redan 1975 skriver Bernstein om ”’closed’ and ’open’ schools”, 
och det han säger här påminner mycket om vertikal och horisontell 
diskurs, och som, enligt honom, går tillbaka på Émile Durkheims 
begrepp organisk solidaritet, som finns i ett ”differentierat samhälle” 
och mekanisk solidaritet, som uppstår i ett ”segmenterat samhälle”.161

Den vertikala diskursen utmärks av stark klassifikation och av 
ett specialiserat språk, samt har fokus på struktur och sammanhang 

159 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse,174.

160 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 157. Dessvärre anger inte Bernstein verk, årtal eller sidor. 
“symbolic mastery”, “practical mastery”, “’life world’ of the individual”, 
“instrumental rationality”. 

161 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control. Volume 3. Toward a Theory of 
Educational Transmissions, 74. Ibid, 68 f. anger Durkheim, E  The Division of 
Labour in Society. Free Press: Chicago, 1947 på engelska och Moral Education, 
Free Press: Chicago, 1961 på engelska. ”differentiated society”, ”a segmental 
society”.
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som i vetenskapliga sammanhang, det vill säga en synlig pedagogik. 
Den rör sig inte om “relationen mellan segment/kontexter som i den 
horisontella diskursen men integration på meningsnivå”.162 

Ruqaiya Hasan citerar Bernstein och lägger till ytterligare ett kän-
netecken.163 Vertikal diskurs “representerar ‘en serie specialiserade 
språk med specialiserade frågemetoder och specialiserade kriterier 
för produktion och cirkulation av texter, som i naturvetenskapen 
och humaniora.’”.164 I denna diskurs används alltså metaspråk, sys-
tematik och regler for textproduktion.

Om den horisontella diskursen skriver han:

A Horizontal discourse entails a set of strategies which are logi-

cal, segmentally organized, context specific and dependent, for 

maximizing encounters with persons and habitat.165

Den horisontella diskursens ’kunskaper’ (’knowledges’)166 hålls 
inte samman av någon koordinerande princip och relateras till 
vardagslivet.167 

De flesta av begreppen är kända från tidigare presenterade diko-
tomier, men “segmentally organised” (uppbyggd i segment) är 
ett nytt begrepp. Bernstein menar, att vad förvärvaren lär sig i ett 
segment inte kan föras över till ett annat. Han tar ett vardagligt 

162 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 160: ”the relation between segments/contexts as in Hori-
zontal discourse, but integration at the level of meaning”.

163 Hasan, Ruqaiya. The concept of semiotic mediation. Perspectives from 
Bernstein’s sociology. I Reading Bernstein, Researching Bernstein, Johan Muller, 
Brian Davis and Ana Morais (eds.), 30-43. London: RoutledgeFalmer, 2004, 
38; Bernstein, Basil. Vertical and horizontal discourse: an essay. I British Journal 
of Sociology of Education, 20 (2): 157-73, 1999, 159.

164 Hasan, Ibid, 38: “represents ‘a series of specialized languages with spe-
cialized modes of interrogation and specialized criteria for the production and 
circulation of texts, as in the sciences and humanities’”.

165 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 157.

166 ”Knowledge” tar ju inte plural i engelskan, så Bernsteins bruk av ordet i 
plural indikerar snarast ”fragmenterade/fragmentariska kunskaper”, en tolk-
ning som jag menar stöds av citaten.

167 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 159: “related not by integration of their meanings by some 
coordinating principle” ”related through the functional relations of segments or 
contexts to the every day life”.
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exempel: att snöra skor har intet att göra med ”how to use the 
lavatory correctly”. Han menar, att den segmentella pedagogiken i 
den horisontella diskursen är inriktad på att ge vardaglig kompetens 
snarare än betygsatt prestation.168 Vidare säger Bernstein om den 
horisontella diskursen, att “segmentella kompetenser/literacies är 
kulturellt stadfästa, framkallade av kontexter vars läsning är opro-
blematisk”. [Bernsteins kursivering.]169 

Jill Bourne menar, i det hon citerar Bernstein att: “Vardaglig, 
‘commonsense’-kunskap uttrycks i den horisontella diskursen som 
är ‘lokal, segmentell, kontextberoende, tyst, mångskiktad, ofta kon-
tradiktorisk på tvärs av kontexter men inte inom kontexter’”.170 I 
denna diskurs förekommer alltså inte ämnesspråk, vilket, tillsam-
mans med segmentuppbyggnaden, leder till att kunskap inte kan 
överföras från en kontext till en annan. Den utmärks av svag klas-
sifikation och svag inramning och är alltså osynlig pedagogik.

Den vertikala diskursen, å andra sidan, 

takes the form of a coherent, explicit and systematically principled 

structure, hierarchically organised as in the sciences, or it takes the 

form of a series of specialised languages with specialised modes of 

interrogation and specialised criteria for the production and circu-

lation of texts as in the social sciences and humanities.171

Vardagskunskap i den sammansatta koden och ”vardagslivskon-
texter” i den horisontella diskursen kallas i genrepedagogiken 
”vardagslivets lärandedomän” och de specialiserade språken inom 
den integrativa koden och den vertikala diskursen för ”den specia-
liserade” och ”den kritiska lärandedomänen”.172 Bernsteins modell-

168 Ibid, 159: ”give common competence rather than a graded performance”.

169 Ibid, 159: ”[s]egmental competences/literacies are culturally localised, 
evoked by contexts whose reading is unproblematic”. [Bernsteins kursivering.]

170 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 159, Bourne, Jill. Framing talk. Towards a “radical visible 
pedagogy”, 62: “Everyday ’commonsense’ knowledge is expressed in horizontal 
discourse which is ’local, segmental, context dependent, tacit, multi-layered, 
often contradictory across contexts but not within contexts’”.

171 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 157. En fördjupad diskussion finns på s. 160 och Bernstein 
kommenterar dessa två diskurser i en intervju, som finns på s 207.

172 ”contexts to the every day life”. Se till exempel Maagerø. Eva. Språket 
som mening. Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere, i 
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byggen och SFL är besläktade, man kan säga att SFL delvis bygger 
på Bernstein. Noteras kan här att Hasan, som nyss citerats, är en 
känd profil inom SFL och genrepedagogiken.

Den vertikala diskursen har ”innehållsspecificitet” genom 
rekon textualisering. Den är “strukturerad i tid och rum av rekon-
textualiseringsprinciper”.173 Den horisontella diskursen har sin 
genom segmentering.

Enbart genom denna korta presentation av dessa två diskurser ser 
vi att den vertikala har många drag gemensamma med den samman-
satta koden, med synlig pedagogik och med prestationsmodellen. 
Den horisontella diskursen delar många drag med den integrativa 
koden, med osynlig pedagogik och med kompetensmodellen.

Radikal eller konservativ?
I början av detta kapitel, i avsnittet om kompetens- och prestations-
modeller, introducerades Bernsteins fyrfältsmodell. Så här ser den ut:

Figur 2.3 Bernsteins fyrfältsmodell.174 

synnerhet kapitel 9, eller Hedeboe, Bodil. Når vejret læser kalenderen…  
En systematisk funktionel genreanalyse af skrivepedagogiske forløb. Diss., Syd-
dansk Universitet, 2002, kapitel 2. eller Macken-Horarik, Mary. ”Something 
to Shoot For”. A Systemic Functional Approach to Teaching Genre in Second-
ary School Science.

173 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 157. “content specificity”, “segmentation”, ”[s]tructured 
in time and space by principles of recontextualization”.

174 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse, 72 och 213.
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Den horisontella axeln, Kompetens/Förvärvande (Competence/
Acquisition) – Prestation/Förmedling (Performance/Transmission) 
har redan presenterats. Bourne har föreslagit tillägg baserade på 
förmedlarens roll.175 Kompetens-polen får tillägget facilitation, som 
skulle kunna översättas med ”underlättande”,176 och Prestations-
polen instruction, som är mer lättöversatt. 

Den vertikala axeln, intra-individuell – inter-grupp har fått mer lätt-
genomskådliga namn. En undervisning eller styrdokument, som foku-
serar på individen, kallar Bernstein intra-individuell, medan undervis-
ning eller styrdokument, som fokuserar på grupper, kallas inter-grupp.

De synliga pedagogikerna, de två kvadranterna till höger, betrak-
tas som (are regarded as) konservativa och de osynliga betraktas 
som progressiva, men den populärföreställningen håller inte, menar 
Bernstein.177

I huvudsak gäller naturligtvis vad som sagts om kompetensmodel-
ler för osynlig pedagogik och det som sagts om prestationsmodeller 
för synlig pedagogik, men när Bernstein beskriver de olika pedago-
gikerna, gör han vissa förtydliganden. 

Osynlig pedagogik i ren form träffar vi sällan på, utan utgörs 
snarare av ”en inbäddad pedagogisk praktik där den osynliga peda-
gogiken är inbäddad i en synlig pedagogik”.178

I den synliga pedagogiken mäts inte eleven mot sig själv, utan 
endast mot de som tillhör samma åldersgrupp (temporal category), 
till exempel årskurs. I den osynliga pedagogiken däremot kämpar 
eleven till synes (apparently) endast med sig själv, men han kämpar, 
enligt Bernstein, med alla.179

Om kontroll säger Bernstein, att synliga pedagogiker inte nöd-
vändigtvis är ”’auktoritära’” men att de säkert är ställningstagande 
(positional): ”Kontrollens funktion är att klargöra, upprätthålla, 

175 Bourne, Jill. Framing talk. Towards a “radical visible pedagogy”,64.

176 Facilitate betyder, enligt ordboken, ”[under]lätta”, ”göra lättare” eller 
”befordra”. Hos Bernstein och hos Bourne framtonar bilden av förmedlaren 
som handledare, vägledare.

177 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 110.

178 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse, 84: ”an embedded pedagogic practice where the invisible 
pedagogy is embedded in a visible pedagogy”.

179 Ibid, 83.
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reparera gränser”.180 Han frågar sig var kontrollen ligger i osyn-
liga pedagogiker som har försvagade rumsliga och temporala gitter 
(spatial and temporal grids) och svarar att kontrollen nästan helt 
och hållet ligger i den inter-personella kommunikationen.181 

Vänstra övre kvadranten, som Bernstein kallar ”liberal/progres-
siv”, utmärks av osynlig, progressiv pedagogik med rötter i Piaget, 
Noam Chomsky och gestaltpsykologi.182 Bourne påpekar med Bern-
stein, att läraren blir en underlätttare i bakgrunden och att elev-
erna får göra framsteg i sin egen takt. Ansvaret för lärande lämnas 
till den enskilde eleven, som kan uppfatta sig själv som antingen 
”framgångsrik eller misslyckad”.183 I denna horisontella diskurs 
med individuellt kunskapssökande utan synlig lärarledning utveck-
lar eleverna inte ämneskunskapsbegreppen. Här förekommer inget 
metaspråk. Kunskapsklassifikationen och inramningen är till synes 
svag, men styrs av lärarens utvärdering, som blir (allt) för viktig i 
detta system, som Bourne kallar ”maskerad pedagogik”:184

In this ’masked pedagogy’, evaluation replaces instruction and 

certain children are not given access to the vertical discourses 

on which the development of subject-knowledge concepts ulti-

mately depends. Bernstein (1990) has described such classrooms 

as places of covert185 evaluation, which produce learners at dif-

ferent levels of competence.186

I Pedagogy, symbolic control and identity från 2000, skriver Bern-
stein, att Piaget ersätts som teoretiker av Lev Vygotsky under 1980-
talet och i synnerhet under 1990-talet.187 ”Vygotskyism kan betrak-
tas som räddningen för den liberal/progressiva ställningen” eftersom 
hans teorier möjliggjorde ”en social bas för utvecklingsteorier via 

180 ”Control functions to clarify, maintain, repair boundaries”.

181 Ibid, 83.

182 Ibid, 213.

183 ”background ’facilitator’”. ”’at their own pace’”.”success or failure”.

184 Bourne, Jill. Framing talk. Towards a “radical visible pedagogy”, 64. 
”masked pedagogy”.

185 ”Förstulen, hemlig; förtäckt, förklädd”, enligt ordbok. 

186 Bourne, Jill. Framing talk. Towards a “radical visible pedagogy”, 64 f.

187 Och då Vygotskys teorier efter amerikansk rekontextualisering av Wertsch, 
1985.
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språkets roll”. Kanske bör också Michael Bakhtin återfinnas i denna 
kvadrant, eftersom ”vygotskyism kunde integreras med Bakhtin”.188 

De genrepedagogiska forskarna James R. Martin och David Rose 
menar, att Vygotsky hör hemma i nedre högra kvadranten, men att 
”amerikansk implementering av neo-vygotskyanska ideal tycks glida 
ganska sömlöst in i den övre vänstra progressiva kvadranten”.189 

Även Bodil Hedeboe urskiljer i sin avhandling två slags läsningar av 
Vygotsky och Bakhtin, en ”nydialogisk læringsteori”, ”som især har 
gjort sig gældende i amerikansk (Nystrand, Zebrovski, Halasek) og 
nordisk (specielt norsk (Dysthe, Hoel, Smidt og andre) pædagogisk 
forskning” och en ”socialsemiotisk læringsteori” som bygger på 
SFL-baserad och genrepedagogisk läsning av de två teoretikerna.190 

Den högra övre kvadranten benämns konservativ och dess peda-
gogik har rötter i behaviouristiska teorier. Den innehåller synlig peda-
gogik, och är inriktad på den individuelle eleven. Bourne beskriver 
den som ”en traditionell överföringspedagogik, där /…/ prestationer 
också är individualiserade men öppet tävlingsinriktade” (i jämfö-
relse med den progressiva pedagogiken, där individualiseringen 
är maskerad).191 Bernstein skriver, att förvärvarna erbjuds “lokala 
färdigheter mera än utforskande av principer och generella färdig-
heter och tempot kommer rimligtvis att försvagas”.192 Vi verkar här 
kunna se ett färdighets- och ifyllnadsämne.

188 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 62: ”Vygotskyism may be regarded as the salvation of the 
liberal/progressive position”, ”a social base to developmental theories via the 
role of language.”, ”Vygotsky could be integrated with Bakhtin”.

189 Martin, James R. & Rose, David. Designing literacy pedagogy: scaffolding 
democracy in the classroom. I Continuing Discourse on Language. A Funcio-
nal Perspective. Volume 1, Ruqaiya Hasan, Christian Matthiessen & Jonathan 
J. Webster, (eds.), 251-280. Chippenham, Wiltshire: Equinox, 2005, 273 f.: 
“American implementation of neo-Vygotskyan ideals seem to slide rather seam-
lessly into the upper left-hand progressive quadrant”.

190 Hedeboe, Bodil. Når vejret læser kalenderen… En systematisk funktionel 
genreanalyse af skrivepedagogiske forløb, 38 ff.

191 Bourne, Jill. Framing talk. Towards a “radical visible pedagogy, 65: ”a 
traditional transmission pedagogy, where /…/ achievement is also individual-
ized but openly competitive”.

192 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse, 77. ”local skills rather than the exploration of principles 
and general skills and the pacing is likely to be weakened”.
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Bägge de nedre kvadranterna är uttryck för radikal pedagogik, 
men de stöder sig på olika teoretiker. Den vänstra på Paulo Freire, 
Célestin Freinet och Henry Armand Giroux, som Bernstein tar som 
exempel på ”neo-marxistiska formuleringar”; den högra på social-
psykologiska teorier, och är en ”radikalt förverkligande av en till 
synes konservativ pedagogisk praktik”.193 

Den vänstra nedre kvadranten utmärks, enligt Bourne, av att 
“innehåll, tempo, sekvensering och utvärderingsregler är avslapp-
nade” och av att de som av en eller annan grund har svårt att följa 
med i skolan värdesätts politiskt.194 Hon konkluderar, att pedagogi-
ken i denna kvadrant emanerar från en maskerad pedagogik.195

I den högra nedre kvadranten används en, enligt Bernstein, till 
synes konservativ pedagogik, men i realiteten är den radikal, efter-
som den är gruppinriktad, så individen kan sätta sig i relation till 
gruppen utan tävlingsmoment, som i den konservativa, behaviou-
ristiska övre högra kvadranten, och eftersom det i denna nedre kva-
drant förekommer synlig pedagogik med en vertikal diskurs. Bourne 
sammanfattar den så här:

This ’visible’ radical pedagogy draws on social psychological 

theories of learning, in which competitive concepts of innate 

individual ‘ability’ and ‘talent’ are replaced by the concept of 

collective access to and participation in academically valued so-

cial practices and the discourses by which they are constituted. It 

situates learning within the social and political context in which 

learners are themselves socially positioned. Thus it foregrounds 

learning as a collective endeavour rather than a neutral and indi-

vidual attainment.196

Som framgår av det sagda representerar de båda högra kvadran-
terna synlig pedagogik, och innehåller övervägande ingredienser 

193 Ibid, 73. ”neo-marxist formulations”, ”radical realization of an appar-
ently conservative pedagogic practice”.

194 ”content, pacing, sequencing and evaluation rules are relaxed”, ”valorise-
rad”, ”the voices, knowledge and understanding of disadvantaged groups are 
politically valorized”.

195 Bourne, Jill. Framing talk. Towards a “radical visible pedagogy, 65: “this 
evaluative context can only lead back to a masked pedagogy.”

196 Ibid, 66.
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från prestationsmodellen, sammansatt kod och vertikal diskurs; de 
båda vänstra utgör osynlig pedagogik med huvudsakligen delar av 
kompetensmodellen, integrerad kod och horisontell diskurs.197

sammanfattning Bernsteins didaktiska modell
De olika delarna av Bernsteins modell relaterar, som vi sett, till var-
andra på olika sätt. Problemet är att han inte är explicit på den 
punkten, och ibland skriver han inte när han döper om begrepp. Så 
som jag tolkar Bernstein, och har argumenterat för, hänger begrep-
pen i vänstra respektive högra kolumnen nedan samman med var-
andra. De olika former på punkterna är ett försök på att ange vilka 
dikotomier, som direkt hör samman. Detta är ett försök på att sam-
manfatta de olika begreppens inbördes relation.

Bernstein talar om hierarkiska strukturer, men benämner inte 
deras motsats, så beteckningen platta strukturer är min: 198

Tabellen nedan kan läsas på följande sätt: Elaborerad kod 
utmärks av kontextoberoende, bland annat.199 Stark klassifikation 
och inramning ger sammansatt kod. Explicit regulativ och instruk-
tionskod ger synlig pedagogik, som innefattar prestationsmodel-
ler, vertikal diskurs och singular. Det sista framgår tydligt i tabel-
len. Huvudmotsatsparen är synlig och osynlig pedagogik. Så är till 
exempel prestationsmodeller, vertikal diskurs och singulars exempel 
på synlig pedagogik. Vad som kännetecknar dessa, kännetecknar 
alltså också synlig pedagogik. För att beskriva synlig pedagogik kan 
dessa kännetecken användas, inte enbart om den regulativa diskur-
sen och instruktionsdiskursen är explicit.

197 I Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring 
of Pedagogic Discourse,54 presenteras tre ”competence modes: liberal/progres-
sive, populist and radical”. Han sätter emellertid inte in dem i fyrfältssystemet.

198 Uttrycket är vanligt i organisations- och ledarskapsforskning som motsats 
till hierarkiska strukturer. Se till exempel Bolman, Lee G. & Deal, Terrence 
E.. Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur, 
2003/2005, kapitel 3, eller Røvik, Kjell Arne. Moderna organisationer. Trender 
inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. Malmö: Liber, 2000, kapitel 
1 eller Røvik, Kjell Arne. Trender og translasjoner, idéer som former det 21. 
århundredets organisation. Oslo: Universitetsforlaget. På svenska: Manage-
mentsamhället. Trender och idéer på 2000-talet. Malmö: Liber, 2007, där han 
på sid 113 ff redogör för de platta strukturernas historia. Mest kända exempel 
på svenska är väl Carlzon, Jan & Lagerström, Tomas. Riv pyramiderna! En bok 
om den nya människan, chefen och ledaren. Stockholm: Bonniers, 1985.

199 Kontextoberoende och -beroende kod är för övrigt en del av beskrivningen 
av de flesta av Bernteins dikotomier.
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Hierarkiska strukturer Platta strukturer
↓	 Elaborerad kod ↓	 Begränsad kod
•	 Kontextoberoende kod •	 Kontextberoende kod
↓	 Stark klassifikation / 

inramning
↓	 Svag klassifikation / 

inramning
o Sammansatt kod o Integrerad kod
↓	 Explicit regulativ diskurs 

och instruktionsdiskurs
↓	 Implicit regulativ diskurs 

och instruktionsdiskurs
	 Synlig pedagogik 	 Osynlig pedagogik
	 Prestationsmodeller 	 Kompetensmodeller
	 Vertikal diskurs 	 Horisontell diskurs
	 Singulars 	 Regions 

Figur 2.4 Sammanfattning av Bernsteins olika dikotomier

Forskning om och med Bernsteins didaktiska modell  
en kort översikt
Bernsteins didaktiska modell har visat sig var givande för olik slags 
didaktisk forskning. Flera svenska studier med SMDI-anknytning 
har använt Bernsteins teorier till analyser av styrdokument och 
undervisning.200 

Ulf P. Lundgren var en av de första att upptäcka Bernstein och 
tidigt ute var också Gunilla Svingby.201 Vissa av de komparativa 
modersmålsforskningsprojekten inom IMEN bygger också på Bern-

200 Linnér, Bengt. Litteratur och undervisning. Om litteraturläsningens insti-
tutionella villkor, Cederberg, Meta. Utifrån sett – inifrån upplevt: Några unga 
kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan. 
Diss., Malmö högskola, 2006, Lundström, Stefan. Textens väg. Om förutsätt-
ningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning, Knutas, Edmund. 
Mellan retorik och praktik. En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie 
av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymna-
siereformen 1994. Diss., Umeå universitet, 2008, Norlund, Anita. Kritisk sak-
prosaläsning i gymnasieskolan. Didaktiska perspektiv på läroböcker, lärare och 
nationella prov. Diss., Göteborgs universitet, 2009, Erixon, Per-Olof. School 
subject paradigms and teaching practice in lower secondary Swedish schools 
influenced by ICT and media. I Computers and education 54, 1212-1221, 
2010, Hansson, Fredrik. På jakt efter språk. Om språkdelen i gymnasieskolans 
svenskämne. Diss., Malmö högskola, 2011, Dovemark, Marianne. Ansvar – 
flexibilitet – valfrihet: en etnografisk studie om en skola i förändring.

201 Lundgren, Ulf P. Frame factors and the teaching process. Stockholm: Alm-
qvist & Wiksell, 1972, Svingby, Gunilla. Läroplaner som styrmedel för svensk 
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stein.202 SIA-utredningen, som fick stor betydelse för skoldebatten 
i Sverige på 70- och 80-talet, använde Bernsteins forskning i sina 
analyser och rekommendationer.203 

Även danska forskare har använt sig av Bernstein. Så under-
söker Rasmussen VUC (vuxenutbildning)-kurser för anställda 
i näringslivet och det offentliga med hjälp av kompetens-och 
prestationsmodeller.204 

I flera undersökningar har Bernsteins modell sammanförts eller 
adapterats med andra teoribildningar. Så har till exempel Ruqaiya 
Hasan, David Rose, Ana Morais, Isabel Neves och Delmina Pires, 
(som har forskat kring Bernstein och Vygotsky) och Brian Davis 
skrivit om Bernstein och Jacques Lacan. Harry Daniels och Angela 
Creese har använt Bernsteins teorier när det gäller genusforskning 
och Paula Ensor och trion Neves, Morais och Alfonso har skrivit om 
lärarutbildning. 205

obligatorisk skola. Teoretisk analys och ett empiriskt bidrag. Diss., Göteborgs 
universitet, 1978.

202 Se till exempel Herrlitz, Wolfgang, Ongstad, Sigmund & van de Ven, Piet-
Hein (eds.). Research on mother tongue education in a comparative interna-
tional perspective. Theoretical and methodological issues. Amsterdam – New 
York: Rodopi, 2007.

203 Wahlström, Ninni. Om det förändrade ansvaret för skolan. Vägen till 
mål- och resultatstyrning och några av dess konsekvenser. Diss., Örebro: 
Universitet, 2002, 117 och passim SOU 1974: 53. Skolans arbetsmiljö. Betän-
kande avgivet av Utredningen om skolans inre arbete – SIA. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 

204 Rasmussen, Annette. Rollekonflikter i mødet mellem arbejdsliv og uddan-
nelse. I Dansk sociologi. Nr. 3/ 19 årg, 2008.

205 Hasan, Ruqaiya. The concept of semiotic mediation. Perspectives from 
Bernstein’s sociology, Rose, David. Sequencing and pacing of the hidden cur-
riculum: how indigenious learners are left out of the chain. I Reading Bern-
stein, Researching Bernstein, Johan Muller, Brian Davis and Ana Morais 
(eds.), 91-107. London: RoutledgeFalmer, 2004, Morais, Ana, Neves, Isabel 
& Pires, Delmina. The what and how of teaching and learning: going deeper 
into sociological analysis and interventions. I Reading Bernstein, Researching 
Bernstein, Johan Muller, Brian Davis and Ana Morais (eds.), 75-91. London: 
RoutledgeFalmer, 2004, Daniels, Harry and Creese, Angela with Hey, Valerie 
and Leonard, Diana. Gendered learning identity in two modalities of pedagogic 
discourse. I Reading Bernstein, Researching Bernstein , Johan Muller, Brian 
Davis and Ana Morais (eds.), 123-136. London: RoutledgeFalmer, 2004, 
Ensor, Paula. Toward a sociology of teacher education. I Reading Bernstein, 
Researching Bernstein, Johan Muller, Brian Davis and Ana Morais (eds.), 153-
167. London: RoutledgeFalmer, 2004, Neves, Isabel, Morais, Ana and Afonso, 
Margarida. Teacher training contexts: study of specific sociological characteris-
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En del forskning undersöker hur alla förvärvare blir delaktiga i den 
vertikala diskursen.206 Tyler tar utgångspunkt i Bernsteins begrepp 
”totally pedagogised society”, förkortat TPS, som denne lanserade i 
en av sina sista artiklar 2001, där han menar att hela samhället peda-
gogiserats. Tyler redogör för hur TPS verkar i ett samhälle präglat av 
”privatisering, mindre investeringar och mercerisering”.207 I artikeln 
försöker Tyler också lägga in socio-semiotiska dimensioner i Bern-
steins fyrfältsmodell.

Vidare har Bernsteins modell haft betydelse för genreskolans och 
systematisk funktionell lingvistiks teorier. “Bernsteins arbete med 
pedagogisk diskurs i relation till sociala klassfunktioner fungerar 
för oss, som för Michael A. K. Halliday, som den mest relevanta 
upplysande sociologin för detta arbete”, menar Martin & Rose.208 

dansk didaktisk forskning
Frede V. Nielsen menar i den danska didaktikklassikern Almen 
musikdidaktik, att forskare terminologiskt skulle kunna skilja mellan 
didaktologi, som skulle beteckna ”teorien/læren om” och didaktik, 
som skulle beteckna lärarens konkreta planläggningsarbete inför 
undervisningssituationen. Detta är i analogi med Åsbergs förslag till 
skillnad mellan metodologi och metod, enligt uppställningen i detta 
kapitels början. Nielsen kommer emellertid fram till, att didaktik 
i båda betydelserna redan har vunnit burskap i forskningen.209 Jag 
kommer dock att använda hans begrepp.

tics. I Reading Bernstein, Researching Bernstein, Johan Muller, Brian Davis and 
Ana Morais (eds.), 169-186. London: RoutledgeFalmer, 2004. Om Bernstein 
i norsk forskning kan läsas i Rikaasen, Rita, Wiese, Veslemøy & Hovdenak, 
Sylvi Stenersen (red.). Klasse, kode og identitet: Bernstein i norsk forskning. 
Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2007.

206 Hasan, Ruqaiya. The concept of semiotic mediation. Perspectives from 
Bernstein’s sociology, Bourne, Jill. Framing talk. Towards a “radical visible 
pedagogy”. Rose, David. Sequencing and pacing of the hidden curriculum: how 
indigenious learners are left out of the chain.

207 Tyler, William. Silent, invisible, total. Pedagogic discourse and the age of 
information, det citerade på s. 19. Se också sidan 20.

208 Martin, James R. & Rose, David. Designing literacy pedagogy: scaffolding 
democracy in the classroom. 251: ”Bernstein’s work on pedagogic discourse 
in relation to social class functions for us, as it has for Halliday, as the most 
relevant informing sociology for this work (Bernstein 1975; 1990; 1996).”

209 Nielsen, Frede V. Almen musikdidaktik. 2, 24.
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I samma arbete menar Nielsen, att det finns fyra grundpositioner i 
didaktisk forskning och att de inte utesluter varandra utan supplerar 
varandra. Ibland är den ena positionen i sökarljuset, ibland någon 
eller några av de andra:

• Fagdidaktik på grundlag af basisfag (kort form: ”basisfags-
didaktik”)

• Fagdidaktik på grundlag af hverdagserfaring (kort form:  
”etnodidaktik”)

• Fagdidaktik på grundlag af aktuel samfunds-problem- 
bestemmelse (kort form: ”udfordrings-didaktik”)

• Fagdidaktik på grundlag af antropologi (kort form: 
”eksistensdidaktik”)210

Förespråkare för basisfagsdidaktik, vetenskapsämnesdidaktik, 
menar, att kursplaner bör skrivas med bas i vetenskaperna, eftersom 
dessa ”rummer vor strukturerede, disciplinerede viden”.211

Den etnodidaktiska positionen är sociokulturellt orienterad med 
utgångspunkt i elevintressen och elevförutsättningar, i vardagens 
”erfarings- og begrebsdannelse”. Kursplaner formuleras allmändi-
daktiskt, ”overfaglige”, och projektarbete skrivs fram.212

Utmaningsdidaktiken, udfordringsdidaktiken, väljer innehåll från 
”’globale’ væsentlighedskriterier” och är egentligen ingen egentlig 
ämnesdidaktik, men kan bjuda in ämnesdidaktiken.213

210 Ibid, 36.

211 Ibid, 37. Ordet basisfag är svåröversatt. Det är ett allmänt accepterat 
begrepp i dansk didaktisk forskning. Jag väljer att kalla det ”vetenskaps-
ämne”, som kanske bättre täcker innehållet än ”bas(is)ämnet”. När det gäller 
svenskämnet skulle basämnena kunna vara bland andra litteraturvetenskap och 
nordiska språk (eller svenska) och till exempel medievetenskap och för dansk-
ämnets del till exempel sammenlignende litteratur, dansk litteratur, nordisk och 
medievidenskab.

212 Ibid, 39 ff..

213 Ibid, 42 f. Här är Nielsen lite inkonsekvent, menar jag. Alla fyra är 
grundpositioner inom ämnesdidaktiken, men här faller han tillbaks till det 
traditionella ämnesdidaktik-begreppet, som bara innefattar undervisning och 
kursplaner, och säger att utmaningsdidaktikken inte är en egentlig ämnesdidak-
tik. Att ämnesdidaktiken bara ska undersöka klassrum och styrdokument sitter 
tydligen djupt.
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Existensdidaktiken strävar efter att bestämma ”det alment men-
neskelige eller det fællesmenneskelige”.214

I denna avhandling behandlas alla fyra positionerna. Utmanings-
didaktiken utgör grund, existensdidaktiken behandlas mindre, och 
den etnodidaktiska ställs mot vetenskapsämnesdidaktiken.215

Nielsen anger också vilka perspektiv som kan tas upp i didaktisk 
forskning. De finns innanför den fetade fyrkanten. I denna avhand-
ling har jag varit tvungen att lägga till ytterligare två perspektiv. 
Dessa två bör också ingå i didaktisk forskning, menar jag:

Figur 2.5 Frede V. Nielsens didaktiska dimensioner, utökade med 
mina två utanför den fetade fyrkanten.216

214 Ibid, 46.

215 För ytterliggare information om teorifält inom dansk ämnesdidaktisk 
forskning, hänvisas till Krogh, Ellen. Det sammenlignende fagdidaktiske 
projekt, i synnerhet s. 68-73.

216 Nielsen, Frede V. Sammenlignende fagdidaktik: Genstandsfelt, perspekti-
ver og dimensioner, 27.

Fag
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Geografisk	  kulturel	  dimension
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Historisk	  dimension
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komparativ och jämförande ämnesdidaktik
I Danmark pågår en livlig debatt och forskning kring jämförande, 
sammenlignende, och komparativ didaktik. Karsten Schnack menar, 
att det finns ett stort behov av jämförande ämnesdidaktik, som är 
jämförande analyser av olika ämnes ämnesdidaktik, deras olika 
traditioner och tänkesätt.217 Frede V. Nielsen definierar komparativ 
didaktik som jämförelser mellan länder eller kulturer, medan jämfö-
rande ämnesdidaktik innebär jämförelser mellan ämnen.218 Sigmund 
Ongstad hävdar, att komparativ ämnesdidaktik är jämförande 
studier inom ett ämne över lands- och institutionsgränser eller av 
ämnet i olika tider eller på olika nivåer.219 Bo Steffensen inför en 
tredje benämning. Han konstaterar att en ämnessyn inte kan legiti-
mera sig inifrån, utan måste jämföra sig med andra ämnessyner. Då 
måste en metadidaktik användas, och den har kallats, säger Steffen-
sen, ”sammenlignende – eller komparativ – fagdidaktik /…/ men jeg 
foretrækker almen fagdidaktik”.220 Även Frede V. Nielsen talar om 
ämnesdidaktik som ”meget abstrakt. Et Meta-ord”.221

Denna avhandling innehåller jämförelser av ett ämne, moders-
målsämnet, i två länder och är därmed en metadidaktisk och kom-
parativ ämnesdidaktisk studie. 

Didaktologi
Flera didaktiska forskare har lagt märke till, att modersmålsämnet 
har kommit under press, vilket skapat ett behov av en diskussion om 
legitimeringar av ämnet.222 Steffensen skriver:

217 Schnack, Karsten. Sammenlignende fagdidaktik. I Fagdidaktik og Almen-
didaktik. Didaktiske studier. Bidrag til didaktikkens teori og historie. Bind 5, 
Karsten Schnack (red.), 5-17. København: Danmarks Lærerhøjskole, 1993.

218 Nielsen, Frede V. Sammenlignende fagdidaktik: Genstandsfelt, perspekti-
ver og dimensioner. Skillnaden mellan och definitioner av basisfag, fagdidak-
tik, almen didaktik, almen fagdidaktik och pædagogik redogör jag för i nästa 
kapitel.

219 Ongstad, Sigmund. Komparativ fagdidaktikk? Eksempler, hypoteser og 
for-udsætninger. I Cursiv nr. 9 2012. Sammenlignende fagdidaktik 2, Ellen 
Krogh & Frede V. Nielsen (red.), 33-49. Aarhus: DPU, Aarhus Universitet, 
2012.

220 Steffensen, Bo. Det fagdidaktiske projekt – almen fagdidaktik set i lyset af 
viden, dannelse og læring, 339.

221 Nielsen, Frede V. Almen musikdidaktik. 2, 31.

222 Till exempel Aase , Laila. Fagdidaktisk refleksjon som balancepunkt i spri-
kende profesjonsforventninger. I Den nordiske skole – finns den? Didaktiske 
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Fagdidaktik bruges til at begrunde og legitimere fagene hvilket er 

mere nødvendigt i dag da ”fag” er under pres. Overgangen fra 

monokultur til postmodernisme, fra traditions- og indholdsbes-

temmelse til kompetence- og funktionsbestemmelse gør behovet 

for legitimering akut. Hvad skal fagene til for? 223

Jens Jørgen Hansen har lagt märke till fler aktörer, som pressar på:

politikere, uddannelsesinstitutioner, faggrupper og undervisere 

skal håndtere fag i spændingsfeltet mellem fagtraditioner, dan-

nelsestænkninger, populærpædagogiske bølger (om fx læringssti-

le, faglig læsning, it, Cooperative Learning), nye elevgrupper, nye 

teknologier, skkiftende uddannelsespolirikker og større fokus på 

markedstænkning og globalisering.224

Den vanliga allmändidaktiska trekanten inbegriper lärare – elev – 
innehåll.225 Alla tre finns närvarande i undervisningen, eller, som 
Ellen Krogh uttrycker det, så är förhållandet mellan de tre aspekterna 
i triader inbördes betingade. En lärare som planerar undervisning, 
kan fokusera en, men de andra är alltid synliga.226 Undervisningen 
blir olika, om läraren prioriterar eleverna eller ämnesinnehållet.

diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag, Nicolai Frydensbjerg Elf 
og Peter Kaspersen (red.), 146-167. Oslo: Novus Forlag, 2012, 165 f., Nielsen, 
Frede V. Almen musikdidaktik. 2, 29, Kaspersen, Peter. Omfunktioneringer: En 
analyse af unge modersmälslæreres professionelle identitet i det postmoderne 
samfund, I Den nordiske skole – finns den? Didaktiske diskurser og dilem-
maer i skandinaviske morsmålsfag, Nicolai Frydensbjerg Elf & Peter Kaspersen 
(red.), 190-214. Oslo: Novus Forlag, 2012, 193. Hela denna avhandling visar 
att modersmålsämnet är under press från ekonomismens aktörer.

223 Steffensen, Bo. Det fagdidaktiske projekt – almen fagdidaktik set i lyset af 
viden, dannelse og læring, 338.

224 Hansen, Jens Jørgen. Fagdidaktiske diskurser: Fagdidaktik som videnskab, 
som politisk diskurs og som praksisvejledning. I Cursiv nr. 9 2012. Sammen-
lignende fagdidaktik 2 Ellen Krogh & Frede V. Nielsen (red.), 225-234. Århus: 
Aarhus Universitet, 2012.

225 Steffensen, Bo. Det fagdidaktiske projekt – almen fagdidaktik set i lyset af 
viden, dannelse og læring, 33, Nielsen, Frede V. Sammenlignende fagdidaktik: 
Genstandsfelt, perspektiver og dimensioner, 14.

226 Krogh, Ellen. Undersøgelser af fag i et fagdidaktisk perspektiv. 42.
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Jens Jørgen Hansen döper om axlarna i den allmändidaktiska tre-
kanten: axeln lärare-ämne kallar han för vetandedesign, lärar-elev-
axeln för undervisningsdesign och elev-ämneaxeln för lärdesign.227

Karsten Schnack, nestorn i dansk ämnesdidaktisk forskning, 
menar, att det finns disciplinerat och icke-disciplinerat vetande och 
att ämnena kan erbjuda ”den organisation, struktur og systematik, 
som giver den disciplinerede viden”.228 Det är detta ämnesdidakti-
ken handlar om, enligt honom.

Ämnesdidaktiken befinner sig mellan allmändidaktiken (pedago-
giken) och vetenskapsämnet.229 Den didaktiska frågan är vilken av 
de två som ska dominera ämnesdidaktiken. Svein Lorentzen et al. 
hänvisar till den ”svenske diskusjon” och menar, att denna tydligt 
visar att ”motsætningerne (fortsatt) står mellom dem som primært 
ønsker å betrakte didaktikk og fagdidaktikk som optatt av under-
visningens form. Og dem som først og fremst er optatt av inneholdet 
i undervisningen”.230 De menar att (inte bara i Sverige) nyckelorden 
eller slagorden var (och är) ”fag, faglighet” på den ena sidan och 
”tverrfaglighet og prosjektarbeid” på den andra.231 Det framgår 
klart, att de står på faglighetens sida. 

Frede V. Nielsen hävdar att vad-frågan är viktigare än hur-frågan:

Ideelt set må man først begrunde og beslutte, hvad det er vig-

tigt at lære og derfor også at undervise i. Dernæst må man på 

dette grundlag behandle spørgsmål om, hvordan man bærer sig 

ad med at lære og undervise i det pågældende indhold, og hvilke 

undervisningsmidler der kan tages i anvendelse.232

Först kommer alltså vad-frågan med motivering, varförfrågan, och 
därefter hur-frågan. Krogh ställer frågan om ämnesdidaktik ska 

227 Hansen, Jens Jørgen. Dansk som undervisningsfag – perspektiver på 
didaktik og design. København: Dansklærerforeningen, 2012.

228 Schnack, Karsten. Sammenlignende fagdidaktik, 6 f.

229 Nielsen, Frede V. Almen musikdidaktik. 2, 31. 

230 Lorentzen, Svein, Streitlien, Åse, Tarrou, Anne-Lise Høstmark och Aase, 
Laila. Fagdidaktikk. Innføring i fagdidaktikkens forutsetninger og utvikling. 
Oslo: Universitetsforlaget, 1998.

231 Ibid, 128.

232 Nielsen, Frede V. Almen musikdidaktik. 2, 367.
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förstås som ”et almendidaktisk dannelsesprojekt formidlet gennem 
fag, eller /…/ som faglig formidling gennem didaktisk modell”.233

Steffensen menar, att lärare i planeringar ska börja med innehålls-
aspekten, vad-frågan, och motivering till innehållsvalen, varför-
frågan.234 Även hur-frågan är emellertid viktig. Steffensen skiljer 
mellan den undervisning som tar utgångspunkt i ämnet och den 
som tar utgångspunkt i eleven. (Man jämför den allmändidaktiska 
trekanten.) Bägge behövs, hävdar han: ”de to kan ikke reduceres til 
hinanden”.235 Därefter bygger han en didaktisk modell, som rymmer 
både ämnesdidaktiken och allmändidaktiken:

HVAD HVORFOR HVEM HVORDAN
(A):
Almen 
didaktik:
Fagdidaktik 
er almen 
didaktik 
anvendt på 
fag

3) Indhold:
Overfaglige 
temaer og 
problemstil
linger

 1) Elev 2) Undervis
ningsformer og 
arbejdsformer:
projektarbejde
storyline
undervisnings
differentiering

(B):
Fagdidaktik,
Almen 
fagdidaktik, 
metadidaktik

2) Fag:
Viden / 
systematik

1) Begrun
delse for 
valg af 
indhold

 3) Metodik:
Lærebøger

Figur 2.6  Modell av förhållandet mellan allmändidaktik och 
ämnesdidaktik. Bo Steffensen.236

I denna modell kan inte allmändidaktiken svara på varför-frågan 
och ämnesdidaktiken har ingen föreställning om eleven. I modellen 
består metodik enbart av läroböcker, vilket måste ses som en väldigt 
snäv definition, om man inte förstår ordet som läromedel i allmän-

233 Krogh, Ellen. Undersøgelser af fag i et fagdidaktisk perspektiv, 35.

234 Steffensen, Bo. Det fagdidaktiske projekt – almen fagdidaktik set i lyset af 
viden, dannelse og læring, 172.

235 Ibid, 284.

236 Ibid, 315.
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het.237 För allmändidaktikern (A) står eleven i centrum, för ämnes-
didaktikern (B) ämnet, som definieras som ”systematiseret viden”. 
Hur-frågan i (A), som enligt Steffensen står för lärandets metodiska 
eller funktionella sida, innehåller generella föreställningar om hur 
elever lär, och kan leda till allmändidaktiska universalmetoder. 
Sådana är inte tänkbara i (B), eftersom hur-frågan hela tiden måste 
relateras till vad som ska läras. Man kan, säger Steffensen, ”se en 
tendens til at en almendidaktisk position trækker mod en funktiona-
listisk opfattelse af læring mens en fagdidaktisk position er nødt til 
at lægge vægt på et værdibaseret valg af indhold”.238

För att förena allmän- och ämnesdidaktiken föreslår Steffensen 
följande modell:

HVAD HVORFOR HVEM HVORDAN
Almen 
didaktik

6) Indhold
Overfaglige 
temaer og 
problemstillinger

 4) Elev 5) Undervis
ningsformer og 
arbejdsformer: 
projektarbejde, 
”storyline” 
Undervisnings
differentiering

Fag
didaktik

2) Fag:
Viden/systematik

1) Begrun
delse for 
valg af 
indhold

 3) Metodik:
Lærebøger

Figur 2.7  Steffensens modell för förhållandet mellan allmändidak-
tik och ämnesdidaktik, sett utifrån en ämnesdidaktisk synvinkel.239

Fortfarande lyser kunskaper om elever med sin frånvaro i ämnes-
didaktiken och varför-frågan i allmändidaktiken. Motiveringen 
för och själva innehållsvalet är primärt även i denna modell. Här 
samverkar emellertid allmän- och ämnesdidaktiken. Den didaktiska 

237 I didaktisk debatt finns inte ett danskt ord för ”läromedel”, åtminstone 
används inte ett sådant, utan enbart ordet lærebog.

238 Ibid, 315-317, citatet s. 317.

239 Ibid 317.
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planläggningen börjar i vetenskapsämnet och med motiveringen av 
innehållsval, varefter ämnesmetodik väljs utifrån motiveringen och 
ämnets systematik. Därefter undersöks elevernas förutsättningar 
och flera allmändidaktiska undervisningsformer övervägs. Steffen-
sen menar, att modellen är cirkulär, eftersom 1) och 2) måste hänga 
samman med 6).

Även i en dansk bok om didaktik från 2012, ställs varför- och 
vad-frågan först och hur-frågan därefter.240

Peter Kaspersen menar, att hans avhandling är ämnesdidaktisk, 
men att det ingår element av allmändidaktik och vetenskapsämnets 
didaktik. Han bygger sin didaktiska syn på Steffensen och ser ”ele-
menten” från en allmän ämnesdidaktisk synvinkel.241

Tidigare i detta kapitel fastslogs, att denna avhandling är kritisk, 
metadidaktisk och komparativ ämnesdidaktisk. Tilläggas kan, att 
den har lånat metoder och synsätt även från allmändidaktiken och 
vetenskapsämnesdidaktiken.

Bernsteins rekontextualiseringmodell
Bernsteins rekontextualiseringsteori beskriver den hierarkiska ord-
ningen i styrmedlen. Bernstein presenterar tre regler som bestämmer 
den pedagogiska diskursen: distributiva regler, rekontexualiserande 
regler och evalueringsregler.242 Den första och sista har vi tidigare 
mött i hans didaktiska modell, men den mittersta är ny. 

Rekontextualisering sker på olika nivåer, i olika fält. Ett rekon-
textualiseringsfält består av “(motsatta och komplementära) posi-
tioner, som konstruerar en konfliktarena och maktkamp”.243 Ordet 
är svåröversatt. Det närmsta är transformering, eller tolkning, men 
i dessa begrepp behöver det inte nödvändigtvis ingå konflikter och 
maktkamper, vilket det alltså gör i rekontextualisering. Mer konkret 
uttryckt betyder rekontextualisering att det finns många olika viljor 

240 Hansen, Jens Jørgen. Dansk som undervisningsfag – perspektiver på 
didaktik og design.

241 Kaspersen, Peter. Tekstens transformationer. En undersøgelse af fortolk-
ningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning, 21.

242 Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 28.

243 Ibid, 62: “positions (oppositional and complementary) constructing an 
arena of conflict and struggle for dominance”.
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och åsikter, när till exempel en läroplan eller kursplan ska skrivas 
eller när den ska tolkas och bli till pedagogisk praktik. 

Bernstein förklarar vidare, att “dessa regler styr arbetet hos specia-
listerna inom rekontextualiseringsfältet vilka skapar den pedagogiska 
diskursens ‘vad’ och ‘hur’”.244 Så här ser Bernsteins rekontextua-
liseringsmodell ut:

Filed of Field of
production symbolic control

Marketing of books
Theories/practices

I D
R D

Selection, Specialized
transmission, contexts/agencies
evaluation within and between

(family/community)

Recontextualizing field

Communication Organization
Space

code

Acquirers

Primary contextualizing context

Pedagogic

International field

State

Dominant principles

Official recontextualizing field

Official pedagogic discourse

Pedagogic recontextualizing field

Pedagogic discourse of reproduction

Theories/practices

The social construction of discourse

Time

Transmitters

Figur 2.8 Bernsteins bild över rekontextualisering.245 

244  Ibid, 115: ”[t]hese rules regulate the work of the specialists in the recon-
textualising field who construct the ‘what’ and ‘how’ of pedagogic discourse.”

245  Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse, 197.
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Som framgår av bilden räknar Bernstein med två rekontextualise-
ringsfält, det officiella rekontextualiseringsfältet (ORF), den översta 
delen av Bernsteins modell inom streckade linjer, och den pedago-
giska reproduktionsdiskursen (PRD), den nedersta delen av model-
len inom streckade linjer. Mellan dessa, men som en del av ORF, 
återfinns det pedagogiska rekontextualiseringsfältet (PRF). Rekon-
textualisering förekommer inom bägge fälten.246 Bernsteins begrepp 
är oftast inte lätta att förstå, som redan konstaterats, och här kan det 
sättas frågetecken för terminologin. Det vore mer logiskt, menar jag, 
att döpa PRD till PRF, som pendang till ORF – fält motsvarar fält. 
Att som nu sätta ett fält mot en diskurs, verkar förvirrande. Men nu 
är det Bernsteins begrepp, och vi får operera med dem som de är.

Det finns även svensk forskning, som arbetar med nivåer. Bo Lin-
densjö & Ulf P. Lundgren talar om formulerings-, transformerings- och 
realiseringsarenan, vilka passar in i Bernsteins modell.247 Gunnar Berg 
et al. skiljer också på tre nivåer: mål-, regel- och verksamhetsnivå.248

Högst upp i ORF återfinner vi staten, som påverkas av och intera-
gerar med 1) internationella impulser, 2) ”produktionsfältet”, det 
vill säga näringslivet (”produktion, distribution och cirkulation 
av kapital”)249 och 3) ”fältet symbolisk kontroll”, som består av 
agenter som bestämmer sociala relationer och diskursiva resurser.250 
År 1990 definierar inte Bernstein dessa agenter, men 2000 är han 
mer konkret och anger att fältet representeras bland annat av folk 
från ”socialvården /…/ rådgivningsfirmor /…/ universitet, forsk-
ningscentrer /…/ förvaltningar”.251 

246  Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 48.

247  Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P. Utbildningsreformer och politisk styr-
ning. Göteborg: HLS förlag, 2000, 171 f.

248  Berg, Gunnar, Groth, Erik, Nytell, Ulf och Söderberg, Hans. Skolan i ett 
institutionsperspektiv. Lund: Studentlitteratur, 1999, 106.

249  Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring 
of Pedagogic Discourse, 194: ”production, distribution, and circulation of 
capital”. Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique., 110 uttrycker han sig så här: “related to the economic base 
of production, circulation and exchange”.

250  Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse, 194 f.

251  Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 110: ”social services /…/ counselling agencies /…/ universi-
ties, research centers /…/ civil service”.
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Vi lägger märke till att produktionsfältet och det symboliska 
kontrollfältet är underställt staten eller ligger på samma hierarkiska 
nivå, medan det internationella fältet befinner sig över staten. I 
denna avhandling visas, att de tre fälten genom globalisering och 
den neo-liberala travelling policy har konglomererat och ligger i ett 
fält ovanför ORG, ovanför staten, som genom decentralisering har 
frånhänt sig en del av makten. Organisationsprinciperna är globala 
och sprids snabbt bland annat med de nya medierna och via ökat 
övernationellt samarbete politiskt och ekonomiskt. Jag benämner 
denna nivå den globala rekontextualiseringsnivån (GRN). 252 

Här ska bara ges två konkreta forskningsexempel. Jenny Ozga och 
Bob Lingard menar sig ha sett något sådant: “Som vi tidigare före-
slagit tycks det också ha uppstått på en nivå bortom nationen, något 
som kan kallas ’ett globalt policyfält’”.253 Även Christer Jönsson talar 
om ett globalt styrsystem, ”global governance”. ”De transnationella 
förvaltningsrelationerna kan således inte karaktäriseras som vare sig 
europeiska eller nationella utan både och; som vare sig politiska eller 
privata utan både och”, kommer han fram till.254 

Det finns inom samhället många mot varandra stridande princi-
per, skriver Bernstein, och de som blir dominerande, i de styrmedel 
som inramar ett lands utbildningspolitik, bestäms av de/t domine-
rande politiska partiet/erna.255

252  Termen är vanlig i styrmedelslitteratur, men se till exempel Ozga, Jenny & 
Jones, Robert. Travelling and embedded policy: the case of knowledge transfer. 
I Journal of Educational Policy, 21 (1), 1-17. 2006 och Lingard, Bob & Ozga, 
Jenny. Introduction. Reading education policy and politics., Lindblad, Sverker 
& Popkewitz, Thomas S. (eds.). Listening to educators and governance and 
social integration and exclusion. A report from the EGSIE project. Uppsala 
reports on education 37, Uppsala university, Department of education, 2001, 
och när det gäller Sverige Lundahl, Lisbeth. Swedish, European, global. The 
transformation of the Swedish welfare state.

253  Ozga, Jenny & Lingard, Bob. Globalisation, education and politics. I The 
Routledge Falmer Reader in Education Policy and Politics, Bob Lingard and 
Jenny Ozga (eds.), 65-82. USA and Canada: Routledge, 2007: ”As we suggest 
earlier, there also appears to have emerged at a level beyond the nation what 
might be called ’a global policy field’”.

254  Jönsson, Christer. Organisering och förvaltning i globaliseringens tid. I 
Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. Fjärde upp-
lagan, Bo Rothstein (red.), 31-57. Stockholm: SNS Förlag, 2010, 45. 

255  Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse, 186. 
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Det officiella rekontextualiseringsfältet (ORF) befolkas av “en 
kärna av statliga tjänstemän och konsulter, rådgivare etc. från 
utbildningssystemet, från det ekonomiska fältet och från fältet sym-
bolisk kontroll”.256 I Sverige skulle detta troligen betyda represen-
tanter från utbildnings- och näringsdepartementet (och säkert andra 
departement), Skolverket, lärarutbildningar, näringslivets parter, 
kommun- och landstingsförbund, olika lobbinggrupper från privata 
sektorn, med flera, och i Danmark skulle motsvarande agenter 
finnas representerade. Dessa finns som referenspersoner, när den 
officiella pedagogiska diskursen (OPD) växer fram, till exempel i 
form av läroplaner och kursplaner och när styrsystem bestäms. 

I det pedagogiska rekontextualiseringsfältet (PRF) återfinns “peda-
goger i skolor, högskolor, och utbildningsdepartement, specialiserade 
tidskrifter, privata forskningsstiftelser”.257 Här sker debatten om, och 
uttolkningar av, styrdokumenten och undervisningspraktiker. I Sverige 
och Danmark deltar till exempel ämnesföreningarna, fackförbunden, 
lärarutbildningar, tänketankar och politiker i debatten.

Den nedre delen av figuren behandlar vad som sker i skolan/klass-
rummet, den pedagogiska reproduktionsdiskursen (PRD). “Det som 
reproduceras i skolor kan självt underkastas rekontextualiserings-
principer”, säger Bernstein.258 I praktiken innebär det att texter från 
högre diskurser, både från det officiella rekontextualiseringsfältet 
och från det pedagogiska, måste tolkas på skolorna och i klassrum-
men i dessas speciella kontext.

Bernstein gör oss också uppmärksamma på att det finns flera 
aktörer inom undervisning:

As the State reduces its control, corporations and multination-

als take up the vacated space. In the sector of the specialized 

256  Ibid, 196: ”a core of officials drawn from official political agencies of the 
State and consultants, advisers etc., drawn from the educational system and 
from the economic field and the field of symbolic control”. I Pedagogy, Sym-
bolic Control and Identity. Theory, Research, Critique, (2000: 33), är Bernstein 
mer kondenserad: ”the state and its selected agents and ministries.”

257  Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 33: ”pedagogues in schools and colleges, and departments 
of education, specialised journals, private research foundations”.

258  Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse, 199: ”What is reproduced in schools may itself be subject 
to recontextualizing principles”.
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agencies of symbolic control, especially in education, we see that 

privatization, the local autonomies of agencies, are there to en-

courage greater competition between units.259 

Dessa agenter och agenturer agerar inom både ORF, PRF och PRD, i 
det senare fallet som privata fortbildningskonsulter, som säljer orga-
nisationsidéer och utbildningskoncept, sådana som organisations-
forskaren Kjell Arne Røvik skämtsamt benämner ”recept”.260 

Längst ner i Bernsteins rekontextualiseringsmodell återfinns 
den primära kontextualiseringskontexten (PKK), som är hemmets, 
kamratkretsens och närsamhällets nivå. Som visas i avhandlingens 
kapitel 4. I klassrummen, kapitel 8. Diskussionsarenan och kapitel 
9. Styrmedel styr har diskursen i denna nivå direkt inverkan på 
skolans reproduktiva mönster eller dess produktiva potential.

År 1990 hade Bernstein alltså lagt märke till att staten gett ifrån 
sig kontroll, decentraliserat makt, och att privata agenter hade skapat 
konkurrens mellan skolor. Det är inte så märkligt med tanke på 
Margret Thatchers decentraliseringar och privatiseringar i England.261 

Runt 1990 diskuterade och bestämde svenska politiker om bland 
annat decentralisering, privatisering och valfrihet. I Danmark inför-
des reformer för gymnasiet 2005 och 2007. Vi återkommer till dessa 
ideologikomplex.

En förståelse av rekontextualiseringens innebörder på olika nivåer 
är av central betydelse för jämförande kritisk ämnesdidaktik: ORF 
i form av styrningstrajektorer, styrsystem och styrdokument; PRD 
i form av undervisningens retorik och praktik; PKK i form av dess 
diskurs påverkan på elevers skolframgång; PRF i form av bland annat 
all den forskning som jag presenterar och förhåller mig till. Allt detta 
måste ses i relation till GRN, den globala rekontextualiseringsnivån. 

259  Ibid 88.

260  Røvik, Kjell Arne. Trender og translasjoner, idéer som former det 21. 
århundredets organization, passim.

261  Se till exempel Bourdieu, Pierre. Moteld. Texter mot nyliberalismens 
utbredning. Stockholm/Stehag, Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1999, 
Englund, Tomas. Utbildningspolitiskt systemskifte. Stockholm: HLS Förlag, 
1995, Lindblad & Popkewitz. (eds.). Listening to educators and governance 
and social integration and exclusion. A report from the EGSIE project, Linden-
sjö & Lundgren. Utbildningsreformer och politisk styrning, Lingard & Ozga. 
Introduction. Reading education policy and politics, Røvik. Trender og trans-
lasjoner, idéer som former det 21. århundredets organisation.
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en modell över ramar för utbildningssystem
Med Bernsteins rekontextualiseringsmodell som grund har jag byggt 
upp en modell som visar de många ramar och påverkansmöjligheter 
utbildningssystem innehåller. Modellens olika delar exemplifieras 
och diskuteras i avhandlingens olika kapitel, men den presenteras 
redan här för helhetens och åskådlighetens skull.

Figur 2.9 En modell över ramar för utbildningssystem.
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Bernsteins officiella rekontextualiseringsfält har i denna modell delats 
upp. Högsta nivån är här det globala rekontextualiseringsfältet (GRF), 
som sänder en ideologisk beställning, som benämnes styrningstrajek-
torer och återfinnes inom bred pil, till det officiella rekontextualise-
ringsfältet (ORF), som i sin tur reformulerar styrningstrajektorerna 
och skickar en beställning via styrsystem och styrdokument, inom 
bred pil i modellen, till den pedagogiska reproduktionsdiskursen, 
som innefattar bland annat lärare och elever. En egen nivå får det 
pedagogiska rekontextualiseringsfältet (PRF) och så får även, som i 
Bernsteins modell, den primära kontextualiseringskontexten (PKK).

De tunnare pilarna indikerar hur kommunikation sker mellan 
de olika nivåerna. Det globala rekontextualiseringsfältet skickar 
beställning, förutom till det officiella rekontextualiseringsfältet, 
även direkt till den pedagogiska reproduktionsdiskursen. Det peda-
gogiska rekontextualiseringsfältet kommunicerar med både det 
officiella rekontextualiseringsfältet och den pedagogiska reproduk-
tionsdiskursen. Den pedagogiska reproduktionsdiskursen och den 
primära kontextualiseringskontexten kommunicerar med varandra 
och därför visar pilen åt båda hållenn. I Bernsteins modell kommu-
nicerar enbart PRD med PKK.

Slutligen finns det ett motstånd från den pedagogiska reproduk-
tionsdiskursen, det pedagogiska rekontextualiseringsfältet och det 
officiella reproduktionsfältet mot beställningar som kommer från 
högre nivåer. (Pil till höger i modellen.)

läroplansteoretisk forskning
Endast forskning som genererat sammanhängande undersöknings-
modeller, som kan användas i en analys, presenteras lite fylligare. 
Sådana modellbyggen har Ulf P. Lundgren, Gunilla Svingby och 
Tomas Englund presterat. 

Ramfaktorteorin
Lundgren menar, att vi ska beforska styrmedlen (curriculum) på tre 
nivåer. Nivå ett innefattar studiet av ”hur värderingar, kunskaper 
och erfarenheter väljs ut och organiseras” och hur den historiska 
utvecklingen och arbetsmarknaden påverkar urvalet. Här befinner 
vi oss inom Bernsteins officiella rekontextualiseringsfält. 262 

262  Lundgren Ulf P. Model analysis of Pedagogical Processes. 2nd ed. Lund: 
LiberLäromedel, 1981, 21.
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Den andra nivån avser hur beslutsprocesserna ser ut när en 
läroplan utvecklas, vilket ryms inom ORF-nivån, men även ”hur 
utvecklingsarbetet påverkar det konkreta utformandet av utbild-
ningens innehåll och metodik”, vilket bör leda till studier även i 
den pedagogiska reproduktionsdiskursen. I denna nivå ska också 
rymmas hur kontroll och utvärdering ska gå till, och då befinner 
vi oss i Bernsteins officiella pedagogiska diskurs, det vill säga de 
konkreta styrmedlen.263

Hur läroplan och läromedel ”styr den faktiska undervisningspro-
cessen” studeras i den tredje nivån, alltså en jämförelse mellan den 
officiella pedagogiska diskursen och den pedagogiska reproduk-
tionsdiskursen. 264

Koder är hos Lundgren de principer som ligger bakom läroplans-
skrivandet, alltså besläktade med de dominerande principer, som 
Bernstein talar om. Lundgren redogör för fyra olika läroplanskoder: 
Den klassiska från antiken fram till 1900-talets början, tänkt för 
antikens fria män och senare Europas överklass, som dominerades av 
”en insikt i grunderna för den västerländska civilisationen och kul-
turen”, den realistiska under industrialismens framväxt, som skulle 
producera en alltmer kvalificerad arbetskraft, den moraliska, som 
bestämde styrdokumenten för folkskolan, det vill säga för under-
klassen, innehållande fruktan för Gud och kärlek till Fädernelandet, 
och den amerikanskinspirerade rationella, som styrs av pragmatism, 
det vill säga nyttotänkande, individualism, och rationalism, tron på 
att vetenskap och utbildningspolitik går att förena.265 

Trots att denna presentation av läroplanskoder är knapphändig, 
framgår det att krafterna inom det Bernstein kallar produktionsfäl-
tet och fältet symbolisk kontroll, enligt Lundgren, har stor inverkan 
på de dominerande principerna. De bestämmer vad läroplaner och 
kursplaner ska innehålla, som i sin tur ska ligga till grund för under-
visningens innehåll. 

Tre strukturer
När Lundgren bygger upp ramfaktorteorin utgår han från Urban 
Dahllöfs forskning om differentierade och icke-differentierade elev-

263  Ibid, 22.

264  Ibid, 22.

265  Ibid, kapitel 2-4.
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grupper266 där Dahllöf kunde konstatera vissa faktorer, ramar, som 
påverkade undervisningsförloppet och elevernas studieresultat: elev-
grupperingar, tid och undervisningsmetodik.

Hur ramfaktorteorin växte fram ligger utanför avhandlingens 
ramar,267 men Lundgren urskiljer tre strukturer:268

Ekonomisk Samhällelig Politisk

Läroplan269 Admin. apparat Juridisk apparat

Målsystem Ramsystem Formellt regelsystem

Vägledande Begränsande Reglerande

Kursplaner Klasstorlek Betygssystem

Läromedel Lokaler Lärarbehörigheter

Undervisningsrek. Timplaner Undervisningsskyldighet

Nivågruppering

Figur 2.10 Lundgrens tre strukturer.

Här skiljer Lundgren alltså på vägledande, begränsande och regle-
rande faktorer. Dessa tre övergripande system har direkt inverkan på 

266  För en fylligare framställning om ramfaktorteorins historia, se Lundgren 
Ulf P. Model analysis of Pedagogical Processes och Knutas, Edmund. Mellan 
retorik och praktik. En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svensk-
ämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 
1994, 85-92.

267  Se till exempel i Dahllöf, Urban. Skoldifferentiering och undervisningsför-
lopp. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1967 och Dahllöf, Urban. Ability, Group-
ing, Content Validity and Curriculum Process Analysis. New York:Teachers 
College Press, 1971.

268  Lundgren, Ulf P. Frame factors and the teaching process, Lundgren Ulf 
P. Model analysis of Pedagogical Processes, 36 ff, 219 och Lundgren, Ulf P. 
”Ramfaktorteorins” historia. I Skeptron 1, Donald Broady & Ulf P. Lundgren 
(red.), 69-81. Stockholm: Symposion, 1984, 76. 

269 Lundgren använder ”curriculum” i sin engelska text, men ”läroplan” i 
Lundgren, Ulf P. Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteo-
ri, 38. Englund, Tomas. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 2005, 91 tolkar också curriculum som 
enbart betydande läroplan, medan Svingby, Gunilla. Läroplaner som styrmedel 
för svensk obligatorisk skola. Teoretisk analys och ett empiriskt bidrag. Diss., 
Göteborgs universitet, 1978, 45. anger ”läroplan/läromedel”.
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undervisningen i klassrummet. (Lundgren genomförde också klass-
rumsforskning och studerade särskilt språkliga mönster.) Berömt 
som exempel på faktorernas direkta inverkan på undervisningen är 
exemplet med lotsning: ”ju mer styrande mål och utvärdering är, 
desto mer av lotsning uppträder”.270 

Det har framförts kritik av delar av ramfaktorteorin. Så till 
exempel menar Svingby, att Lundgrens avgränsning mellan de tre 
faktorerna/systemen förefaller vara ”i vissa hänseenden tvivelak-
tig” och menar att alla tre påverkar undervisningen vägledande, 
begränsande och styrande. 271 Jag delar hennes uppfattning.272 Hon 
förhåller sig också kritisk till den direkta relationen ”mellan sam-
hällelig nivå och individnivå”273, alltså relationen mellan styrmedlen 
och undervisningen i klassrummet, något som Lundgren själv kon-
staterat. Han menar, att kunskap om ramarna inte kan förutsäga 
vad som kan hända i undervisningen, men däremot vad som inte är 
möjligt.274 

Läromedel placeras av Lundgren i målsystemet. Han ser läromedel 
som en förlängning av läroplanen, i varje fall är de konkreta resultat 
av en rekontextualisering av läroplan och kursplaner. Kanske är det 
emellertid att överskatta läromedelsförfattarnas och förlagens makt 
och tolkningsförmåga. Jag har placerat dem i ramsystemet, alltså 
som ett av lärarnas möjliga hjälpmedel i undervisning, som en del 
av utrustningen. Egentligen, menar jag, skulle läromedel placeras 
mellan styrdokument och undervisningen, det vill säga i det bern-
steinska pedagogiska rekontextualiseringsfältet, men detta fält finns 
inte i Lundgrens ramfaktorsystem.

Lundgren skriver angående ramfaktorns historia, att Arno Bellacks 
arbete275 utgjorde ”en första metodologisk utgångspunkt”.276 Nu vet 

270  Lundgren, Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori, 
219 och Lundgren, ”Ramfaktorteorins” historia, 77f.

271  Svingby, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola. Teore-
tisk analys och ett empiriskt bidrag, 46.

272  Se kapitel 9. Styrmedel styr.

273  Svingby, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola. Teore-
tisk analys och ett empiriskt bidrag, 46 ff och 123 ff.

274  Lundgren, ”Ramfaktorteorins” historia, 70.

275  Bellack, Arno A., Kliebard, Herbert M., Hyman, Ronald T. & Smith, F.L. 
The Language of the Classroom. New York: Teachers College Press, 1966.

276  Lundgren, ”Ramfaktorteorins” historia, 75.
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jag inte hur stor inverkan Bellack et als arbete fått på utvecklandet 
av ramfaktorteorin, och det har ingen betydelse för min studie, men 
med tanke på den nutida kritiken av deras forskningsinsatser, vore 
det intressant att undersöka.277

I begreppen vägledning, begränsning och reglering ligger också 
kontroll, men Lundgren redogör inte explicit för hur denna föregår. 
Efter reformen runt 1990 i Sverige och 2005 i Danmark har den 
statliga kontrollen ökat och ändrat karaktär, så i en rammodell för 
styrsystem bör nog även kontrollsystemen ingå.

Englund menar att Lundgren mer tar fasta på enheten i läro-
planskoden än motsättningarna. För att tala med Bernstein lyfts inte 
”konfliktarenan och maktkampen” fram. Jag återkommer till detta 
när jag presenterar Englunds läroplansforskning i detta kapitel.

Edmund Knutas diskuterar med hänvisning till Gustavsson och 
Dahllöf, om ramfaktorteorin är ”en ansats, en modell eller en teori” 
och kommer fram till att, oberoende av vilket, kan han använda 
delar av den.278 Jag delar hans åsikt.

Av ramfaktorteorin använder jag mig av läroplanskodbegreppet 
för att försöka komma fram till vilka faktorer eller ideologier, som 
bestämmer innehållet i styrdokumenten och styrsystemens uppbygg-
nad. I analogi med läroplanskod kommer jag att använda begreppet 
styrsystemskod. Jag använder också Lundgrens tredelning av styr-
systemet i målsystem, ramsystem och formellt regelsystem.

Centrala och lokala förutsättningar
Svingby läser Lundgren som att han främst forskar i påverkan från 
central nivå.279 Hon inför i sin avhandling det hon kallar lokala för-
utsättningar/ramar, vilka framgår av figur 2.11. I och med skolans 
decentralisering i form av kommunalisering i Sverige och selvejende 
institutioner i Danmark, får dessa faktorer sägas ha blivit än vikti-
gare än tidigare, när skolsystemet var statligt. 280

277  Sahlström, Fritjof. Från lärare till elever, från undervisning till lärande 
- utvecklingslinjer i svensk, nordisk och internationell klassrumsforskning. 
Vetenskapsrådets rapportserie 9: 2008. Bromma: Vetenskapsrådet, 2008.

278  Knutas, Mellan retorik och praktik, 87.

279  Svingby, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola, 47.

280  Prop 1990/91: 18. Ansvaret för skolan. Stockholm: Regeringskansliet.
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Figur 2.11 Svingbys styrmedelsmodell.281 

Figuren har stor samstämmighet med Bernsteins. Centrala förut-
sättningar motsvaras av ORF, lokala förutsättningar av PRD och 
möjligen skulle kolumnen till vänster motsvara PRF. Vi lägger också 
märke till att det finns en ruta ovanför ORF.

Förutom att skilja mellan centrala förutsättningar och lokala 
förutsättningar, gör Svingby en uppdelning mellan dels formella 
ramar eller objektiva begränsningar, som omfattar både de centrala 
ramarna och, som jag förstår henne, även de lokala förutsättning-
arna, dels informella ramar eller subjektiva begränsningar.282 Till 
dessa senare räknas

281  Svingby, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola, 51.

282  Ibid, 49.
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lärarnas perception av de möjligheter de formella lagarna och 

stadgorna ger. Innebörden i denna är knuten dels till den enskil-

des uppfattning av de formella begränsningarna, men dels också 

till hur de formella ramarna översätts till faktisk funktion på den 

enskilda skolan (de reella ramarna).283 

I kapitel 5. Styrdokument och kapitel 6. Styrsystem undersöks de 
formella ramarna, och i kapitel 4. I klassrummen och kapitel 9. Styr-
medel styr de informella ramarna. 

En distinktion, som Svingby gör, och som jag tar med mig i min 
undersökning är den mellan verkställande och medskapande. Efter 
att ha redogjort för de begränsande effekterna av formella ramar 
och bestämmelser i lärarnas vardag, säger hon:

Men lärarna medverkar också i utformningen och upprätthål-

landet av organisationen. De gör det genom att tolka och till-

lämpa regler och mål. Deras handlingar blir därmed inte enbart 

verkställande utan också medskapande.284 

Detta är ett annat, och begripligare, sätt att uttrycka det som Bern-
stein säger: “Det som reproduceras i skolor kan självt underkastas 
rekontextualiseringsprinciper”. 

Svingby menar, att det finns skillnader mellan ett mål/regel-system 
och ett kontrollsystem, men att kontrollsystemet även är reglerande, 
alltså inbyggt i de centrala förutsättningarna.285 Detta kan ifrågasät-
tas, eftersom en av tankarna bakom mål- (och resultat-)styrningen 
är kontroll i efterhand. (Se vidare kapitel 6. Styrsystem.)

Svingby konstaterar, att det finns fyra olika tyngdpunkter vid 
beforskande av läroplaner. [Inom hakparenteser har jag lagt till 
förslag till utvidgning, eller modifiering av, punkterna.]:

1.	 Hur ska läroplaner skrivas, bland annat för att kunna ”fung-
era som styrning och stöd”? [Hur mycket eller lite styrning har  

283  Ibid, 49. De formella och informella ramarna påminner mycket om 
Knutas,. Mellan retorik och praktik, 92 yttre och inre ramar. Han refererar 
också till Svingby.

284  Svingby, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola, 122.

285  Så tolkar även Knutas, Mellan retorik och praktik, 92 Svingby, om jag 
förstår honom rätt.
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huvudmannen användning för? Hur mycket stöd har lärare  
behov av?]

2.	 Skall kursplaner skrivas ämnescentrerat eller elev centrerat?286 
[Vad betyder de olika skrivsätten för undervisningen? Kan styr-
system konstrueras och stydokument skrivas så att båda kan till-
godoses?]

3.	 Vilket inflytande har läroplaner på undervisningen? [Vilket infly-
tande har styrningstrajektorer, styrsystem och styr dokument?]

4.	 Vilken relation har läroplaner [och styrsystem och styr-
dokument] till ”politiska, ekonomiska och ideologiska faktorer 
i samhället?”. 287

Under mina analyser av undervisningen, styrdokumenten, styrsys-
tem och styrningstrajektorer kommer jag att beröra alla fyra tyngd-
punkterna med de utvidgningar jag gjort. 

Determinanter och ideologier 
Tomas Englund anser, att läroplaner uttrycker någon form av sam-
hörighetskänsla, men att de framkommit ur en ideologisk makt-
kamp. Han definierar tre ideologibegrepp: 

1.	 ”politiska ideologier – mer eller mindre manifesta politiska idé-
system”

2.	 ”dominerande ideologi – ”den ideologi, som förmedlas från 
statens ideologiska apparater. /---/ en ständigt framtvingad 
konsensusideologi som representerar kompromisser mellan de 
stridande sociala krafterna och bär med sig motsättningarna 
mellan dessa krafter.”

3.	 ”hegemonisk ideologi - /…/ har penetrerat människors med-
vetande i så måtto att ideologins metaforer uppfattas som 
common-sense av en stor majoritet.”288 

286  Frågan gäller, med Bersteins terminologi, om de ska generara synlig eller 
osynlig pedagogik eller med den didaktiska trekantens uppdelning och dansk 
didaktisk forskning om läraren först ska ställa varför- och vad-frågan eller för 
vem- och hur-frågan.

287  Svingby, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola, 14 ff.

288  Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 146.
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Maria Olson menar i sin avhandling, i likhet med Bernstein, Lund-
gren och Englund, att utbildningspolitik är en kamp om att i debat-
ten få fram vissa delar av verkligheten, sådana som ”gagnar den 
egna gruppens sociala intressen och strävanden”.289

Ett annat viktigt begrepp i Englunds avhandling är determinan-
ter, som är implicita eller explicita principer i läroplanen eller andra 
delar av målsystemet. De påminner om Lundgrens läroplanskoder 
och de är ”uttryck för politiska kompromisser och därför inte preci-
serade, vilket skapar utrymme för tolkning”.290 

Även Englund, i likhet med Bernstein, Lundgren och Svingby, rör 
sig i sin forskning på olika nivåer. Han räknar med fyra nivåer: På 
den översta nivån, den samhälleliga, utspelas ”kampen om skolans 
karaktär som ideologisk statsapparat”, en nivå som motsvaras av 
Bernsteins officiella rekontextualiseringsfält, ORF. På den andra 
nivån, läroplansnivån, finner vi ”determinanterna i mer eller mindre 
konkret form”. Denna nivå motsvaras av Bernsteins officiella peda-
gogiska diskurs, och båda nivåerna återfinns i Svingbys cenrala 
förutsättningar. Den tredje nivån innehåller läromedel och enligt 
tidigare resonemang ska de placeras i PRF. Den fjärde nivån, ”den 
konkreta undervisningen”, motsvaras av Bernsteins pedagogiska 
reproduktionsdiskurs och av Svingbys lokala förutsättningar. Vad vi 
lägger märke till är att Englund ger läromedel en egen nivå.291 

Ideologibegreppen och determinanter är viktiga, när empirin ana-
lyseras, framför allt i jämförelsen mellan svenska och danska styrdo-
kument och styrsystem. Englund gör också en grundlig genomgång 
av forskning kring den dolda läroplanen.292 

sammanfattning och begrepp
I denna avdelning har jag presenterat och diskuterat tre styrmedels-
teorier och definierat begrepp jag använder mig av i mina analyser. 
De finns samlade i följande uppställning, där jag inom parenteser 
anger vid vilka analyser jag primärt använder begreppen: 

289  Olson, Från nationsbyggare till global marknadsnomad. Om medborgar-
skap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet.

290  Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 131.

291  Ibid, 188 f.

292  Ibid, 97.
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• från Lundgren: läroplanskod, och i analogi med den styrdo-
kuments- och styrsystemskod, målsystem, ramsystem, formellt 
system. (Använder jag mest i kapitel 6. Styrsystem.)

• från Svingby: centrala förutsättningar, lokala förutsättningar, 
formella ramar, informella ramar, lärares läroplansmedskapan-
de. (Används primärt i kapitel 4. I klassrummen.)

• Från Englund: determinanter, ideologier (mest i kapitlen 5. och 
6. Styrdokument och Styrsystem).

Ytterligare ett begrepp är nödvändigt, lärarkod (främst i kapitlet 
I klassrummen), som i min definition bygger på Svingby, men är 
hämtat från Knutas. Han förklarar lärarkod som (Svingbys begrepp 
inom parenteser) ”den samlade bilden av varje enskild lärares upp-
fattningar och föreställningar, mot bakgrund av såväl yttre (formella) 
som inre ramfaktorer (informella ramar) och som konkretiseras i 
undervisningen”.293 

Som nämnts ovan definierar styrmedelsforskare curriculum som 
såväl nationella som lokala styrdokument, men även läromedel och 
undervisning ryms inom benämningen. Jag använder styrmedel 
som svensk term för curriculum, det vill säga ett begrepp med stort 
denotationsområde. 

Begreppet styrsystem står för styrningen av skolans verksamhet, 
det vill säga styrdokument, examinationsformer, kontrollorganisa-
tion, lärarbehörigheter, betygssystem, nivågrupperingar och lik-
nande, sett som system och funktion. Styrdokument är læreplaner, 
kursplaner, läroplaner, skollagar etcetera. 294

293  Knutas, Mellan retorik och praktik, 99.

294  För min undersökning har jag funnit dessa begrepp användbara, men jag 
är naturligtvis medveten om att andra forskare har andra definitioner. Så till 
exempel talar Berg et al., Skolan i ett institutionsperspektiv om styrform, styr-
struktur och styrsystem. 
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3. Ämneskonstruktioner

Svenskämnet finns inte i någon absolut mening. När någon talar 
om ämnets kärna eller egentliga uppgifter, kan det bara betyda att 
hon eller han menar att ämnet bör ha ett visst innehåll eller vissa 
uppgifter, skriver Jan Thavenius.295 Alltsedan starten av SMDI på 
hösten 1995 har introduktionskursen, den första hette Införing 
i den vetenskapliga modersmålsdidaktiken, innehållit diskussion 
av ämneskonstruktioner. Då fanns inga problem med att använda 
termen modersmålet om svenskämnet. I takt med att det finns fler 
och fler medborgare i Sverige med olika modersmål, och att det 
som tidigare kallades ”hemspråk” nu kallas modersmål, har inte 
svenskan längre monopol på beteckningen modersmål. Jag har ändå 
valt att beteckna svenskämnet som modersmål bland annat för att 
det finns tradition för det i tidigare forskning och för att danskämnet 
i Danmark betecknas som modersmål. 296 Oftast användes svensk-
ämnet respektive danskämnet, men en samlingsbeteckning behövs.

Detta kapitel redogör för diskussioner om vad som avses med 
själva ämnena svenska och danska som konstruktioner eller 
konceptioner.

Stefan Lundström för ett resonemang i sin avhandling som för 
fram till att han skiljer på ämneskonceptioner, som ”kan knytas 
till lärares retoriska ämnen” och ämneskonstruktioner, som ”även 
inkluderar ämnets utformning i praktiken”.297 Jag kan se förde-
lar med en sådan uppdelning, men jag har valt att enbart tala om 

295  Thavenius, Jan. Traditioner och förändringar. I Svenskämnets historia, 
Jan Thavenius (red.), 11-20. Lund: Studentlitteratur,1999, 16 f. 

296  Se not 9.

297  Lundström, Textens väg, 198
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ämneskonstruktioner, eftersom ett ämne kan konstrueras av både 
teori och praktik.

I flera avhandlingar presenteras, analyseras och diskuteras olika 
ämneskonstruktioner, och framför allt skillnader mellan dem. Jag 
gör i detta kapitel en kvalitativ metaanalys av olika konstruktioner.298 

Sökandet efter olika ämneskonstruktioner börjar hos Basil Bern-
stein och hans indelning av modersmåls(engelsk)ämnet i fyra kon-
ceptioner, något som redogjordes för i kapitel 2. Teoretisk grund 
under avsnittet Bernsteins didaktiska modell. De övriga ämnes-
teorier som ingår i metaanalysen kommer att speglas mot Bersteins 
begreppsapparat.

Andra fyrfältsmodeller 

How then can this analytical structure be usefully applied to Eng-

lish teaching? I want to suggest that the four major versions of 

English identified previously can be mapped onto this structure. 

Such an exercise serves two purposes; first, it highlights the fun-

damental differences in the definition of ‘what counts as literacy’ 

embedded in each of these versions; second, and relatedly, it en-

ables these different forms of literacy to be identified with differ-

ent kinds of relationships between ‘the subject’ (English) and the 

state, and the citizen (the student) and the state. 299

298 Begreppet används framför allt i medicinsk och psykologisk forskning och 
brukar innehålla statistisk analys . För en kort introduktion till fallgropar vid 
(kvantitativ) metaanlys, se Gustafsson, Jan-Erik & Myrberg, Eva. Ekonomiska 
resursers betydelse för pedagogiska resultat – en kunskapsöversikt. Stockholm: 
Skolverket/Liber, 2002. För fylligare framställning se till exempel Glass, Gene 
V. Primary, secondary and meta-analysis of research. I Educational Researcher 
5, 3–8. 1976, Glass, Gene V. Meta-Analysis at 25, 2000. eller Sutton, A. J., 
Abrams, K. R., Jones, D. R., Sheldon, T. A. & Song, F. Systematic reviews of 
trials and other studies. I Health Technology Assessment; Vol. 2: No. 19, 308 
ff. 1998.
Se även Hattie, John A. C. Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analy-
ses relating to achievement. U.K.: Routledge, 2009, i synnerhet kapitel 1. Bodil 
Hedeboe använder begreppet i sin avhandling, när hon gör en komparativ 
läsning av fyra undersökningar inom genrepedagogiken. Hedeboe, Bodil. Når 
vejret læser kalenderen….

299  Ball, Stephen J. English Teaching, the State and forms of Literacy, I 
Research on Mother Tongue Eucation in an International Perspective. Studies 
in Mother Tongue Education 3, 1987. Sjaak Kroon & Jan Sturm (eds.), 19-35. 
1987, 30. 
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Så beskriver Stephen J. Ball fördelarna med övningen att kondensera 
löpande text till en fyrfältsmodell – alltså att framhäva skillnader 
mellan ämneskonstruktioner och att identifiera (politiska) relationer 
mellan dels ämnet och staten, dels eleven (och läraren ska tilläggas) 
och staten. Det finns flera forskare, som har försökt fånga ämnes-
konstruktioner, och ibland även politiska relationer, i fyrfältsmodel-
ler. Vi måste emellertid komma ihåg att dessa är kondenseringar 
och just modeller, förenklingar eller idealtyper, som till sin natur 
är statiska, och måste förklaras i löpande text. De bör dock kunna 
användas för att analysera undervisning, styrsystem och dokument 
av olika slag, till exempel kursplaner, skriftliga uppgiftsformule-
ringar och elevuppsatser. 

Gun Malmgren skriver i sin avhandling, där hon bland annat pre-
senterar lärarporträtt, att det trots allt ”finns avgörande tyngdpunk-
ter i porträtten som gör att man kan föra dem till olika läger”.300 Hon 
är dock medveten om att det är ”fråga om tolkningar av huvuddrag 
i de intervjuades uppfattningar”.301 

Hon refererar till Ball och Wolfgang Herrlitz, som jag också 
använder. Men först ska James Martin presenteras. Hans och David 
Roses modell bygger direkt på Bernsteins, man skulle kunna säga 
att den utgör en modifikation, men en viktig modifikation, av den. 

James Martin och David Rose
James Martin tillhör genrepedagogikens skola. Hans, och David 
Roses som också är genrepedagog, tillägg till Bernsteins modell 
består i att etikettera de fyra kvadranterna med delvis andra begrepp, 
och han gör det genom att använda Bernsteins egna kommentarer.302

300  Malmgren, Gun. Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska och 
kultur. Diss., Lunds universitet, 1992.

301  Ibid, 49. Bägge citaten i stycket.

302  Martin, James R. & Rose, David. Designing literacy pedagogy: scaffold-
ing democracy in the classroom. 273.
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3.1 Martins och Roses fyrfältsmodell (2005).303

Den övre vänstra kvadranten kallar Martin & Rose ”liberal”, som 
i Bernsteins modell motsvaras av ”progressiv” och de anger att den 
innehåller ”progressiv pedagogik”. Den övre högra benämns ”kon-
servativ”, samma beteckning som Bernstein. 

Av de två undre kvadranterna, som hos Bernstein bägge kallas 
”radical”, får den vänstra kvadranten behålla beteckningen 
”radikal”, medan den högra blir ”subversiv”.304 Vad som Bernstein 
påpekade om denna kvadrant, att den enbart anses vara konserva-
tiv, blir hos Martin och Rose alltså till ”subversiv”, omstörtande, 
undergrävande:

Since our aim is a more equitable social order, we need a peda-

gogic discourse that produces a more equal distribution of ‘abil-

ity’ and learner identities that are equally successful. A popular 

liberal approach to the latter goal is to modify the difficulty of 

learning tasks, so that all learners can feel successful at their own 

‘ability level’. This is often legitimated as acknowledging ‘differ-

ence’ and ‘choice’, but the outcomes in terms of social order and 

relations remain just as stratified. Our aim has been to develop 

303  Ibid, 273.

304  Martin, James R. Giving the game away: explicitness, diversity and genre-
based literacy in Australia. I Loss of communication in the information age, 
Rudolf de Cillia, Hans-Jürgen Krumm & Ruth Wodak (eds.), 155-174. Vienna: 
Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaft, 2001 och Martin and 
Rose, Designing literacy pedagogy: scaffolding democracy in the classroom, 
273.
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and disseminate the tools that teachers need to support all their 

students to successfully practice at the same high level.305

Martin och Rose talar alltså för en demokratisk undervisning, i 
betydelsen att alla elever presterar på samma höga nivå och inte 
att de, på liberalt manér, får uppgifter av olik svårighetsgrad under 
etiketten valfrihet, eftersom de menar, att detta medför sociala 
och kunskapsskillnader mellan eleverna. Detta kan ske genom att 
Martin och Rose erbjuder lärarna redskap (tools) som de benämner 
socialsemiotisk instruktionsdiskurs (”social semiotic instructional 
discourse”) (SSID), det vill säga Bernsteins kärna i den pedago-
giska praktiken, den regulativa och instruktionsdiskursen, men 
med inlagd sociosemiotik från SFL. Genom dessa får alla elever 
kunskap att dekonstruera texter, det vill säga kunna dechiffrera 
genrespecifika särdrag med ett metaspråk, och sin sociala omgiv-
ning. Eleverna får både recognition och realisation rules, för att tala 
med Bernstein.306 På så sätt blir undervisningen i denna kvadrant 
subversiv, eller kan bli. 307 

Stephen J. Ball
Stephen Ball anger som inspiration till sin fyrfältsmodell Alan 
Beattie, som forskade inom hälsoundervisning, och Bernsteins, 
Mary Douglas’ och Gaston Bachelards strukturalistiska analyser.308 
I likhet med Bernstein anger Ball både de undervisningsdiskurser i 
klassrum, som avspeglas i kvadranterna, och (politisk) ideologiska 
och ekonomiska diskurser, som ligger bakom de olika ämneskon-
struktionerna. Han är tydligare och explicitare än Bernstein i varje 
fall vad angår två av kvadranterna.

305  Martin & Rose, Designing literacy pedagogy: scaffolding democracy in 
the classroom, 271 f.

306  Bernstein, Basil. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique, 17. Se även avsnittet om Bernsteins didaktiska modell i 
kapitel 2.

307  Martin & Rose, Designing literacy pedagogy: scaffolding democracy in 
the classroom, 271 f.

308  Ball, Stephen J. English Teaching, the State and forms of Literacy, 29: 
”Alan Beattie’s (1986) analytic work in the field of Health Education”, ”the 
structuralist analyses of Bernstein, Mary Douglas and Bachelard”.
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Figur 3.2 Stephen Balls fyrfältsmodell.

I Stephen Balls fyrfältsmodell finner vi en horisontell axel, dis-
kursregler (rules of discourse),309 som främst illustrerar relationer 
mellan auktoriteter och individen, som betyder både elever, lärare 
och medborgare. Den ena polen betecknas auktoritativ, vägledande 
och föreskrivande, dessa tre förklarande ett not self. 310  Den andra 
polen kallas autentisk, omedelbar och förhandlingsbar, som Ball 
benämner self.311 Denna axel är väldigt lik Bernsteins ”transmission 
– acquisition” (förmedling - förvärvande) -axel. 

Den vertikala axeln i Balls modell kallas ”forms of relationship”, 
då framför allt relationer mellan människor, och innehåller också ett 
not self som preciseras till kollektivitet (collectivity) och ett self med 
tillägget individuell (individual). 312 Ball förklarar, att fokuset på indi-
viden för tanken till ”atomistiska sociala relationer, privata sociala 
liv”, och att den enskildes behov sätts i centrum.313 Mycket i denna 
axel påminner om Bernsteins ”intra-indiviuell–inter-grupp”–axel. 

Balls modell kom till efter att han undersökt ämnesdebatten 
i England under 60- 70- och början av 80-talet. 314 Han fann då 
fyra ämneskonstruktioner, ”English as ’great’ literature”, ”English 

309  I Balls modell är det den vertikala axeln, men jag har vänt modellen 90 
grader åt höger, så likheten med Bernsteins blir även visuellt synligare.

310  ”authoritative”, ”directive”, ”prescriptive”.

311  ”authentic”, ”immediate”, ”negotiable”.

312  Ball, English Teaching, the State and forms of Literacy, 30.

313  Ibid, 29. ”atomistic social relationships, private social lives”.

314  Ibid och Ball, Stephen J. Conflict, panic and inertia: mother tongue teach-
ing in England 1970-1983. I Mother Tongue Education in Europe. A Survey of 
Standard Language Teaching in Nine European Countries. Studies in Mother 
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as skills”, ”progressive English”, som han också kallar ”personal 
growth”, och ”radical English”.315

Den progressiva ämnesuppfattningen ger en undervisning som 
präglas av elevcentrering, språkutveckling och kreativ språkanvänd-
ning. Ball refererar till Bernsteins begrepp osynliga pedagogik, när 
han skriver: ”Att upptäcka sig själv och personlig växt står i centrum 
för företaget.” ”Stoffurval vilar tungt på intresse /---/ En åsikt är 
så god som en annan.”316 Vidare menar han, att den progressiva 
ämneskonstruktionen öppnar upp mera av elevernas inre för läraren 
att bedöma. ”Hela personen är nu ett pedagogiskt subjekt, vars liv 
examineras och värderas.”317

Kvadranten kallas hos Ball kreativitet (creativity) med progres-
siv (progressive) och kulturella alternativ (cultural alternatives) som 
underrubriker. Den motsvaras av Bernsteins övre vänstra kvadrant, 
”progressive”.

Tongue Education 1Herrlitz; Kamer; Kroon; Peterse & Sturm. (Eds.). Enschede: 
SLO, 1984.

315  Ball, Stephen J, Kenny, Alex and Gariner, David. Literacy, Politics and the 
Teaching of English. I Bringing English to Order: The History and Politics of 
a School Subject, Ivor Goodson and Peter Medway (eds.), 47-86. Basingstoke: 
The Falmer Press, 1990. I en artikel från 1990 beskriver han engelska som 
skolämne från dess begynnelse i mitten på 1800-talet, något som ligger utanför 
denna avhandling. Det är en kort genomgång, men likheterna med svenskäm-
nets framväxt är slående, så som de kommer fram i till exempel Thavenius, Jan. 
Modersmål och fadersarv. Svenskämnets traditioner i historien och nuet. Göte-
borg: Symposion Bokförlag, 1981, Thavenius, Jan. Klassbildning och folkupp-
fostran. Om litteraturundervisningens traditioner. Stockholm/Stehag: Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion AB, 1991 och Tarschys, Karin. ”Svenska språket 
och litteraturen.” Studier över modersmålsundervisningen i högre skolor. Diss., 
Stockholm: Natur och kultur, 1955.
Christie, Frances and Macken-Horarik, Mary. Building verticality in subject 
English. I Language, Knowledge and Pedagogy: Functional Linguistic and 
Sociological Perspectives, Frances Christie & James R. Martin (eds.), 156-183. 
London and New York: Continuum International Publishing, 2007 räknar med 
sex konstruktioner, eftersom de går längre fram i historien. ”Functional Langu-
age Studies”, som passar i kvadrant III och ”New Literacy Studies” i I.

316  Ball, English Teaching, the State and forms of Literacy, 33: ”Self discov-
ery and personal growth are the centre of the enterprice”, ”Curricula selection 
relies heavily on interest /---/ One opinion [is] as acceptable as the next”.

317  Ibid, 33: ”The whole person is now a pedagogic subject, whole lives are 
examined and assessed”.
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”English as skills” har underrubrikerna yrkes- och nyttobeto-
nad.318 Skills betyder färdigheter och ämnet består av att låta elever 
individuellt träna i synnerhet språkliga färdigheter i olika moment. 
”Här ligger den huvudsakliga emfasen på att tävlingsinriktade indi-
vider skaffar sig färdigheter och kompetenser som krävs av markna-
den och ekonomin”, som Ball uttrycker det.319 Känslor och sociala 
eller moraliska frågor avhandlas inte här. Misslyckanden vänds mot 
eleven och beskrivs som individuella otillräckligheter.320 Auktorite-
ter bakom denna ämneskonstruktion är, förutom ”the Conservative 
Party”, också lobbygrupper för lärlingsutbildning och konservativa 
som är befryndade med den fria marknaden och som följer Friedrich 
Hayek och Milton Friedman.321 

Vi har härett ämne med stark inre klassifikation. Denna kvadrant 
kallar Bernstein konservativ. 

’Great’ literature’-ämnet, som i modellen enbart kallas ’literature’ 
och preciseras med uttrycken ”morals and values” och ”liberal 
humanist”, präglas av läsning av de klassiska, kanoniska verken 
för att föra vidare allmänmänskliga värden och det gemensamma 
(västerländska) kulturarvet. Textens auktoritet är alltöverskug-
gande, traditionen oangripbar”322 De auktoriteter som stödjer denna 
ämneskonception, förutom ”the Conservative Party”, är ”the D.E.S. 
(Department of Education and Science), the Oxbridge high Tories 
and right-wing philosophers”.323 Kvadranten motsvaras av Bern-
steins högra nedre kvadrant, som han benämner radikal och som 
utmärks av synlig pedagogik. 

318  ”vocational”, ”utilitarian”. 

319  Ibid, 31. ”Here the primary emphasis is upon competitive individuals 
acquiring skills and competences required by the market and the economy”.

320  Ibid, 31 ”in terms of individual inadequacies”.

321  Ibid, 33: ”the industrial training lobby in general and the Tory free-
marketeers who follow Hayek and Friedman”. Friedrich Hayek (1899-1992). 
Ekonom. Mottagit Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred 
Nobels minne. Försvarare av klassisk liberalism. Milton Friedman (1912-
2006). Amerikansk nationalekonom. Mottagit Sveriges Riksbanks pris i eko-
nomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Hans politiska filosofi var klassisk 
liberalism. 

322  Ibid, 32. ”The authority of the text is paramount, the tradition 
unassailable”.

323  Ibid, 32.
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Vi lägger märke till, att medan kvadranten hos Ball framstår som 
konservativ, är den hos Bernstein till synes konservativ men i själva 
verket radikal och hos Martin och Rose till och med subversiv.

Den radikala engelskan, slutligen, lägger vikt vid klassmedvetande 
och har ett politiskt innehåll. Det individanpassade, som i den pro-
gressiva eller i ”skills”-ämnet, ersätts av kollektivitet.324 Kvadranten 
kallas kritisk literacy (critical literacy) och bör vara oppositionell 
och radikal. Den motsvaras av Bernsteins vänstra, nedre kvadrant.

lars-göran Malmgren
Lars-Göran Malmgren är i ämneskonstruktivistiska sammanhang 
mest känd för sin modersmålsämnestriad, bland annat presenterad 
1988 i Svenskundervisning i grundskolan, med svenska som bild-
ningsämne, färdighetsämne eller erfarenhetspedagogiskt ämne.325 
Minst lika intressant är emellertid hans diskussion i Åtta läsare på 
mellanstadiet från 1997 om andra ämneskonstruktioner. Men först 
presenteras den så kallade ämnestriaden.

Bildningsämnet kännetecknas av att elever ska få ”en gemensam 
kulturell orientering” genom att det förmedlas ett kulturarv bestå-
ende av ”ett urval av de litterära verk och författare som littera-
turhistoriker fastnat för som de mest värdefulla”, det vill säga de 
kanoniska skrifterna. Svenskämnet delas upp i ”språket och litte-
raturen”, som motsvarar den akademiska uppdelningen av ämnet.

Färdighetsämnet innebär ”formalisering av färdighetsträningen”, 
övande av formell teknik i språkliga delfärdigheter, vilket leder till ett 
”språkämne”. Båda dessa varianter av modersmålsämnet utmärks 
alltså av stark klassifikation och synlig pedagogik. 

Färdighetsämnet med betoning på performance och som genom 
sina atomistiska individuella uppgifter blir intra-individual måste 
placeras i Bernsteins, Martins och Balls övre, högra kvadrant. I den 
nedre högra kvadranten passar bildningsämnet med stark klassifika-
tion, transmission, och gemensamma värden.

324  Ibid, 34. ”collective aspirations and criticisms become a basis for action”.

325  Malmgren, Lars-Göran. Svenskundervisning i grundskolan. Lund: Stu-
dentlitteratur, 1988. Det är hans presentation här, som ligger till grund för min 
framställning. För en fylligare presentation av Pedagogiska gruppen, se Bergöö, 
Kerstin. Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildnings-
perspektiv. Diss., Malmö högskola, 2005. 
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Det erfarenhetspedagogiska ämnet ska ”mer utgå från den aktu-
ella elevgruppens förutsättningar och erfarenheter”, ska sträva efter 
”äkta kommunikativa sammanhang” och är ”öppet gentemot andra 
ämnen i skolan, särskilt SO-ämnena.” Malmgren betecknar det som 
ett ”historiskt, humanistiskt bildningsämne”. I Bernsteins katego-
rier måste det betecknas som ett ämne med svag klassifikation, både 
yttre och inre, som präglas av osynlig pedagogik.

I Bernsteins, Martins och Balls båda vänstra fält skulle så den erfa-
renhetspedagogiska undervisningen ligga med dess osynliga pedago-
gik. Möjligtvis skulle, som Edmund Knutas och Fredrik Hansson 
tolkat historien, den tidiga, marxistiskt ideologibaserade, varianten 
ligga i nedre kvadranten, medan den senare skulle återfinnas i den 
övre vänstra.326 Också Anita Norlund anser i sin avhandling, att det 
erfarenhetspedagogiska ämnet ”vacklar” mellan dessa två kvadran-
ter.327 Kerstin Bergöö menar att Pedagogiska gruppen arbetade i en 
uttalat politisk tradition och med en ämneskonstruktion som hade 
karaktären av det Ball kallar critical literacy.328 Någon förflyttning 
från den kvadranten nämner hon inte.

Malmgren har även konstruerat en fyrfältsmodell, som bygger på 
en del av svenskämnet, nämligen litteraturundervisning. Den åter-
finns som sammanfattning av hans Åtta läsare på mellanstadiet.329 
Innan den presenteras ska kanske ett par begrepp förklaras. Malm-
gren opererar med sedan antiken kända begrepp, poesis (= skapa, 
göra) som han ställer emot mimesis:330 

326  Knutas, Mellan retorik och praktik, 22 citerar ur Thavenius, Jan. (red.). 
Svenska i verkligheten. Från arbetet med en alternativ svenskundervisning. 
Stockholm: Författarförlaget, 1977, 17, där vi finner följande mening: ”Vår 
analys grundar sig på ett marxistiskt synsätt.” Hansson, På jakt efter språk, 26 
f, 40 f. har också lagt märke till marxistisk influens. Kaspersen, Peter. Littera-
turdidaktiske dilemmaer og løsninger: En undersøgelse af litteraturdidaktikkens 
aktuelle status i Norden. I Nordisk morsmålsdidaktik. Forskning, felt og fag, 
Sigmund Ongstad (red.), 47-75. Oslo: Novus Forlag, 2012, 56 skriver: ”Peda-
gogiska gruppen i Lund /.../ Lars-Göran Malmgren /.../ forbinder en inspira-
tion fra tysk marxistisk litteratursociologi og arbejdererfaringspædagogik med 
inspiration fra amerikansk reformpædagogik”.

327  Norlund, Anita. Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan. Didaktiska 
perspektiv på läroböcker, lärare och nationella prov. Diss., Göteborgs universi-
tet, 2009, 205.

328  Bergöö, Vilket svenskämne?, 54.

329  Malmgren, Lars-Göran. Åtta läsare på mellanstadiet. Litteraturläsning i 
ett utvecklingsperspektiv. Lund: Studentlitteratur, 1997, 221-229.

330  I en not ger han tre översättningar av ordet: ”poiësis = göra, tillverka, 
dikta”.
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Litteratur är inte mimesis, inte en ren avbildning. Den härmar, 

avbildar och återger inte något externt utan skapar sin egen kon-

struerade värld. Litteratur är snarare poesi, poesis”. 331 

Han använder sedan begreppen med egna definitioner:

Man kan lite förenklat tala om en poetisk dimension, som under-

stryker litteraturens visionära värde som skapad värld i relation 

till en mimetisk dimension som understryker igenkänning, upp-

repning och återgivning av det välkända som litterära element.

Individualitet,	  det	  psykologiska

Den	  mime5ska	  dimensionen:	  
beröring,	  texten	  i	  läsaren,	  
historisering,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
igenkännande	  bekrä=else

Den	  poe5ska	  dimensionen:	  li>erär	  
kompetens,	  särart,	  este5sk	  
nega5on,	  li>eraturens	  autonomi,	  
texten	  utanför	  läsaren,	  nya	  
perspek5v

socialitet,	  det	  kulturellt	  
gemensamma	  (kön,	  klass,	  
subkultur,	  etnicitet)

Figur 3.3 Lars-Görans Malmgrens fyrfältsmodell över ämnes- 
konstruktioner.332

På fyrfältsmodellens ena axel betecknas den ena polen ”den mime-
tiska dimensionen” med förklaringar ”beröring, texten i läsaren, 
historisering, igenkännande bekräftelse” och den andra polen ”den 
poetiska dimensionen” med förklaringarna ”litterär kompetens, 
särart, estetisk negation, litteraturens autonomi, texten utanför 
läsaren, nya perspektiv”. Den andra axeln har fått polerna ”indi-

331  Begreppets komplexitet och dess realisering utreds och exemplifieras i 
Auerbach, Erich. mimesis. The Representation of Reality in Western Literaure. 
Princeton, N.J: Princeton University Press, 1946. På svenska mimesis. Verk-
lighetsframställningen i den västerländska litteraturen. Falun: Albert Bonniers 
förlag, 1988.

332  Malmgren, Åtta läsare på mellanstadiet, kapitel 11.
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vidualitet, det psykologiska” och ”socialitet, det kulturellt gemen-
samma (kön, klass, subkultur, etnicitet)”. 333 

Den senare axeln ligger nära Bernsteins och Martins ”intra-indi-
vidual–inter-group”-axel, medan den förra påminner om acquisition 
med ord som ”texten i läsaren /…/ igenkännande”, och transmission 
med ”litterär kompetens /…/ litteraturens autonomi, texten utanför 
läsaren, nya perspektiv”. Det är svårt att tänka sig att elever skulle 
kunna diskutera detta utan (ganska kraftig) lärarintervention och 
användande av metaspråk. Malmgrens fyrfältsmodell passar alltså 
in med de tre andra.

Vi kan konstatera att det är en betydligt mer komplex bild av 
litteraturundervisning och litteraturläsning, som diskuteras hos 
Malmgren 1997 jämfört med 1988, något som ytterligare styrker 
bilden av två erfarenhetspedagogiska ämnen.

Wolfgang Herrlitz 
Wolfgang Herrlitz har två fyrfältsmodeller, en som beskriver ”målen 
för modersmålsundervisning” och en annan som illustrerar ”besluts-
fattande i modersmålsundervisning”.334 I detta sammanhang, när vi 
diskuterar ämneskonstruktioner, blir den första intressantast. Herr-
litz utgår ifrån ett IMEN-projekt, där modersmålslärare i olika euro-
peiska länder har fört dagbok över sin undervisning. Det är alltså 
lärares retorik han utgår ifrån, inte deras praktik. Hans fyrfältsmo-
deller försöker sammanfatta resultatet av projektet, så att han i de 
olika kvadranterna sätter in de olika ländernas modersmålsunder-
visning som den framkommer ur dagböckerna. På så vis skiljer sig 
Herrlitz’ kvadranter från de övriga forskarnas.335 

333  I likhet med fallet hos Balls fyrfältsmodell har jag i Malmgrens ändrat på 
placeringen av axlarna. Originalbilden finns i Malmgren. Åtta läsare på mel-
lanstadiet, 227.

334  Herrlitz, Wolfgang. Standard Language Teaching in Europe: Preliminary 
Results of a Comparative Approach. I Research on Mother Tongue Education 
in an International Perspective. Studies in Mother Tongue Education 3, Sjaak 
Kroon & Jan Sturm (eds.), 16-18. 1987: ”Aims of the mother tongue educa-
tion”, ”Decision making in mother tongue education”.

335  Ibid. Jag har även när det gäller Herrlitz bytt om på polerna så likheter 
och skillnader mellan de olika fyrfältsmodellerna tydligare framträder. 
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Figur 3.4 Wolfgang Herrlitz’ fyrfältsmodell.336

Herrlitz har på den horisontella axeln polerna research discipline och 
personal experience, vilka indikerar en undervisning som antingen 
lägger störst vikt vid ämnets akademiska traditioner som litterär 
analys eller diskursivt skrivande, eller har som mål elevernas per-
sonlighetsutveckling och som utgår ifrån elevernas erfarenheter. Den 
ligger nära Bernsteins och Martins horisontella axel med ”transmis-
sion–acquisition”, Balls not self (”authoritative, directive prescrip-
tive”) och self (”authentic, immediate, negotiable”) och Malmgrens 
“poetisk dimension – mimetisk dimension”.

De vertikala polerna benämner Herrlitz cultural heritage och 
social development. Här frammanas en undervisning som antingen i 
huvudsak sysslar med litteraturhistoria och kanoniska texter eller ett 
demokratiämnne. Den ena polen, social development, skulle kunna 
motsvara Bernsteins och Martins inter-group, Balls not self (collec-
tivity) och Malmgrens ”socialitet, det kulturellt gemensamma” men 
cultural heritage har inte mycket gemensamt med, intra-personal, 
individual eller individualitet.337

Till skillnad från Bernstein, Martin och Ball har Herrlitz inte 
namngett kvadranterna. Hade han använt beteckningarna för axel-
polerna som beteckning för kvadranterna, hade han legat nära de tre 
andra modellerna. Nu gör han emellertid inte det, men terminologin 
avviker inte från de andra tre. Inte heller Malmgren har explicit 
namngett kvadranterna, men han för ett resonemang om vad slags 
undervisning som kan förväntas i dem.

336  Ibid, 17.

337  Ibid, 16-18.

cultural	  heritage

social	  
development

research	  
discipline

personal	  
experience
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sammanfattning Bernstein, martin, Ball, malmgren, herrlitz
Vad vi funnit i undersökningen av de fem fyrfältsmodellerna är, att 
fyra ligger väldigt nära varandra. Bernstein, Martin och Ball talar i 
politiska termer, men de beskriver noggrant vilka språkligt-didak-
tiska kriterier som ligger bakom beteckningarna, medan Ball och 
Malmgren använder litterära och didaktiska begrepp. 

Herrlitz använder tre begrepp, som väl överensstämmer med de 
övrigas, medan ett, ”cultural heritage”, i och för sig ligger nära de 
andras språkbruk, men det placeras in på ett ställe i modellen, som 
inte matchar de övrigas.

Vi skulle kunna sammanfatta de fem fyrfältsmodellerna i en 
gemensam modell: (se figur 3.5 på nästa sida)

Det blir ohanterligt att använda fyra eller fem olika beteckningar 
för polerna och kvadranterna, så i fortsättningen betecknar jag, om 
inte sammanhanget fordrar annat, den vertikala axeln individualitet 
(”self”) – kollektivitet (”not self”) och den horisontella Förhand-
lingsbar/ mimetisk dimension– Auktoritativ/poetisk dimension, där 
Lars-Göran Malmgrens definition av ”poetisk” och ”mimetisk” 
gäller. Övre vänstra kvadranten, I, betecknas liberal/progressiv, den 
övre högra, II, konservativt färdighetsämne, den nedre högra, III, 
(subversivt) bildningsämne och den nedra vänstra, IV, radikalt ämne. 

En diskussion av de fyra kvadranterna återfinns i slutet 
av detta kapitel, men först undersöks ytterligare teorier om 
ämneskonstruktioner.

Ytterligare teorier om ämneskonstruktioner
Det finns en mångfald förslag till ämneskonstruktioner, som inte 
har utmynnat i fyrfältsmodeller.338 En del av dem presenteras här. 
Några av dem faller ganska lätt på plats i de fyrfältsmodeller, som 
presenterats ovan, medan i synnerhet två modeller fordrar lite längre 
presentation och analys. Låt oss börja med dem.

Tomas Englund
Tomas Englund urskiljer genom läsning av ett flertal forskare tre 
ämneskonstruktioner.339 Den första är progressivismen, som Englund 
sammanfattar så här:

338  Se till exempel Hansson, På jakt efter språk.

339  Englund. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, kapitel 7. 
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Progressivismen var i de former som hittills tecknats således in-

riktad på att genom skolan bättre anpassa individerna till det 

föränderliga samhällets krav, och den förespråkade därvid en 

förändring av skolan mer utifrån principer om individens/barnets 

egen utveckling än i den traditionella ämnesberoende skolan.340

Rörelsen förespråkade alltså svag yttre och inre klassifikation och 
individcentrering, och därmed osynlig pedagogik och horisontell 
diskurs. Den store lärofadern var Dewey. I Bernsteins fyrfältsmo-
dell hamnar den i övre vänstra kvadranten, likaså i Martin & Balls, 
naturligtvis, och likaså i Balls och Malmgrens. 

Rekonstruktivismen utvecklades ur progressivismen, men menade, 
att denna var ”hållningslös och riktade alltför mycket in sig på den 
enskilda individens utveckling”.341 Skolan skulle inte ”rygga för att 
ställa frågor om samhällets organisering och andra konfliktfyllda, 
kontroversiella frågor”.342 Rekonstruktivismen påminner mest om 
radical (English) och placeras i nedre vänstra kvadranten.

Perennialismen är en gammal utbildningsfilosofi, som av rekon-
struktivismen, ”tvingades artikulera sig”.343 Den liknar i hög grad 
det tidigare omtalade bildningsämnet och great literature och kän-
netecknas av klassisk litteratur, de eviga frågorna, högt allmänbild-
ningsideal och formell bildning. Stark yttre och inre klassifikation 
och önskan om att vidareföra ”det kulturellt gemensamma”, för att 
tala med Malmgren, placerar rörelsen i nedre högra kvadranten.

Essentialismen, som också var kritisk mot progressivismen, hävdade 
de traditionella skolämnenas suveränitet, men utbildningen skulle 
bygga på ”de lagar som vi fått genom den moderna civilisa tionen”. 
Den hävdade hårt arbete och därmed disciplinens nöd vändighet, 
lärarens makt i undervisningsprocessen och traditionella, men ”veten-
skapligt beprövade” metoder.344 Vi finner här ett ämne med stark 
yttre och inre klassifikation med tonvikt på transmission, det vill säga 
en synlig pedagogik, som påminner om färdighetsämnet eller skills, 
vilket gör att essentialismen hamnar i övre högra kvadranten. 

340  Ibid, 234.

341  Ibid, 239.

342  Ibid, 240.

343  Ibid, 235.

344  Ibid, 235.
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Roz Ivanič
Roz Ivanič beskriver sex olika diskurser, som handlar om att skriva 
och att lära sig skriva. Hon menar emellertid, att diskurserna kan 
“anpassas till att också gälla läsning och att lära sig läsa, eller 
till att gälla literacyundervisning, i vilken läsning och skrivande 
är integrerade”.345 De olika diskurserna kan alltså användas som 
olika ämnesbeskrivningar eller ämneskonstruktioner. Några av dem 
känner vi igen från tidigare behandlad forskning. 

Skills discourse, färdighetsdiskursen, beskriver hon som en explicit 
undervisning som fokuserar på ”autonoma språkliga färdigheter som 
korrekt handstil, stavning, interpunktion och meningsstruktur”.346 
Denna diskurs ryms i övre högra kvadranten.

Genrediskursen (genre discourse) vilar på verk av genreskolans 
teoretiker, till exempel Halliday och Martin.347 Den utmärks av att 
eleverna ska lära “olika texttypers lingvistiska karakteristika för att 
kunna reproducera dem ändamålsenligt så de kan tjäna specifika 
ändamål i specifika kontexter”. Detta anses kunna läras bäst i expli-
cit undervisning. De texttyper som fästs störst vikt vid är så kallade 
”starka genrer”, det vill säga sådana som ger ”akademisk literacy” 
genom ”akademisk socialisering”.348 Dessa kännetecken placerar 
genre-diskursen i nedre högra kvadranten, där även Martin ju place-
rar den. 

Den kreativa diskursen är fokuserad på den enskilde eleven, som 
genom att skriva mycket lär sig skriva bättre, antas det. Ämnena 
ska vara personligt relevanta för den enskilda eleven och innehållet 
kommer från elevens egen erfarenhet. Fokus ligger på innehåll och 
stil, inte så mycket på språklig form. Undervisningen karaktärise-

345  Ivanič, Roz. Discourses of writing and learning to write. I Language and 
education 18 (3), 220-245. 2004, 240: ”be adapted to refer also to reading and 
learning to read, or to refer to literacy education, in which reading and writing 
are integrated”.

346  Ibid, 227: “autonomous linguistic ‘skills’ of correct handwriting, spelling, 
punctuation and sentence structure”.

347  Ibid, 232. Hon anger bland andra Halliday, Michael A. K & Hasan, 
Ruqaiya. Language, Context and text: Aspects of Language in a Social-Semi-
otic Perspective. Victoria: Deakin University Press, 1989 och Martin, James R. 
Factual Writing: Exploring and Challenging Social Reality. Victoria: Deakin 
University Press, 1989.

348  Ibid, 233: ”the linguistic characteristics of different text-types in order to 
be able to reproduce them appropriately to serve specific purposes in specific 
contexts”, “powerful genres”, ”academic literacy”, ”academic socialization”.
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ras av ”implicit lärande, inte explicit undervisning”,349 det vill säga 
horisontell diskurs och osynligt lärande. Denna diskurs kan alltså 
placeras i övre vänstra kvadranten.

Hos Ivanič återfinner vi också det som tidigare nämnda forskare 
benämnt radical (English), men här i två versioner. Den ena kallas 
de sociala praktikernas diskurs (social practices discourse), och den 
andra sociopolitisk diskurs (sociopolitical discourse).350 Låt oss börja 
med den förra, som har utvecklats av teoretiker inom New Literacy 
Studies och som utmärks av ”literacyhändelser som passar för inspel-
ning och dokumentation och generaliserad, sociokulturellt situerade 
literacy praktiker som kan härledas från sådana dokumentationer”.351 
Den har få prov och undervisningen bygger på implicit lärande: 
”lärande sker implicit genom meningsfullt deltagande, inte genom 
instruktion”.352 Det meningsfulla lärandet sker i grupper. Vi befin-
ner oss alltså i en kompetensmodell och i en horisontell diskurs med 
osynlig pedagogik med svag klassifikation och inramning.

De sociala praktikernas diskurs förekommer ofta tillsammans med 
den sociopolitiska diskursen, ”men fokuserar på de bredare, mer 
politiska aspekterna av kontext”.353 Den försöker skapa en kritisk 
medvetenhet hos eleverna och få dem att se genrer som sprungna 
ur historiska och politiska maktförhållanden. Den bygger på tanke-
gods från Critical Literacy och Critical Language Awareness354 och 
utmärks av få prov, ”utvärdering är antietiskt för denna diskurs”, 
som Ivanič uttrycker det, av inriktning på grupper, som kan leda 
till ”icke-tänkande konformism”355 och av explicit pedagogik. Det 
sista tyder på en synlig pedagogik, medan undvikandet av prov ger 
en osynlig pedagogik vid handen. Eftersom den förekommer så ofta 

349  Ibid, 229 f.: ”implicit learning, not explicit teaching.”

350  Ibid, 234 och 237.

351  Ibid, 234. Hon nämner teoretiker till exempel som Barton, Hamilton, 
Baynham. ”literacy events which are amenable to recording and documenta-
tion, and generalised, socioculturally situated literacy practices which can be 
inferrred from such evidence”.

352  Ibid, 235: ”learning happens implicitly through purposeful participation, 
not through instruction”.

353  Ibid 237: ”but focuses on the broader, more political aspects of context.”

354  Ivanič (2004:238). Hon nämner till exempel Clark, Cope, Kalantzis, 
Fairclough och Janks. 

355  “assessment is antiethical to this discourse”, ”unthinking conformism”.
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tillsammans med de sociala praktikernas diskurs, skulle jag vilja 
placera båda i nedre vänstra kvadranten.

Den sjätte och sista diskursen benämner Ivanič processdiskurs, 
som utmärks av fokus på skrivprocessen så som vi känner den från 
bland annat norska skrivforskare.356 Frågan är om denna verkli-
gen är en egen diskurs, eftersom den kan användas i alla de övriga 
fem. Ivanič verkar vara medveten om detta och säger: ”processen 
är egentligen bara ett medel att nå ett mål”, ”’processinställningen’ 
tillskrivs ofta pedagogiska praktiker som jag skulle vilja identifiera 
med den kreativa diskursen /…/ skrivprocessdiskursen är egentligen 
inte till diskussion”357 och ”i skrivprocessdiskursen reduceras hän-
delsen till skrivprocesserna själva”.358 Jag väljer därför att inte se 
processkrivningen som en egen ämneskonception; den kan i olika 
varianter återfinnas i alla fyra kvadranterna, kanske i synnerhet i 
den övre vänstra och den nedre högra.359 

John Dixon, Arthur N. Applebee, Johan Fjord Jensen,  
Bo Steffensen, gun Malmgren
Några andra forskare, som sysselsatt sig med ämneskonstruktioner, 
är väl beskrivna och analyserade i avhandlingar och annan didaktisk 
litteratur, både i Danmark och i Sverige, och naturligtvis i deras hem-
länder. Därför tillåter jag mig att diskutera dem relativt kortfattat.

För enkelhetens skull benämner jag övre vänstra kvadranten I, 
övre högra II, nedre högra III och nedre vänstra IV.

John Dixon talar om tre modeller eller ”images of practice”: 
”Skills, Cultural Heritage, Personal Growth”.360 Namnen är bra 
sammanfattningar av hans förklaringar till dem. Skills platsar i II, 
Cultural heritage i III och Personal growth i I.

356  Ibid, 231 f. Hon nämner inte de norska skrivforskarna, men i en nordisk 
kontext kan nämnas till exempel Dysthe, Olga. Det flerstemmige klasserommet. 
Skriving og samtale for å lære. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1995 och Hoel, 
Torlaug Løkensgaard. Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper. 
Lund: Studentlitteratur, 2001.

357  Ibid, 231 f.: ”the process is really only a means to an end”, “’the process 
appoach’ often refers to pedagogic practices which I would identify with the 
creativity discourse /…/ so the process discourse of writing is not really in 
contention”

358  Ibid, 234: ”[i]n the process discourse of writing, the event is reduced to the 
writing processes themselves.”

359  Se också Hedeboe, Når vejret læser kalenderen…, i synnerhet avsnitt 2.3.3.

360  Dixon, John. Growth through English. London: Oxford University Press, 1975.
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Arthur N. Applebee redovisar en rapport från NCTE:361 

Three models represent long-standing traditions in the English 
language arts: one was student centered, emphasizing ”personal 
growth”; one was content centered, emphasizing the preserva-
tion of a cultural heritage; and one was skill centered, emphasiz-

ing the development of language competences.362 

Vi lägger märke till att undersökningen av amerikanska moders-
målslärares organisation kommer fram till att dessa tre modeller 
representerar långvariga traditioner och de passar väl in i fyrfälts-
modellen: Student centred i I, Skills i II och Content centred i III.

Det finns även modeller, skriver Applebee vidare, som bygger på 
”konstruktivistiska teorier”, men han presenterar dem inte detalje-
rat. Vi får emellertid veta att de är processorienterade, att varje elev 
har en central roll och att ”instruktion blir mindre en fråga om för-
medling /…/ och mera en fråga om att hjälpa individuella elever”.363 
Dessa modeller är alltså förvärvarcentrerade, har svag klassifikation 
och inramning och hör hemma i I.364

Johan Fjord Jensen föreslår fem kompetenser, men menar att de 
fyra första utgör, eller i sig har, den femte, den humanistiska kompe-
tensen. De fyra är den kreativa, den kommunikativa, den historiska 
och den kritiska. Han blir än mer svårtolkad, eftersom de övriga 
tre kompetenserna är inbäddade,365 för att använda ett bersteinskt 
uttryck, i den historiska, som är humanioras ”sine qua non”.366

361  Nationel Council of Teachers of English I USA.

362  Applebee, Arthur N. The Background for Reform. I Literature instruction. 
A focus on student response, Judith Langer (ed.), 53-77. Urbana, IL: National 
Council of Teachers of English, 1992-.

363  Ibid, 3: ”constructivist theories”, ”[i]nstruction becomes less a matter of 
transmittal /…/ and more a matter of helping individual learners”

364  Molloy, Gunilla. Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik. Lund: 
Studentlitteratur, 2007 tar fasta på dessa konstuktivistiska teorier.

365  Jensen, Johan Fjord. Det tredje. Den postmoderne udfordring. Valby: 
Amadeus, 1987. Han talar om att denna kompetens ”vil blive holdt i ligevægt 
af andre kompetencer, der ikke i samme grad var udviklet i det gamle huma-
niora:”, kolonet efter sista meningen gör att jag tolkar att de andra inbäddas i 
den som utgör ”humanioras centrale bestemmelse”.

366  Detta stycke och de följande om Fjord Jensens kompetensförslag finnes 
speciellt på s. 54 ff.
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Den kreativa kompetensen har gått från att vara teoretisk till 
praktisk. ”Teaterhistorie er blevet til dramaturgi. Kunsthistorie er 
ikke blot et fag til studium af historisk overleverede billedformer; 
det udfolder nu formerne selv igennem ’formning’”. Vi kan här 
ana ett ämne i kvadrant I mellan ”förhandlingsbar/mimetisk” och 
”individualitet/self”.

Den kommunikativa kompetensen kan, om näringslivet får för mycket 
att bestämma om, bli instrumentell, men Fjord Jensen hoppas på att hum-
nanistiska värdetraditioner kan hålla detta stången. Kompetensen påmin-
ner dock mest om det konservativa färdighetsämnet och placeras i II.

Den historiska kompetensen hör till III och den kritiska till IV.
Bo Steffensen menar, att det finns åtta olika ämnesdidaktiska 

uppfattningar om danskämnet.367 Vi känner igen de flesta av beteck-
ningarna på dem: danska som vetenskapsteoriämne, redskapsämne, 
kommunikationsämne, medvetenhetssociologiskt ämne, klassiskt 
bildningsämne, bildnings- och identitetsämne, kreativt ämne och 
kulturämne. Bodil Hedeboe visar på ett övertygande sätt att de kan 
slås ihop till fyra.368 Hon stödjer sig på en tidigare utgåva av Steffen-
sen och i den finns inte åtta, bara sju konceptioner. Hennes beteck-
ningar avslöjar att hennes avhandling behandlar ”skrivpedagogiska 
förlopp”. Steffensens två första kallar hon språkfärdighetsämne, 
som passar in i kvadrant II, nästa två konceptioner benämner hon 
kritiskt språkfärdighetsämne, vars beskrivning passar i IV, varpå den 
femte kallas kulturarvsämne som placerar sig i III och den sjätte och 
sjunde kallas personligt växtämne, som ligger nära Balls personal 
growth (och där placerar jag även den sista, som inte fanns med 
1999), som väl täcker in kvadrant I. 

Gun Malmgren369 påvisar i sin avhandling två ämneskonstruktio-
ner, det lägre svenskämnet, ett färdighetsämne, som fyller kriterierna 
för II och ett högre svenskämne, ett bildningsämne, som lämpar sig 
att placeras i III.370 

367  Steffensen, Bo. Når børn læser fiktion. Grundlaget for den nye litteratur-
pædagogik. København: Akademisk Forlag, 2005, 267- 277.

368  Hedeboe, Når vejret læser kalenderen…, i synnerhet 75- 82. Hon stödjer 
sig bland annat på Macken-Horariks intertextuella områden eller domäner, Hal-
liday, Bernstein, Martin och Rothery. Se också Kaspersen, Peter & Krogh, Ellen. 
Hvad er modersmålsfagets fremtid? I Tredje nationella konferensen i Svenska 
med didaktisk inriktning. Växjö den 9 november 2005, Bengt Linnér & Kata-
rina Lundin Åkesson (red.). Malmö: Nationella nätverket för SMDI, 2005.

369  Malmgren, Gymnasiekulturer.

370  Gun Malmgrens avhandling har behandlats bland annat av Elmfeldt, 
Johan. Läsningens röster. Om litteratur, genus och lärarskap. Diss. Stock-
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Svenska som demokratiämne
Ytterligare en ämneskonstruktion har sett dagens ljus sedan början 
av seklet. Flera artiklar har skrivits om denna som ibland har kallats 
demokratiämnet, ibland demokrati- och värdegrundsämnet, ibland 
det erfarenhetspedagogiska demokratiämnet. En motsvarande 
ämneskonstruktion har inte debatterats i Danmark, åtminstone inte 
i samma omfattning som i Sverige.

Kerstin Bergöö och Anette Ewald diskuterar i Utbildning och 
demokrati 2/2003 ”ett brett, demokratiskt, icke-segregerande och 
språk- och kunskapsutvecklande svenskämne” som ”tar sin utgångs-
punkt i elevers direkta och indirekta erfarenheter” och ”[a]rbetets 
innehåll i ett sådant ämne skulle med Jan Thavenius ord vara Jaget 
och Världen”. De menar, att ”vi inte ska bekymra oss alltför mycket 
om svenskämnets gränser mot andra ämnen.”371 Ämnesdefinitionen 
kondenseras till ett ”dialogiskt, mångmedialt och erfarenhetsbaserat 
ämne”.372 Mot slutet av artikeln förs tankegången fram att svensk-
ämnet, i varje fall som vi känner det, kanske helt försvinner. ”Kanske 
talar vi då om språk och kunskapsutveckling i så vid mening att det 
inte längre går att tala om ett svenskämne”.373

Vi kan konstatera att denna ämneskonstruktion har svag både 
inre och yttre klassifikation och är elevcentrerat, det vill säga med 
Bernsteins definition ett ämne med kompetensmodell och osynlig 
pedagogik, vilket gör att det kan placeras i övre vänstra kvadranten. 
Vi noterar också, att erfarenhetsämnet i denna variant har blivit dia-
logiskt och mångmedialt. Det erfarenhetspedagogiska ämnet har på 
allvar flyttat sig från IV till I.

I samma nummer diskuterar Gun Malmgren ”svenskämnet som 
demokrati- och ’värdegrundsämne’”, där hon (som kan sin Bernstein) 
skriver om ett ”svenskämne som bygger på ett brett språk- och text-

holm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1997, Bergöö Vilket 
svenskämne? Bommarco, Birgitta. Texter i dialog. En studie i gymnasieelevers 
litteraturläsning. Diss., Malmö högskola, 2006. Ewald, Läskulturer. Bergman, 
Gymnasieskolans svenskämnen och Hansson, På jakt efter språk.

371  Bergöö, Kerstin & Ewald, Anette. Liv, identitet, kultur. Om utredningen 
Att lämna skolan med rak rygg och svenska som demokratiämne. I Utbildning 
och demokrati, vol. 12, 2/2003, 31-46. Örebro: Pedagogikämnet, Örebro uni-
versitet, 2003. Alla fyra citaten s 41.

372  Ibid, 42.

373  Ibid, 43.
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begrepp där de estetiska ämnena intar en central position i ett svagt 
inramat ämne”.374 Denna ämneskonstruktion hör också hemma i I.

Gunilla Molloys ämneskonstruktion påminner en hel del om den 
som Bergöö & Ewald gör sig till tolkar för. Likt dem citerar hon Jan 
Thavenius: ”Om svenskämnet skall kunna vara ett ’ämne’ i vilket unga 
människor ska kunna utforska ’jaget och världen’ som Jan Thavenius 
(1982) skriver, var går då gränsen mot andra ämnen i skolan?”.375 

Hon vill diskutera en fjärde ämneskonstruktion, utöver Lars-
Göran Malmgrens triad, en konstruktion som bygger på en ”inte-
grativ ämnessyn.”376 ”För en integrativ ämnessyn innebär det att 
läroplanen med dess skrivningar om demokrati och värdegrund bör 
sammanlänkas med kursplanens skrivningar om ämnets innehåll”.377 
Det gäller enligt Molloy att få till stånd ”ett lyckligt gifte mellan 
kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget” och det hittar hon 
i den fjärde ämneskonstruktionen, som hon funderar på att kalla 
”svenska som ett socio-konstruktivistiskt ämne” i Applebees efter-
följd (se ovan), men hun stannar till slut för beteckningen ”svenska 
som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne”.378 [Molloys kursiv.]

Molloy menar, att ”svenskämnet inte har någon inneboende 
kärna”, att det ska öppna sig mot andra ämnen, att litteraturarbeten 
ska byggas kring elevernas läsupplevelser, att eleverna ska göra ”sin 
egen planering /…/ utifrån kursplanen” och skriva ”egna kriterier 
för G, VG och MVG”.379 Detta innebär, ”att det traditionella akade-
miska ämne som utgör en del av den ämnesdidaktiska triangeln kan 
sprängas av andra ’värdeladdade ämnen’ som kan uppstå i mötet 
mellan olika elevers reception vid läsningen av olika texter”.380

Det kan diskuteras, om detta ämne på allvar är en fjärde ämnes-
konstruktion eller enbart en förändring eller precisering av erfaren-

374  Malmgren, Gun. Svenskämnet som demokrati- och ’värdegrundsämne’. I 
Utbildning och demokrati, vol. 12 no. 2 (2003): 63-76, 74.

375  Molloy, Skolämnet svenska, 42.

376  Första gången omnämns den fjärde ämneskonceptionen på s 50, däref-
ter passim för att djupare diskuteras i slutkapitlet, s 157-193. Den integrativa 
ämnessynen behandlas bland annat på s. 41, 92, 136, 168 som rubrik, 177, 
185.

377  Ibid, 41.

378  Ibid, 184 f.

379  Ibid, 71, 132, 128 resp. 135.

380  Ibid, 168.
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hetspedagogiken. Konstruktionen utmärks emellertid av förvärvar-
tillvändhet och svag klassifikation och inramning, och av implicit 
regulativ och instruktionsdiskurs, det vill säga av osynlig pedagogik. 
Molloys resonemang om Lars-Göran Malmgrens termer ”skydd” 
och ”öppenhet” mot/för texter och privata erfarenheter diskuterar 
Bernstein i den integrerade koden. Konstruktionen passar således in 
i kvadrant I.381

Jag återkommer till denna ämneskonstruktion, men redan här 
kan vi emellertid förmoda, att demokratiuppdraget är den starkaste 
parten i äktenskapet.

sammanfattning ämneskonstruktioner
I kapitel 2. Teoretisk grund beskrev och analyserade jag Basil 
Bernsteins didaktiska model, som innehåller en fyrfältsmodell över 
ämneskonstruktioner. Denna har jag i detta kapitel perspektiverat 
genom ett komparativt studium av andra fyrfältsmodeller av James 
R. Martin, Stephen Ball, Lars-Göran Malmgren och Wolfgang 
Herrlitz. Genom en jämförande analys, och ibland tolkning, har jag 
försökt leda i bevis att likheterna mellan dem är så stora, att de kan 
rymmas i en gemensam fyrfältsmodell, med undantag av Herrlitz’. 

Därefter har jag på samma sätt undersökt andra teorier om ämnes-
konstruktioner, som inte resulterat i fyrfältsmodeller, och kommit 
fram till att de modersmålsbeskrivningar och begrepp som används 
kan sättas in i den gemensamma fyrfältsmodellen.

Det kan i sammanhanget noteras, att Martin & Rose och SFL och 
genreskolan integrerat Bernsteins fyrfältsmodell, att Ball kommit 
fram till sina ämneskonstruktioner efter att ha undersökt ämnes-
debatten i England, att Lars-Göran Malmgren bygger på gedigen 
klassrums- och receptionsforskning, att Applebee presenterar en 
stor undersökning av NCTE och att Englund bygger på flera, i syn-
nerhet amerikanska, ämneskonstruktionsforskare. De representerar 
inte bara sig själva. I och med att min undersökning av ämneskon-
struktioner alltså till dels bygger på andras analyser av ett större 
material, har jag valt att kalla den en metaanalys.

Vad jag abstraherat fram är det som i samhällsvetenskaplig metod 
brukar kallas idealtyper, ett begrepp som ursprungligen kommer 

381  Ibid, 153 ff., resp. 167.
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från Max Weber.382 Idealtyper är ett tankemässigt verktyg, ”en steg-
ring eller en artikulering av vissa element i verkligheten”.383 

Sigmund Ongstad nämner fördelar med att ta fasta på mer bestän-
diga aspekter av ett ämne:

En hensikt med å definere kjernefaglighet er kansje nettopp å ut-

vikle noe som kan fastholdes som fag over tid. En søker da gjerne et-

ter et fags bærende, det vil si faste og mer bestandige dimensjoner.384

Naturligtvis existerar inga rena former av de fyra ämneskonstruk-
tionerna. I praktiken lånar lärare av två eller flera. Som visats i Den 
nordiske skole – finns den? från 2012 är lärarna ”paradigmatiska, 
multipolära och sysselsatta av kreativa kombinationsstrategier”.385 
Detta hindrar naturligtvis inte att det går att använda de fyra ämnes-
konstruktionerna som teoretiskt verktyg vid analys av undervisning, 
styrdokument och styrsystem. 

Modellen skulle kunna kompliceras (ytterligare) om man såg 
med danskdidaktiska ögon och satte in allmändidaktik i stället för 
individualitet/”self” och ämnesdidaktik i stället för kollektivitet/”not 
self”. Jag väljer att inte fullfölja tanken.

Samtliga fjorton analyserade ämneskonstruktioner finns samman-
förda i följande figur: 

382  Rothstein, Bo (red.). Politik som organisation. Förvaltningspolitikens 
grundproblem. Stockholm: SNS Förlag, 2010b, 17 ff., Weber, Max. Ekonomi 
och samhälle. Förståelsesociologins grunder, 1919. Lund: Argos, 1983.

383  Berg et al., Skolan i ett institutionsperspektiv, 76 ff., Englund, Läropla-
nens och skolkunskapens politiska dimension, 306.

384  Ongstad, Komparativ fagdidaktikk?, 312.

385  Ulfgard, Maria. Den polyparadigmatiska modersmålsläraren: Inte 
’antingen eller’ utan ’både och’. Om den komplexa legitimeringen av moders-
målsämnet. I Den nordiske skole – finns den? Didaktiske diskurser og dilem-
maer i skandinaviske morsmålsfag, Nicolai Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen 
(red.), 122-145. Oslo: Novus Forlag, 2012, 142. Se även Penne, Sylvi. Hva 
trenger vi egentlig litteraturen til? Politikk, didaktikk og hverdagsteorier i 
nordiske klasserom. I Den nordiske skole – finns den? Didaktiske diskurser 
og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag, Nicolai Frydensbjerg Elf og Peter 
Kaspersen (red.), 32-58. Oslo: Novus Forlag, 2012, 54 f., Krogh, Ellen, Penne, 
Sylvi og Ulfgard, Maria. Opsummering. Den nordiske skole, fins den? I Den 
nordiske skole – finns den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske 
morsmålsfag, Nicolai Frydensbjerg Elf & Peter Kaspersen (red.), 244-257. Oslo: 
Novus Forlag, 2012, 64. och Aase, Fagdidaktisk refleksjon som balancepunkt i 
sprikende profesjonsforventninger, 165.



122

Figur 3.6 Fjorton ämneskonstruktioner i samma fyrfältsmodell.

Ämneskoncep*oner

(Osynlig	  pedagogik)	  	  	  	  	  	  	  	   (Synlig	  pedagogik)

14.	  Erfarenhetsped.	  demokra;ämne 14.	  -‐
Liberalt/progressivt 13.	  Este;skt	  demokra;-‐	  och	  värdegrund 13.	  -‐ Konserva1vt
	  ämne 12.	  Dialogiskt,	  mångmedialt	  erfarenhets 12.	  -‐ färdighetsämne

11.	  -‐ 11.	  Lägre	  färdighetsämne
10.	  Personligt	  växtämne 10.	  Färdighetsämne
9.	  Krea;vt 9.	  Kommunika;vt
8.	  Student	  centred 8.	  Skills
7.	  Personal	  growth 7.	  Skills
6.	  Crea;vity	  discourse 6.	  Skills	  discourse
5.	  Progressivism 5.	  Essen;alism
4.	  Erfarenhetspedagogiskt 4.	  Färdighetsämne
3.	  Progressive	  English 3.	  Skills
2.	  Liberal 2.	  Conserva;ve
1.Liberal/pProgressive 1.	  Conserva;ve

1.	  Radical 1.	  Radical
2.	  Radical 2.	  Subversive
3.	  Radical	  English 3.	  Great	  literature
4.	  Erfarenhets 4.	  Bildningsämne
5.	  Rekonstruk;vism 5.	  Perennialism
6.	  Sociopoli;cal	  discourse 6.	  Genre	  discourse
7.	  -‐ 7.	  Cultural	  heritage
8.	  -‐ 8.	  Content	  centred
9.	  Kri;skt 9.	  Historiskt
10.	  Kri;skt	  färdighetsämne 10.	  Kulturarvsämne
11.	  -‐ 11.	  Högre	  bildningsämne

Radikalt 12.	  -‐ 12.	  -‐ Subversivt	  
ämne 13.	  -‐ 13.	  -‐ bildningsämne

14.	  -‐ 14.	  -‐

1.	  Bernstein	  (1975-‐2000) 8.	  Applebee	  (1992)
2.	  Mar;n	  (2001) 9.	  Fjord	  Jensen	  (1987)
3.	  Ball	  (1987) 10.	  Hedeboe	  (2002)/Steffensen	  (1999/2005)
4.	  L-‐G	  Malmgren	  (1987) 11.	  G	  Malmgren	  (1992,	  1997)
5.	  Englund	  (2005) 12.	  Ewald,	  Bergöö	  (2003)
6.	  Ivanič	  (2004) 13.	  G	  Malmgren	  (2003)
7.	  Dixon	  (1975) 14.	  Molloy	  (2007)

	  Individuell	  ("Self")

Kollek*vitet	  ("Not	  self")

Förhandlingsbar	  Mime*sk	  
dimension

Auktorita*v	  Poe*sk	  
dimension
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Kvadrant I bygger på progressiv pedagogik med företrädare som 
Dewey, Piaget och Vygotsky i nydialogisk tolkning. Inom denna 
kvadrant har ekonomismen gjort betydande intrång i form av val-
frihet, privatisering och individualism. Inom den liberal/progressiva 
ämneskonstruktionen tas stor hänsyn till eleven, med danskdidak-
tiskt språkbruk kommer för vem-frågan först. Detta leder till en 
osynlig pedagogik med vardagsspråk.

Kvadrant II har behaviouristiska lärandeteorier som grund. Indi-
vidualismen är i centrum med elevens eget arbete. Kvadranten repre-
senterar en synlig pedagogik, men elevmisslyckande skylls på eleven. 
Ekonomismen har gjort inbrytningar i kvadranten med intrumenta-
lisering som följd, som Fjord Jensen fruktade. Sven-Erik Holgersen 
menar i en artikel att färdigheter inte bara ska förstås som ”målbare 
egenskaber inden for accountability-tænkningen” och föreslår hur 
ämneskonstruktionen kan ”gen-tænkes”.386 Karen Sonne Jakobsen 
diskuterar hur språkfärdigheter kan byggas upp.387 Detta kan ses 
som motstånd mot den rådande diskursen i kvadranten.

Kvadrant III bygger på socialpsykologiska pedagogiska teorier, 
till exempel Vygotsky i socialsemiotisk tolkning, Jerome Bruner, och 
genreteoretiker som Joan Rothery, Martin och Rose. Ball benämner 
den konservativ, Bernstein säger att den bara till synes är konserva-
tiv men i själva verket radikal och Martin & Rose, slutligen, menar 
att den är subversiv med den socialsemiotiska instruktionsdiskursen, 
det vill säga genremedvetenhet. Den är kollektiv och förmedlarinrik-
tad, det vill säga den har en synlig pedagogik med ämnesinnehållet, 
oftast texter, i centrum. Den innehåller metaspråk och har möjlighet 
att ge eleverna både recognition och realisation rules. Den bjuder 
eleverna det främmande, eller nya perspektiv med Lars-Göran 
Malmgrens terminologi.

Kvadrant IV grundar sig på kritiska pedagogiska teorier från 
Paulo Freire, Ivan Illich och Henry Armand Giroux. Den hade sin 

386  Holgersen, Sven-Erik. Færdighedsdimensionen. Færdighed og kropsligt 
betinget læring i sammenlignende fagdidaktisk perspektiv med særligt henblik 
på musisk-æstetiske fag. I Cursiv nr. 7 2011. Sammenlignende fagdidaktik, 
Ellen Krogh & Frede V. Nielsen (red.), 119-137. Aarhus: Aarhus Universitet, 
2011, 132.

387  Jakobsen, Karen Sonne. Sprogfærdigheder. Færdigheder i læreplaner for 
fremmedsprog i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv. I Cursiv nr. 7 2011. 
Sammenlignende fagdidaktik, Ellen Krogh & Frede V. Nielsen (red.), 137-159 
Aarhus: Aarhus Universitet, 2011.
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mesta utbredning under 1970- och 80-talet. Den subversiva möj-
ligheten i kvadrant III kan tänkas ha tagit över radikaliteten från 
kvadrant IV: genremedvetenhet och metaspråk framhålls ofta i 
utbildningsdiskursen och just språk- och diskursbehärskelse har 
blivit viktig i det totalt pedagogiserade samhället med osynligare 
reproduktion.388 Kvadrant IV kan emellertid tänkas blomstra igen 
som reaktion på ekonomismen. Den är förvärvarcentrerad och kol-
lektiv och innebär osynlig pedagogik. Den kan tänkas leda till ”icke-
tänkande konformism”. 

388  Se till exempel. Gee, Social Linguistics and Literature. och Penne, Pro-
fesjonsfaget norsk i en endringstid., Hva trenger vi egentlig litteraturen til? 
och Penne, Sylvi. Elevorientering i et literacy-perspektiv. Morsmålsdidaktiske 
refleksjoner med utgangspunkt i den nordiske skolen. I Nordisk morsmålsdi-
daktikk. Forskning, felt og fag, Sigmund Ongstad (red.). Oslo: Novus Forlag, 
2012.
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4. i klAssrummen 

den pedagogiska reproduktionsdiskursen och  
den primära kontextualiseringskontexten
I detta kapitel presenteras först det empiriska klassrumsmaterialet 
och hur jag arbetat med det. Därefter undersöker jag vad detta mate-
rial säger om undervisningen i de besökta klassrummen i Sverige och 
Danmark. Det är mest den pedagogosika reproduktionsdiskursen 
som behandlas. Den primära kontextualiseringskontexten under-
söks mera i kapitel 9. Styrmedel styr.

A. material och metod
I Danmark finns fyra gymnasiala utbildningar: STX, Studenterek-
samen vid det almene gymnasium, HHX, Højere Handelseksamen, 
HTX, Højere Teknisk Eksamen, och HF, Højere Forberedelsesek-
samen. STX var länge den enda gymnasiala utbildning, som ledde 
till studentexamen. Idag är de fyra utbildningarna sidoställda och 
leder till studentexamen, men HHX och HTX har genomgått fler 
reformer än STX och HF. De två förra har bildningssyfte, studie-
förberedande syfte och yrkessyfte, de två senare har bildnings- och 
studieförberedande syfte. 

Inom varje utbildning uppstår olika diskurser om bildning, 
ämnen och utbildning beroende på elevsammansättning, ämnesför-
delning och styrdokument, så hade jag valt att observera till exempel 
HTX i stället för STX, hade jag fått i alla fall delvis annorlunda 
forskningsresultat.389

389  Se också Klafki, Wolfgang. Dannelsesteori og didaktik – nye studier. 
Århus: Forlaget Klim, 2001, 119.
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Översikt över klassrumsempirin
Innan jag presenterar empiriöversikten, behövs lite läsanvisningar. 
Forskningsetiken kräver avidentifiering och jag har valt följande 
modell:390

• Svenska lärares namn börjar på S och danska lärares namn på D.
• Svenska klasser börjar på S (S1 är alltså en svensk åk1) och 

danska på D.
• Namn på elever i åk1 börjar på A, i åk2 på B och i åk3 på C. 

Begynnelsebokstaven i efternamnet är för svenska elever S och 
för danska D. Så är Anders D en dansk åk1-elev.

• Skolorna i Sverige har jag döpt till Kellgren- respektive Lenn-
grengymnasiet och den danska skolan till Holberggymnasiet.

Observationer
Anteckningar från klassrumsobservationer: 38 lektioner i Sverige, 
48 i Danmark läsåret 2007/2008
(S1 12 st, S2 14 st, S3 12st, D1 18 st, D2 9 st, D3 21 st.)391

Klasser: S1 (Lärare Sven och Sara), S2 (Lärare Stina), S3 (Lärare 
Sandra) S3a (som försvann) (Lärare Sven)
Klasser: D1 (Lärare David), D2 (Lärare Dan), D3 (Lärare Dan), D3a 
(som försvann) (Lärare David)
Anteckningar från teammøder, ämneskonferenser
Anteckningar från informella samtal med lärarna

Intervjuer392

Enskilda intervjuer med fyra elever ur var och en av de sex klasserna
Enskilda intervjuer med de sex lärarna och den ämnesansvariga på 
Kellgrengymnasiet.

Elevtexter, uppgifter eleverna fått i undervisningen av lärarna
Sverige: (5 litteraturprov, 1 rapport, 4 redovisningar, 2 analyser, 2 
argumenterande texter och 2 NP)393

390  Vetenskapsrådet. http://www.vr.se 

391  Datum finns som bilaga.

392  Intervjuguider till elev- och lärarintervjuerna, samt datumförteckning 
finns som bilagor.

393  Komplett förteckning finns som bilaga. Siffrorna, t.ex. 5 litteraturprov, 
betyder 5 x klassens elevantal. Med visst bortfall.
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Danmark: (10 stile394, 2 danskopgaver395, 1 studenterstil.)

Enkäter396

Samtliga sex klasser:
Enkät, halvöppen397, om betyg 
Enkät, öppen, om Vad är en bra text?, Skoltexter, Fritidstexter, 
Kanon
Endast åk 3:
Enkät, öppen, som är en utvärdering av tre års dansk-, respektive 
svenskstudier.
Samtliga svensk- och dansklärare på skolorna
Enkät, halvöppen, om vilka texter som tas upp i undervisningen 
geografiskt och tidsmässigt

Inspelningar398

4-gruppsdiskussion om ”Vad är en bra text?” (15 minuter) Endast 
elever. Jag var alltså inte närvarande.
Lärarledd gruppdiskussion om Kafkas Processen i S3.
(Alla intervjuer är inspelade)

Myndighetstexter
Skollagen, Gymnasieloven, läroplaner, kursplaner, bekendtgørel-
sen399 med læreplaner400, undervisningsvejledning401, utredningar, 
propositioner

394  Ung. hemuppsats.

395  Större skriftligt arbete i åk2.

396  Samtliga enkätformulär finns som bilagor.

397  Med sluten menar jag enkät med svarsalternativ och ringa eller ingen 
möjlighet för besvararen att uttrycka sig fritt. Öppen innebär enkät med frågor 
som besvaras i löpande text. Ovan har jag betecknat vissa enkäter som halv-
öppna, vilket betyder slutna frågealternativ, men med möjlighet att skriva egna 
kommentarer. Jfr även Trost, Jan. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2007, 
59ff.

398  Inspelningarna är gjorda på en Olympus WS-321M Digital voice recorder.

399  Lagförslaget.

400  Motsvarar svenska kursplaner.

401  ”Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer 
til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på 
undervisningsforløb. Vejledningen er et af ministeriets bidrag til faglig og pæda-
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Övrig empiri
Lektionsmaterial: termins-/läsårsplaneringar, pensaindberetninger/ 
undervisningsbeskrivelser402, lektionsplaneringar, uppgiftsformule-
ringar till stile, muntliga presentationer och skrivningar, samt PR-
material om skolorna osv.

Etnografi
Martyn Hammersly och Paul Atkinson beskriver livet för en etnograf:

In terms of data collection, ethnography usually involves the re-

searcher participating, overtly or covertly, in people´s daily lives 

for an extended period of time, watching what happens, listen-

ing to what is said, and/or asking questions through informal or 

formal interviews, collecting documents and artefacts – in fact, 

gathering whatever data are available to throw light on the issues 

that are emerging focus of inquiry.403

Andra talar om etnografi som ”denna tämligen krävande konstart 
(i varje fall om man med etnografi avser en längre period av del-
tagande observation i naturliga miljöer)”.404 Huruvida ett läsår är 
en längre period, må vara osagt, men observationerna går in under 
beteckningen etnografi, en kvalitativ forskning.405 Annette Ewald 
för i sin avhandling ett längre resonemang om etnografisk forskning 
och konkluderar: 

gogisk fornyelse.” Undervisningsministeriet. Undervisningsvejledning Dansk A. 
2007.

402  Förteckning över allt eleverna arbetat med under 3 år. Insändes till 
Undervisningsministeriet.

403  Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul. Ethnography. Principles in prac-
tice. Third edition. Oxford & New York: Routledge, 2007, 3.

404  Alvesson och Sköldberg, Tolkning och reflection, 316.

405  Se till exempel Kaijser, Lars och Ohlander, Magnus (red.). Etnologiskt 
fältarbete. Lund: Studentlitteratur, 1999, Ely, Margot. Kvalitativ forskningsme-
todik i praktiken – cirklar inom cirklar. Lund: Studentlitteratur, 1991. Sv. övers. 
1993, Spindler, George and Hammond, Lorie (eds.). Innovations in Educa-
tional Ethnography. Theory, Methods and Results. New Jersey: Erlbaum, 2006. 
Åsberg, Det finns inga kvalitativa metoder, hävdar, att det inte finns något som 
kan kallas kvalitativ (eller kvantitativ) forskning eller metod, utan enbart data 
i form av ord eller siffror. Hans artikel ger dock belägg för att det är allmänt 
accepterat i forskning att tala om kvalitativ och kvantitativ metod.
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Av detta följer att en (antropologiskt orienterad) etnografisk 

forskningsprocess fokuserar helheter, betonar sammanhang och 

kontext och uppfattar sina studieobjekt som kulturella fenomen 
och att syftet med forskningen är tolkning av kultur.406 [Ewalds 

kursiv.]

Jag är enig i att forskaren ska se helheter, sammanhang och kontext, 
men hävdar med stöd i hermeneutiken, att även delarna och förhål-
landet mellan delarna och mellan delarna och helheten är viktiga att 
undersöka. Begreppet kultur tolkar jag brett, så att även till exempel 
(makt)strukturer kan rymmas.

Liknande bestämningar är också andra forskare inne på. Margot 
Ely talar om att händelser ska ”ses i sina sammanhang”, om ”natur-
liga”, inte ”konstruerade” undersökningssammanhang, om att 
”kvalitativ forskning är en samspelsprocess där de undersökta per-
sonerna undervisar forskaren om sina liv” och om att ”[k]valitativa 
forskare betraktar upplevelsen som en helhet”.407 Lotta Bergman 
skriver om ”krav som kan ställas på etnografisk forskning”, ”forsk-
ning i autentisk miljö under längre tid, reflektion – även självreflek-
tion, metodtriangulering, deltagarperspektiv, konstruktionen av 
forskningsprocess och vetenskaplig text”.408 

Jag befann mig i autentisk miljö under ett läsår. Självreflektion 
och konstruktion av den vetenskapliga texten har jag behandlat i 
kapitel 2. Metodtriangulering har använts genom att jag ställt till 
exempel intervjuer mot observationer, för att få en fylligare och mer 
komplex bild.409 Deltagarperspektivet har respekterats i intervjuer, 
enkäter och observationer. I forskningsprocessen ingår analyser, 

406  Ewald, Läskulturer, 43.

407  Ely, Läsningens röster, 10.

408  Bergman, Gymnasieskolans svenskämnen, 66–71.

409  För ytterligare resonemang om trianguleringar, se till exempel Fangen, 
Deltagande observation, 187f., Patel och Davidson, Forskningsmetodikens 
grunder, 104, Doheny-Farina S. & Odell, L. Ethnographic research on writing. 
Assumptions and methodology. I Writing in nonacademic settings, L. Odell & 
D. Goswami, D. (eds.), 502- 532. New York & London: Guilford Press, 1985, 
509, Kullberg, Birgitta. Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, 2004 
och Hoel, Torlaug Løkensgard. Læreren som forskar sett med ein lærerforskars 
auge. I Klasserommet i sentrum. Festskrift till Åsmund Lønning Strømnes, Rolf 
Grankvist, Sigrun Gudmunsdottir & Marit Rismark (red.). Trondheim: Tapir 
forlag, 1997, 11.
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tolkningar och perspektiveringar. Val måste naturligtvis göras, och 
de valen har jag träffat.410

Joe L. Kincheloe menar, att man kan se etnografisk forskning som 
ett ”bricolage”, en sammansättning av till exempel observationsan-
teckningar, intervjuer och den stil i vilken fynden presenteras.411

Validitet och reliabilitet diskuteras i flera kvalitativa metodböcker 
och där talas om kvalitet eller kvalitetssäkring. Man försöker hitta 
andra och för kvalitativ forskning mer adekvata uttryck: autentici-
tet, förståelse, kredibilitet, överförbarhet, bekräftbarhet. 412 

Två näraliggande typer av validitet är katalytisk validitet och 
pragmatisk validitet. Den förra innebär i hur hög grad forskningen 
berör de som studeras så de kan förstå sin värld, så de har möjlighet 
att ändra den. En moderat tolkning av den senare motsvarar i stort 
sett katalytisk validitet, men dragen till sin spets gäller det frågan 
om forskningen kan bidra till att förändra (delar av) världens till-
stånd.413 Dessa forskningsmål är de samma som för kritisk forskning 
och för Wolfgang Klafkis kritisk-konstruktiva bildningsteori.414

Som jag uppfattar ändamålet med (etnografisk) forskning är 
detta vad den ytterst syftar till, att beskriva (skol)verkligheten så att 
den blir begriplig för de som arbetar i den, så att de potentiellt kan 
förändra den. Det måste emellertid finnas en beredvillighet, en inre 
motivation, hos läsaren för att en förändring ska kunna vara möjlig.

Mitt forskningsanspråk är en kritisk etnografi, men i det prak-
tiska forskningsarbetet ansluter jag mig till Ewald: 

410  Flowerdew, John. Etnographically inspired approaches to the study of 
academy discourse. I Academic discourse, John Flowerdew (ed.), 237-252. 
Harlow: Longman, 2002 talar om deltagarperspektiv, deduktion, autentiska 
miljöer, insamling under längre tid, triangulering, flera steg av kategoriseringar 
och deltagarkontroll. Spindler och Hammond, Innovations in Educational 
Ethnography. Apropå Ewalds påstående att ”forskningen är en tolkning av 
kultur”, upptar ”culture” med sammansättningar en hel sida av sju och en halv 
i bokens ämnesregister.

411  Kincheloe, Joe L. Describing the Bricolage. I Key Works in Critical Ped-
agogy Kesia Heyes, Shirley R. Steinberg & Kenneth Tobin (eds.), 177-189. 
(Online, 2011). 

412  Till exempel i Fangen, Deltagande observation, 255 ff, Patel och David-
son, Forskningsmetodikens grunder, 102 ff, Boolsen, Kvalitativa analyser, 188f. 

413  Fangen, Deltagande observation, 263 f.

414  Se Kapitel 2 Teoretisk grund.
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Forskningsanspråket handlar snarare om autenticitet och rele-

vans. Kriterier som trovärdighet, äkthet, rimlighet, överförbarhet 

och bekräftningsbarhet eftersträvas. 415

Observationer
Teori och empiri påverkar varandra. Varje observation är ”’teoretiskt 
impregnerad’” genom ”valet av typ av observation liksom observa-
tionernas ’filtrering’ genom använda tekniker, kategoriseringar och 
bearbetningar”.416

Observatörsroller
Paul Denscombe skiljer på systematisk observation, som har sina 
rötter i socialpsykologin och deltagande observation med ursprung i 
sociologi och antropologi.417 

Stephen Doheny-Farina & Lee Odell definierar fyra olika forskar-
roller: den fullständige observatören (the complete observer) intera-
gerar inte alls med deltagarna, den deltagande (the participant as 
observer) interagerar med deltagarna, men endast för att bli accep-
terad och för att kunna få förtydligande, den fullständige deltagaren 
(the complete participant) både deltar och observerar (som lärare 
som forskar om egen undervisning).418 Den observerande deltagaren 
(observer as participant) har forskarfokus och samlar empiri, till 
exempel genom intervjuer.419

Karl-Erik Rosengren och Peter Arvidsson delar in forskarroller på 
ett liknande sätt, men tar även med deltagarnas observationsmedve-

415  Ewald, Läskulturer, 63.

416  Arfwedsson, Gerhard. Varför är skolor olika? En bok om skolkoder. 
Stockholm: Liber, 1983, 18 f.

417  Denscombe, Martyn. Good Research Guide: For Small-Scale Research 
Projects (2nd edition). Berkshire, GBR: Mc Graw-Hill Education, 2003, 192.

418  Till exempel Linnér, Litteratur och undervisnin, Smidt, Jon. Seks lesere 
på skolen. Hva de søkte, hva de fandt: en studie av litteraturarbeid i den vide-
regående skolen. Oslo: Universitetsforlaget, 1989, Elmfeldt, Johan. Om Petra 
von Pahlens kärlekar: teman och mönster i gymnasisters gruppsamtal. Malmö: 
Centrum för didaktik vid Lunds universitet, Lärarhögskolan i Malmö, 1994 och 
Elmfeldt Läsningens röster , Hoel, Læreren som forskar sett med ein lærerfors-
kars auge , Bommarco, Texter i dialog och Jönsson, Karin. Litteraturarbetets 
möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3. Diss., Malmö högskola, 
2007.

419  Doheny-Farina & Odell, Ethnographic research on writing, Kullberg, 
Etnografi i klassrummet, 95 refererar till Gold, 1958.
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tenhet. Deltagare i forskning med fullständig observatör (complete 
observer) och fullständig deltagare (complete participant) är inte 
medvetna om att de observeras, medan forskningsdeltagare med 
observerande deltagare (participant as observer) och deltagande 
observatör (observer as participant) är medvetna om observation.420 
Frågan man kan ställa sig är hur till exempel elever och lärare kan 
undgå att vara medvetna om att de observeras med en forskare i 
klassrummet. 

Runa Patel och Bo Davidson har en delvis annan uppdelning, som 
även tar med om observatören är känd eller okänd för deltagarna. 
Dessvärre benämner de inte de olika forskarrollerna:421

Känd Okänd

Deltagande
observatör

Observatör A Observatör B

Icke deltagande 
observatör

Observatör C Observatör D

Figur 4.1 Patel & Davidsons uppställning över observatörsroller.

”En femtioårig forskare kan inte utföra fältarbete bland värnpliktiga 
utan att det påverkar fältet långt mer än om en tjugofemåring utför 
det”, skriver Katrine Fangen.422 Jag skulle nog vilja uttrycka det som 
att de två forskarna orsakar olika attityder bland de värnpliktiga 
och därför förmodligen kommer fram till åtminstone delvis olika 
resultat. Under läsåret när jag samlade min empiri var jag i 50-årsål-
dern. Jag observerade och intervjuade elever och lärare. Åldern har 
säkert betydelse, men vilken? Kanske är det så som Fangen också 
skriver att ”[s]å snart du är äldre kan du få uppleva att de personer 
du studerar förväntar sig att du är långt mer seriös”.423

Frågor jag inte kan få svar på är till exempel: Förberedde lärarna 
sig extra inför de lektioner jag skulle sitta med på? Var det lugnare 
i klasserna än normalt, det vill säga ställde eleverna sig solidariska 

420  Rosengren, Karl-Erik & Arvidson, Peter. Sociologisk metodik. Malmö: 
Liber, 2002, 169–171.

421  Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 95.

422  Fangen, Deltagande observation, 160f.

423  Ibid. s. 160. 
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med sin lärare och var mer välförberedda och uppmärksamma än 
vanligt? Ty det är ju så som Anna-Malin Karlsson påpekat, att det 
är omöjligt att observera hur personer uppför sig när de inte obser-
veras, den så kallade observer´s paradox.424

Vilken observatörsroll tog jag? 
Ska jag sätta in mig i de ovan refererade forskarrollerna hamnar 
jag nog mest som deltagande observatör. Jag fanns i klassrummet, 
men förhöll mig tyst och observerade. Ibland kan min närvaro kallas 
observerande deltagare till exempel under intervjusituationer. I Runa 
Patel och Bo Davidsons schema hamnar jag nog i ruta Observatör C. 
Helst skulle jag vilja kalla mig medföljande observatör.425 

Som observatör påverkade jag skeendet. Ett konkret tillfälle kan 
ges som exempel. Stina hade en lärarstudent i en av sina klasser, och 
vi diskuterade kanonbegreppet, vilket inspirerade lärarstudenten 
att ta upp det i sin undervisning. Men bara det faktum att någon 
utiftån sitter och lyssnar och antecknar, har effekt, den så kallade 
”observer´s effect”.426 

Intervjuer och enkäter
Björn Hägers Intervjuteknik ger många praktiska och nyttiga 
exempel på intervjusituationer, där målet är att få den intervjuade 
att öppna sig.427 Nyckelord är bland andra förtroende, kunskap, 
tonläge, anonymitet, öppna frågor och lyssnande.428 Han ger råd 

424  Karlsson, Anna-Malin. En arbetsdag i skriftsamhället. Ett etnografiskt 
perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken. Småskrift från Språkrådet. 
Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, 2006.

425  Se Ambjörnsson, Fanny. I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet 
bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront, 2004, 39, Ewald, Läskulturer, 
55, Bergman, Gymnasieskolans svenskämnen, 76, Palmér, Anne. Samspel och 
solostämmor. Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan. Diss., Uppsala 
universitet, 2008 och Westman, Maria. Skriftpraktiker i gymnasiet. Bygg- och 
omvårdnadselever skriver. Diss., Stockholms universitet, 2009, 48. 

426  Doheny-Farina och Odell Ethnographic research on writing, 515f.

427  Häger, Björn. Intervjuteknik. Malmö: Liber AB, 2007. Björn Häger är 
journalist och föreläsare i intervjuteknik. Det Häger föreläser om går tillbaka till 
en kanadensisk journalistlärare, John Sawatsky. Det Häger vill att intervjuaren 
ska tänka på, skiljer sig emellertid inte så mycket från till exempel Fangen, Del-
tagande observation. 188 ff., Trost, Kvalitativa intervjuer, och Kvale, Steinar. 
Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997.

428  Häger, Intervjuteknik, 45 ff., 57, 75 f.



134

som: Visa att du lyssnar! Följ upp! Våga vänta på svar! Summera! 
Ögonkontakt! Våga vara naiv! Tona ner dig själv!429

Denna intervjuteknik försökte jag internalisera genom att lyssna 
på intervjuerna snar tid efter jag genomfört dem, för att kontrollera 
om frågorna fungerade och hur jag ställde dem. I själva intervjusi-
tuationen finns nog att tänka på: lyssna, komma ihåg, följa upp. De 
allra flesta informanterna svarade villigt och berättade av hjärtans 
lust. 

Mina intervjuer utmärkte sig av låg grad av standardisering, som 
innebär att ”[m]an formulerar sig t.ex. efter den intervjuades språk-
bruk, man tar frågorna i den ordning de passar och den intervjuade 
får gärna styra ordningsföljden, följdfrågorna formuleras beroende 
av tidigare svar”.430 De hade en hög grad av strukturering, eftersom 
”jag vet vad jag vill fråga om och allt handlar om just det ämnet och 
inte om en massa annat”.431 Jag skulle också, för att tala med Kvale, 
kunna beskriva dem som strukturerade livsvärldsintervjuer. En 
sådan ”definieras som en intervju vars syfte är att erhålla beskriv-
ningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening”.432

Både elev- och lärarintervjuerna är inspelade med diktafon,433 
och därefter som backup lagrade på USB-minne och i ett så kallat 
moln.434 Intervjuerna ägde rum i grupprum, tomma lärarrum, kon-
ferensrum eller bibliotekshörnor, miljöer välkända för elever och 
lärare. I de allra flesta fall kunde vi samtala ostört.

Okända och andra fält
Hur noggrann en forskare än är, finns det massor av faktorer, fakta, 
orsaker och så vidare, som aldrig kommer fram under intervjun. 

429  En liknande lista hittar vi hos Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 
138 f.

430  Trost, Jan Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 1993, 15. Inter-
vjuguiderna för lärare och elever finns som bilagor.

431  Ibid, 16.

432  Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 13. Kruuse, Emil. Kvalitative 
forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. Slangerup: Dansk psykologisk 
Forlag, 1996, 30 skriver om ”föreställningsvärld”: ”I kvalitative undersøgelser 
prøver man at få helhedsbilleder, der primært fortolkes ud fra forsøgspersonens 
forestillingsverden.”

433  Olympus WS-321M Digital voice recorder.

434  I mitt fall Dropbox.
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Dessutom finns fält som är omöjliga för den enskilda människan att 
upptäcka, något som framgår av det så kallade Joharifönstret:

Medvetet för mig Omedvetet för mig

Medvetet för andra Öppet fält
Det vi delar med 
andra. Individens 
sociala ”ansikte” utåt.

Blint fält
Det andra lägger 
märke till, men som 
individen inte själv är 
medveten om.

Omedvetet för 
andra

Dolt fält
Individens privata 
sidor, som andra inte 
får del i.

Okänt fält
Sidor hos personen, 
som varken individen 
eller omvärlden 
känner.

Figur 4.2 Joharifönstret.435 

Denna modell har jag haft med mig i intervju- och andra kommu-
nikationssituationer, men den kan även säga något om forskarens 
dilemma mer generellt. Som forskare kan det okända fältet inte 
undgås, det blinda fältet är vår omedvetna förförståelse, rent av för-
domar, och handlingar, som vi förvärvat genom deltagande i olika 
diskurser.436 Hur mycket vi som forskare väljer att visa av det dolda 
fältet beror på vilken (observatörs)roll vi tar, något som får bety-
delse för vilken kontakt vi får med andra i det öppna fältet. Olika 
forskare har olika stora fält. Vi strävar alla mot ett stort öppet fält.

Val av skolor och klasser
Under läsåret 2007/2008 besökte jag kontinuerligt tre klasser i ett 
danskt gymnasium och tre klasser i två svenska, i vardera landet 
en åk1, åk2 och åk3 på studieförberedande program i Sverige och 
STX i Danmark. Det fanns ytterligare en klass i varje land, som jag 
började följa, men som av olika anledningar försvann. Under läsåret 
samlade jag på mig en mängd data, material eller empiri. 

435  Luft, Joseph & Ingham, Harrington. The Johari window, a graphic model 
of interpersonal awareness. I Proceedings of the western training laboratory in 
group development. Los Angeles: UCLA, 1950.

436  Se också tidigare resonemang i Kap. 1. Inledning om Gadamers ”fördo-
mar” och Gee, Social Linguistics and Literature, till exempel s. 159 och 174.
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Innan jag började leta efter informanter, var det nödvändigt att 
göra en del val. Att det blev studieförberedande klasser i Sverige och 
STX i Danmark berodde på att utbildningen på de svenska yrkes-
förberedande programmen och de danska var olikt uppbyggda. Till 
exempel var antalet dansktimmar väsentligt mindre i danska yrkes-
utbildningar än svensktimmarna på de svenska yrkesförberedande 
programmen. En jämförelse mellan de två länderna skulle alltså 
komma att halta betänkligt.437

Jag valde STX av praktiska skäl och på grund av att den utbild-
ningen påminner mera om svenskt Samhällsvetenskapligt och 
Naturvetenskapligt program än HHX, HTX och HF. Efter en något 
trög start hösten 2007, fick jag kontakt med lärare och klasser som 
var villiga att låta mig följa lektioner under hela läsåret. Valet av 
städer skedde med tanke på logistiken, det vill säga även det av 
praktiska skäl. Valen av skolstäder får kallas tillgänglighets- eller 
bekvämlighetsurval.438

I båda städerna gick jag den officiella vägen och tog kontakt med 
rektor, som förhörde sig om intresse fanns bland svensk- respektive 
dansklärarna. En lärare på varje skola anmälde sig, Sven i Sverige 
och David i Danmark. 

Kommunikationsproblem mellan rektor och David gjorde, att jag 
enbart fick följa en av hans klasser, men han lovade att tala med en 
kollega. Denne, som här kallas Dan, introducerade mig i ämnes-
gruppen och lät mig observera undervisningen i två av sina klasser. 

Svens åk3 försvann som studieobjekt, efter att en elev inte ville 
bli observerad. Sven talade då med en kollega, Sandra, som blev 
min kontakt på denna skola och som lät mig följa undervisningen i 
sin åk3.439 Jag stod emellertid fortfarande utan en åk2 i Sverige och 
tog därför kontakt med en svensklärare på en annan skola i staden, 
Stina, som erbjöd mig att lyssna i sin tvåa och som intoducerade mig 
på skolan. Sven blev lite längre fram på hösten 50 % tjänstledig, 

437  Därmed inte sagt utan att det skulle kunna komma intressanta resultat ur 
en sådan studie.

438  Denscombe, Good Research Guide och Trost Kvalitativa intervjuer, 71f.

439  Fangen, Deltagande observation, 72 använder uttrycket portvakt. Jag har 
lite svårt att förstå uttrycket. Dessa personer hjälper ju oss forskare in i miljöer, 
medan portvakter normalt vaktar hus, så att inga obehöriga får komma in. Ely, 
Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken, 26 f. använder uttrycket grindvakt, 
men det för tanken till gamla tider, då resande betalade en grindslant för att 
komma vidare! Jag använder det neutrala ”kontakt”.
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men hans vikarie, Sara, hälsade mig välkommen i sin etta. Nu är jag 
inte den första som har ”förlorat” klasser eller lärare. Ewald och 
Suzanne Parmenius-Swärd beskriver liknande händelser.440 Ham-
mersley & Atkinson konstaterar: ”Problemet med att förskaffa sig 
data dominerar i etnografi”.441 

Från början var min intention att följa klasserna i Danmark 
respektive Sverige en vecka växelvis, men det slumpade sig så att 
lektionerna i Danmark oftast låg på måndag, tisdag och onsdag för-
middag och de i Sverige på torsdag och fredag. Onsdagar klockan 
ett tog jag tåget från Danmark för att efter en del timmar befinna 
mig i Sverige, nära observationsskolan. Söndag eftermiddag gjorde 
jag så resan i motsatt riktning.442 

Insamlande i praktiken
Livet i ett klassrum är komplext, mångtydigt och oförutsägbart. Här 
föregår lärande, identitetsskapande och socialisering. Hur mycket 
kan en observatör lägga märke till? Ett konkret exempel: Sitter 
eleven bakom sin skärm och antecknar vad som finns på tavlan eller 
Powerpointpresentationen eller skriver ett inlägg på Facebook eller 
ett meddelande till pojkvännen eller kompisen i samma klassrum 
eller googlar efter något som har med lektionsinnehållet att göra 
eller något helt annat? Det blir endast en del av allt som sker, som 
forskaren kan registrera.443

Under läsåret 2007/2008 bevistade jag sammanlagt 86 lek-
tioner, varav 38 i svenska klasser och 48 i danska. Vidare deltog 
jag i tre ämneskonferenser och tre arbetslagsmöten med en klass i 

440  Ewald Läskulturer, 49 och Swärd, Suzanne Parmenius. Skrivandet som 
handling och möte – gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedöm-
ning i svenskämnet. Diss., Malmö högskola, 2008, 57.

441  Hammersley & Atkinson, Ethnography, 41: ”The problem of obtaining 
access to the data looms large in ethnography”.

442  Samtidigt hade jag en 50 % tjänst vid en högskola. Den kunde jag dock 
till stor del sköta via nätet, eftersom jag bara vid få tillfällen behövde möta 
studenterna fysiskt.

443  Se till exempel Doyle, W. Classroom organization and management. I 
Handbook of Reasearch on Teaching, Merlin. C. Wittrock (ed.). London: Mac-
millan, 1986, Pettersson, Tove & Postholm, May-Britt (red.). Klasseledelse. 
Oslo: Universitetsforlaget, 2004, Nielsen, Cecilia; Johansson, Eva; Wernersson, 
Inga; Lundström, Marita och Orwehag, Monica Hansen. Konsten att navigera 
mellan individ och grupp – lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem. 
Malmö: Gleerups, 2011.
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Danmark och två ämneskonferenser på Kellgrengymnasiet i Sverige. 
I alla klasser och på alla möten med lärare presenterade jag mitt 
projekt och frågade, i förekommande fall, om jag kunde få följa 
verksamheten. 

Jag följde oftast lärarna, men i synnerhet i Danmark med icke 
låsta klassrumsdörrar brukade jag gå och sätta mig i klassrummet 
innan lärarna anlände. Efter hand som terminen gick, hälsade en hel 
del elever på mig även utanför klassrummet och jag på dem. Några 
elever ville gärna prata om ditt och datt.

Vid klassrumsobservationer satte jag mig nästan alltid längst fram 
med fönstren i ryggen, ifall inte någon elev redan ockuperat den 
platsen. Då fick jag flytta någon plats ner i klassrummet.444 Platsen 
valdes för att jag från den positionen hade bäst utblick över eleverna, 
läraren och vad som pågick. När klasserna hade grupparbete eller 
satt och skrev vid datorer, rörde jag mig i klassrummet och hjälpte 
de elever, som bad om hjälp. Det tog längre tid in på terminen innan 
de danska eleverna bad om hjälp. Om det berodde på att de trodde 
att jag inte skulle förstå dem eller på att de trodde att de inte skulle 
begripa mig eller om de trodde att jag inte kunde något om dansk-
ämnet, är omöjligt att veta.

I detta sammanhang finns anledning att skriva något ytterligare 
om språkliga problem. Redan när jag introducerade mitt projekt i de 
danska klasserna, sa jag att jag talade något som skulle kunna kallas 
skandinaviska, det vill säga att jag hade svensk accent, men bytte ut 
de flesta svenska ord mot danska. Efter två månader hade jag verbal 
kontakt med danska elever. Dock var kontakten med svenska elever 
friare. Både jag och de danska eleverna måste koncentrera oss och 
jag hittade ibland inte de danska uttrycken, vilket å andra sidan gav 
mer symmetri i kommunikationen. Eleverna kunde något som jag 
inte kunde. 

Som väl är förstår jag danska riktigt bra, annars hade observa-
tionerna och antecknandet blivit otroligt svårt. Däremot flyter inte 
min muntliga danska helt. Jag har emellertid inte uppfattat det som 
något hinder vid lyssnande och kommunikation. Mina observa-
tionsanteckningar från de danska klassrummen är en blandning av 
danska och svenska.

444  Om skolorna som fysiska miljöer, klassrumsmöblering, möjlighet till 
nätuppkoppling m.m. återkommer jag till senare i kapitlet.
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Jag befann mig i klassrum, personalrum och möten, men deltog 
inte aktivt i verksamheterna, förutom i personalrummen. Naturligt-
vis var jag dock emotionellt och intellektuellt engagerad i vad som 
försiggick och antecknade flitigt. Lärarna, även de som jag inte lyss-
nade hos, såg mig som en kollega eller sparringpartner och jag hade 
många samtal med dem på rasterna. Eleverna såg mig nog mera som 
(den svenske) forskaren, en gammal lärare, som av någon anledning 
var intresserad av deras klass. 

Jag vet också från Dan, att eleverna i hans åk2 frågade efter mig 
vid nästa läsårsstart. Jag hade blivit en del av inventarierna och de 
tyckte, att det kändes konstigt att jag inte satt på min plats. En elev i 
en annan klass berättade för en kamrat om att de hade en svensker, 
som satt med i klassen och på frågan vad han gjorde, blev svaret: 
”Han sidder bare der og glor!”

Nu satt jag inte enbart och glodde. Jag antecknade. Som lärarut-
bildare utvecklade jag ett anteckningssystem, när jag besökte lärar-
kandidater.445 Överst på sidan finns naturligtvis klass, lärare, datum 
och paginering. I marginalen skrivs klockslag för var gång något 
nytt sker i undervisningen. Bladet delas i två kolumner, där den 
vänstra används till redogörelser för vad som sker, vad som sägs och 
vad som skrivs på tavlan. Högerspalten innehåller mina reflektioner, 
men även till exempel klassrumsmöblering, hur många elever som 
har egna datorer med, hur elevena är grupperade, vad som händer 
förutom undervisning. Anteckningarna har olika detaljeringsgrad. 
Fältanteckningarna är alltså ibland tjocka beskrivningar, ”thick 
descriptions”, ibland det som väl skulle kunna kallas tunna beskriv-
ningar, ”thin descriptions”.446 Det kan se ut så här, ett exempel 
på ett relativt kort referat; noggrannare anteckningar presenteras 
senare i kapitlet:

445  Som lärarstudenter kallades då, eller praktiklärare. 

446  Ehn, Billy och Klein, Barbro. Etnologiska beskrivningar. Helsingborg: 
Carlssons Bokförlag, 1989 och Doheny-Farina och Odell, Ethnographic 
research on writing, tillskriver uttrycket Geertz, Thick description. I The Inter-
pretation of Cultures: selective essays. New York: Basic Books, 1973, 3-30, 
medan Alvesson och Sköldberg, Tolkning och reflektion, 151 ger Ryle, 1948. 
The Concept of Mind äran. Enligt Oxford Dictionary of Philosophy utkom 
boken 1949. Ryle, Gilbert. The Concept of Mind. Chicago: University of 
Chicago Press, 1949.
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11.50 ”Fem minuter kort tid”
Vad andra sagt.
Citat från Søren 
Kierkegaard.
1855. Vilken litt.epok 
– realismen.

Det enskilda valet => 
ångest
När det gäller litt är det 
Kierkegaard och existentia
lismen som gäller. Frankr. 
40tal
Tog en tur till Tyskland. 
Heidegger & Nietzsche.
Albert Camus Simone de 
Beauvoir Jean Paul Sartre.
Elev: Har hon inte skrivit 
nåt om feminism?
Sandra: Jo!!! Mycket 
intressant.

Klassens 4 pojkar vid samma 
bord.
Sandra leder och talar.

4 elever droppar in (1)

Figur 4.3 Exempel på observationsanteckning med ”tunn 
beskrivning”.

Jag observerade tämligen förutsättningslöst, i synnerhet första ter-
minen, även om jag naturligtvis omedvetet delvis styrdes av min 
(svenska) förförståelse.

Metoder vid bearbetning av klassrumsempirin
2007/2008 insamlade jag klassrumsempiri och följde doktorandkur-
ser. Under läsåret 2008/2009 ordnade jag den omfattande empirin, 
läste stickprov, lyssnade på inspelningar, det vill säga gjorde en 
första bekantskap med materialet. Man skulle kunna säga att det 
läsåret fungerade som en avkylningsperiod;447 jag distanserade mig 
från de konkreta klassrummen, eleverna och lärarna och försökte 
ikläda mig forskarrollen. 

447  Rosengren och Arvidsson, Sociologisk metodik.
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Torlaug Løkensgaard Hoel talar om olika forskarroller över tid. 
Hon delar in forskningsprocessen i fem olika faser och menar att 
varje fas innebär ett perspektivskifte. Forskarrollen kommer in 
under fjärde fasen: ”Tolkeren, som skal systematisere, bearbejde og 
tolke data”.448

Från 2009 och framåt har jag bearbetat klassrums- och annan 
empiri.

Lärarenkäter
Slutna enkäter består av svarsalternativ med ringa eller ingen möj-
lighet för informanten att uttrycka sig fritt. Öppna innebär enkät 
med frågor som besvaras i löpande text. Halvöppna betyder en 
sluten enkät, men där informanten har möjlighet att kommentera 
sina svar.449 

Tanken bakom lärarenkäterna var att jag ville se hur represen-
tativa de lärare som jag följde var på sina respektive skolor. Under 
analysfasen visade det sig att enkätsvaren bar på betydligt mer infor-
mation än jag från början trodde. 

Svensk- och dansklärare blev ombedda att besvara en halvöppen 
enkät. När jag läste deras svar, slog det mig att jag ville fråga om 
ytterligare ett förhållande. När jag frågade dem, gick de med på att 
fylla i enkäten en gång till. 

Sammanställningen av de slutna frågorna i enkäten blev meka-
nisk, men resultatet tolkades och framför allt har jag använt det som 
bakgrundsmaterial och vid triangulering. Dessutom visade sig lärar-
nas kommentarer givande i analysarbetet. Bortfallet blev minimalt, 
eftersom lärarna fyllde i enkäterna vid ämneskonferenser, utom vid 
Lenngrengymnasiet, där Stina samlade in dem.

Formulären återfinns som bilagor till avhandlingen.

Lärarintervjuer
Lärarintervjuernas längd varierar i tid från en halvtimme till en 
timme. Jag har arbetat med dem, eller rättare analyserat och tolkat, 
i flera steg.450 Först har jag lyssnat till dem. Därefter har jag trans-

448  Hoel, Læreren som forskar sett med ein lærerforskars auge, 3.

449  Trost, Kvalitativa intervjuer, 59ff.

450  Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun menar att hela intervjuproces-
sen utmärks av analys och tolkning. Se i synnerhet kapitlen 5 och 11.
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kriberat intervjuerna i skriftspråksvariant. Jag håller med Fangen, 
som skriver att ”om uttalandena endast skall användas för att analy-
sera innebörden, så är det onödigt distraherande att behöva läsa alla 
utvikningar och ofullständigheter i citaten”.451 I den skrivna texten 
har jag sedan gjort understrykningar av passager som jag trodde 
skulle bli signifikanta och av sådant som av en eller annan anledning 
stack ut. Därefter lyssnade jag åter på intervjuerna samtidigt som jag 
läste transkriptionen.

För att få överblick använde jag mig av en metod som påmin-
ner om den Kvale kallar meningskoncentrering, det vill säga att 
meningar och stycken koncentreras till några få ord.452 Jag numre-
rade intervjuguidefrågorna och skrev dem till vänster på ett A4-pap-
per, som jag delade in i sex kolumner, en för varje lärare. Så gick jag 
igenom intervjuerna igen och förkortade texten till nyckelord. Nu 
hade jag möjlighet att jämföra svaren fråga för fråga. Eftersom jag 
ställt frågorna utan bestämd ordning under intervjuerna, hade jag 
inte kunnat se helheten strukturerad så här tidigare.453 Nu kunde 
jag se skillnader och likheter på ett annorlunda sätt. Vissa yttranden 
återkom, och dem samlade jag i kluster eller moln på ett nytt papper 
och kunde jämföra dem med mina tentativa tidigare understryk-
ningar. Likheterna samlade jag i en tankekarta. Vissa av skillnaderna 
lämpade sig att grafiskt återge som klassiska fyrfältsmodeller. 

Ibland blir det inte alltid som forskaren tänkt sig. Ibland visar sig 
det som från början verkade innehållstomt vara riktigt innehålls-
digert. När Sven blev tjänstledig och lämnade sin etta till vikarien 
Sara, trodde jag att intervjun med henne skulle bli ganska intetsä-
gande. (Ett exempel på negativ förförståelse.) Hon var ännu inte 
utbildad lärare, detta var första terminen hon hade svenska, men 
hon hade arbetat på gymnasiet i tre år. Det visade sig emellertid, att 
hon höll på att knäcka svensklärarkoden på skolan och sade saker 
rakt ut som de insocialiserade lärarna inte såg, eller inte ville se, eller 
kanske inte kunde se.454

451  Fangen, Deltagande observation, 197.

452  Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 175 ff. Kvale hänvisar till 
Giorgi, 1975, som använt metoden.

453  Lundström, Ulf. Gymnasielärare – perspektiv på lärares arbete och yrkes-
utveckling vid millennieskiftet. Diss., Umeå universitet, 2007, 73. Lundström 
använder också intervjuguide för att bilda teman.

454  Det blinda och okända fältet i Johariförnstret.
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Sammanställning av lärarenkäter och -intervjuer 
Resultaten från enkäterna, i form av tabeller med procentsatser, 
lärarkommentarer i enkäterna och intervjuerna sammanställde jag 
på lösa blad för att få överblick. I denna sammanställning av både 
enkäter och intervjuer kunde jag i lärarnas retorik tydligt se skillna-
der mellan ländernas modersmålsundervisning, och dessa samlade 
jag i en tankekarta. Därefter redogjorde jag för iakttagelserna i 
löpande text.

Detta sätt att arbeta påminner starkt om arbetsmetoder inom 
grundad teori, GT.455 De olika stegen, som jag beskrivit ovan, skulle 
kunna kallas kodning och omkodning. 

I fältstudierna ingår här både observationer och informella eller 

formella intervjuer. Det sker hela tiden en kodning och omkod-

ning av observationerna, allteftersom forskaren får större insikt 

under undersökningen och arbetar sig fram mot en empiriskt 

grundad teori.456

Kort och förenklat beskrivet ägnar sig forskaren i GT åt ”kate-
gorisering” av sitt material i flera steg, också benämnt kodning och 
omkodning, tills en ”teoretisk mättnad” uppstår, varvid forskaren 
fått fram en ”kärnkategori”. De skillnader jag slutligen analyserade 
fram från mitt material utgör kärnkategorier. 

Elevtexter
Elevtexterna består av svaren på de uppgifter lärarna gav i sina 
klasser. De innehåller bland annat uppsatser, stile, och redovis-
ningar. Fyra representativa elevtexter finns mot slutet i detta kapitel, 
en svensk och dansk elevtext från åk1, en svensk åk3-elevs lösning 
av en uppgift i de nationella proven och en dansk åk3-elevs lösning 
av en uppgift i Studentereksamen, Dansk A-niveau. Samtliga ana-

455  I den korta redogörelsen för GT, använder jag Glaser, Barney & Strauss, 
Anselm. The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative 
Research. New York: Aldine de Gruyter, 1967 och Strauss, Anselm & Corbin, 
Juliet. Basics of Qualitative research. Newbury Park: Sage, 1990. Exempel 
på svenska avhandlingar utformade med GT är till exempel Nordänger, Ulla-
Karin. Lärares raster. Innehåll i mellanrum. Diss., Malmö högskola, 2002 och 
Lindqvist, Per. Lärares förtroendearbetstid. Diss., Malmö högskola, 2002.

456  Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 187. 
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lyseras med Macken-Horariks lärandedomäner och Torells et al. 
analysbegrepp.457

En förteckning över elevtexter finns som bilaga.

Elevenkäter
Bortfallet av elevenkäter blev minimalt, eftersom eleverna skrev svar 
på de öppna enkäterna under lektionstid på dator och mejlade tex-
terna till mig. Praktiskt löste lärarna och jag det så, att jag gick med 
ena halvan av klassen till en datorsal, medan läraren hade under-
visning med den andra. Lektionerna varade i 70 minuter. Även de 
halvöppna enkäterna fyllde eleverna i, med penna, på lektionstid.

Formulären finns som bilagor.

Elevintervjuer
Eleverna valdes ut av lärarna efter mina önskemål: fyra elever per 
klass, varav två flickor och två pojkar, två av dem högpresterande 
och två inte så högt presterande och ingen av dem väldigt tystlåten. 
Som grund för intervjuerna hade jag elevernas enkätsvar och deras 
inlämnade prov, uppsatser och stile. Man kan i viss grad se (i syn-
nerhet de öppna) enkäterna och de ovan nämnda elevdiskussionerna 
som förberedelse inför intervjuerna. Eleverna hade tidigare i tal och 
skrift tänkt över de ämnen som jag tog upp. Intervjuerna gjordes mot 
slutet av vårterminen 2008 under maj och juni, så jag skulle ha haft 
tid att observera och lära känna dem – och de ha vant sig vid mig.458 

Ibland gick det lite trögt i början av intervjuerna, innan kontakten 
hade etablerats. Därför började jag nästan alltid med öppna frågor, 
där eleverna fick berätta vad de ville om sig själva. Det fanns också 
en annan tanke bakom; jag ville veta något om deras bakgrund, 
fritid, syn på skolan och framtidsplaner och skapa en avspänd 
samtalsstämning.

Elevdiskussioner

457  Torell, Örjan (red.), von Bonsdorf, Monica, Bäckman, Stig och Gontja-
rova, Olga. Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning 
i Sverige, Ryssland och Finland. Härnösand: Mitthögskolan, 2002 och Macken-
Horarik. Something to Shoot For och Macken-Horarik, Mary. Exploring the 
requirements of critical school literacy. A view from two classrooms. I Literacy 
and schooling, Christie, Frances & Mission, Ray (eds.), 74-103. London: Rout-
ledge, 1998, 78. 

458  Förteckning över datum finns som bilaga.
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Under februari och mars lät jag de fyra elever, som jag skulle in-
tervjua senare mot slutet av terminen, förutsättningslöst diskutera 
”Vad är en bra text?”. De hade femton minuter på sig och de disku-
terade ensamma, utan mig eller lärare närvarande – bara med min 
diktafon liggande på bordet mellan sig. Innan de började samtala 
påpekade jag att text kan vara sms, mejl, bilder, film, böcker, tid-
ningar och annat. Idag ångrar jag den styrningen. Det hade varit 
intressant att få veta vad eleverna menade med text.

Efter genomlyssning av de inspelade diskussionerna, kunde jag 
också konstatera, att intet nytt framkom, varför de inte har använts 
i studien. Ingen skugga må falla över eleverna. De diskuterade 
vad jag bett dem om. Vid tiden för inspelningarna trodde jag, att 
avhandlingen enbart skulle handla om texter i undervisningen och 
möjligtvis också utanför skolan. Då hade jag ännu inte upptäckt 
betydelsen av styrsystem och den globala nivån.

B. undervisningen
Vad visar då intervjuerna med dessa sex lärare och elever, enkä-

terna som de, deras kolleger och elever fyllt i, mina observationsan-
teckningar, olika stenciler som utdelats till eleverna, provformule-
ringar, planeringar, pensaindberetninger och elevuppsatser? 

Vi befinner oss i den pedagogiska reproduktionsdiskursen, PRD, 
och (delvis) i den primära kontextualiseringskontexten, PKK.

didaktikens frågor. disposition
Som vi tidigare noterat, brukar didaktikens frågor vara tre. Varför 
behandlas ämnesstoffet, vad, på ett visst sätt, hur?459 Bengt Brodow 
ställer emellertid ytterligare två frågor: Med vem? som innehåller 
det som Svingby benämner lokala förutsättningar, och Till vem?, 
det vill säga eleverna.460 Det sistnämnda kommer jag att benämna 
För vem? Vad som också har betydelse är naturligtvis läraren, bland 
annat vilken utbildning hon har, och vilken personlighet hon har. 
Det senare kommer jag inte att behandla. Den frågan kallar jag Av 

459  Se till exempel Thavenius, Jan. Traditioner och förändringar, eller de 
danska ämnesdidaktikerna presenterade i kapitel 2.

460  Brodow, Bengt. Perspektiv på svenska, del I. Helheten. Solna: Ekelunds 
Förlag, 1996, 13f.
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vem? Tor G Hultman har föreslagit en sjunde fråga, nämligen Med 
vilket resultat? som omfattar evaluering i bred mening.461

Dessa sju didaktiska frågor utgör dispositionen i detta avsnitt och 
de framanalyserade kärnkategorierna passar in i dispositionen.462 
Först ska emellertid ges lite bakgrundsinformation om skolorna och 
eleverna.

Bakgrund
Skolorna
Under läsåret 2007/2008 besökte jag tre skolor, Holberggymnasiet i 
Danmark och Kellgren- och Lenngrengymnasiet i Sverige. De ligger 
i två mellanstora städer. 

Holberg- och Kellgrengymnasiet är byggda i nyklassicistisk stil, 
den ena på 1920-talet och den andra i början av 1930-talet, och de 
påminner om varandra arkitektoniskt med huvudbyggnad och två 
flyglar, den ena i rött tegel, den andra i vit puts. De har bägge lång 
och traditionsrik historia som börjar på medeltiden.463 Holberggym-
nasiet har mycket konst på de höga väggarna, något som tonar ner 
det pompösa intryck skolan invändigt annars skulle ha gett. 

Bägge ser för en svensk ut som typiska Högre Allmänna Läroverk 
med tunga ekportar, centralt beläget brett trapphus och långa kor-
ridorer med salar på ena sidan och höga fönster på den andra. Från 
fönstren har man en fantastisk utsikt över staden i ena fallet och 
över stora gräsmattor inramade av höga träd i det andra. 

Den tredje skolan, Lenngrengymnasiet, byggdes i början på 
90-talet med öppen planlösning, biblioteket centralt placerat och 
många ytor där eleverna kan sitta och samtala. När Kellgrengym-
nasiet skulle renoveras genomgripande, flyttades verksamheten 
temporärt till det då helt nybyggda Lenngrengymnasiet. Efter det 
att renoveringen var färdig fick lärarna välja på att flytta med till-

461  Tor G. Hultman i en intervju med Jan Einarsson. Einarsson, Jan. Inled-
ning: Svenskämnet och didaktiken. I Perspektiv på didaktik. Svenskämnet i 
fokus, Sofia Ask (red.), 7-14. Svensklärarföreningens årsskrift 2005. Stock-
holm: Natur & Kultur, 2005, 10.

462  Naturligtvis har andra forskare föreslagit andra didaktiska frågor: Vem?, 
Vad?, När`?, Med vem?, Var, Hur?, Genom vad?, Varför? Och För vad? hittar vi 
till exempel i Jank, Werner och Meyer Hilbert. Nyttan av kunskaper i didaktisk 
teori. I Didaktik – teori, reflektion och praktik, Michael Uljens (red.). Lund: 
Studentlitteratur, 1997, 17 f.

463  Minnesskrifter från de båda skolorna.
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baks till Kellgrengymnasiet eller stanna kvar på det nya gymnasiet. 
Många yngre lärare valde att stanna kvar.464

IT-användningen har nått olikt långt. Holberggymnasiet har tråd-
löst nätverk i hela skolan, vilket inte något av de svenska har. Å 
andra sidan har de svenska skolorna whiteboardtavlor, medan den 
danska har krittavla med skurtrasa som sudd.

Alla tre skolorna har runt 1000 elever var. På de två svenska gym-
nasierna har lärarna arbetsplatser i sina arbets(program)lag, medan 
de danska lärarna inte har arbetsplatser, men ett datorrum till deras 
disposition.

Klassrumsklimatet
Klassrumsklimatet skiljer sig något åt i de besökta skolorna i de två 
länderna. Den ena handlar om lärarpunktlighet. De danska lärarna 
kom nästan alltid cirka fem minuter för sent,465 medan de svenska 
nästan alltid kom några minuter före lektionsstart och såg till att allt 
skulle vara färdigt till lektionen. Till exempel drogs persienner ner 
eller upp, stenciler lades i ordning, cd-spelare laddades.466 

Den andra skillnaden rör elevernas inställning till klassrummet 
och vad som får förekomma där. De danska eleverna äter frukost 
eller lunch i klassrummet, även efter att lektionen börjat.467 Något 
sådant förekom inte i något svenskt klassrum. Förklaringen kan 
vara, att de danska eleverna måste ha mat med sig hemifrån eller 
köpa i kantinen, medan de svenska får (varm) lunch i matsalen. En 
annan förklaring kan vara, att på Holberggymnasiet hade eleverna 
hemklassrum i större utsträckning än på Kellgren- och Lenngren-
gymnasiet. Vad än orsaken månde vara, blev stämningen i de danska 
och svenska klassrummen väldigt olik. Stämningen i de danska var 
mer avslappnad, men under lektionerna jobbades det. Man kanske 
skulle kunna tala om en yttre frihet i de danska klassrummen för 

464  Intervju Stina.

465  I stort sett alla observationsanteckningar. Redan den 21/11 i D1 skriver 
jag: ”Som vanligt!” Den 5/3 antecknar jag i D3: ”Dan i tid. (Idag var kapten…)”

466  Till exempel S1 28/9: ”Sven kollar video. Klassen droppar in.” Den 12/11: 
”Sven i salen och drar upp persienner.” I S2 antecknar jag 8/2: ”El. droppar in. 
God morgon.”

467  I D1 antecknar jag 23/10: ” Läsk och vatten i klassen. Gränsen går när 
en elev bjuder på kaffe till andra.” I D3 (före lektion) 20/2: ”Eleverna här som 
vanligt. Äter, snackar, är på nätet…”
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både lärare och elever, medan de svenska mer kännetecknades av 
yttre kontroll. 

klasserna
De sex klasserna jag besökte får betraktas som lugna och samarbets-
villiga. I alla besökta klassrum rådde en trevlig och avspänd stäm-
ning. S1 bestod av 25 elever, S2 av 24 elever och S3 av 23 elever. I 
D1 gick 29 elever, i D2 23 elever och i D3 26 elever.468 

Eleverna i alla de tre svenska klasserna betecknades av sina lärare 
som ”VG/MVG-elever”, 469 medan Dan betecknar D3 som ”fagligt 
svag” och D2 som ”flittig, men uselvstændig”. Endast David talar 
om D1 som ”meget dygtig”.470

AV Vem undervisas det? lärarna
Sandra och Sven har arbetat som svensklärare i 15471 respektive 16 
år.472 De är dock något äldre än vad de professionella tidsangivelserna 
låter ana. Sandra har två tidigare pedagogiska utbildningar bakom 
sig, innan hon blev gymnasielärare och Sven arbetade tidigare i ett 
annat yrke. Bägge har hela tiden under sin gymnasielärartid arbetat 
på Kellgrenskolan. Sara, Svens vikarie i S1, är den yngsta av dem jag 
följt och vikarierar som lärare, samtidigt som hon på distans läser 
till lärarexamen. Hon har dock jobbat som främmande språk-lärare 
på skolan i tre år.473 Stina, slutligen, har varit svensklärare i 35 år 
och arbetar på Lenngrengymnasiet, men har tidigare varit högsta-
dielärare, som det hette på den tiden, och hon har också varit lärare 
på Kellgrengymnasiet.474

468  Efter reformen i Danmark 2005 väljer eleverna sin definitiva inriktning 
efter den första terminen, så åk1-klasserna består inte helt av samma elever på 
vårterminen som på hösten. Detta kan förklara det för danska förhållande på 
STX höga elevantalet i D1.

469  Intervju med Stina, Sven och Sandra. Lärarnas åsikter om eleverna speglar 
sig naturligtvis också i de betyg de får på de skriftliga uppgifterna. 

470  Intervju med Dan och David.

471  Intervju Sandra.

472  Intervju Sven.

473  Intervju Sara.

474  Intervju Stina.
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Dan475 har varit dansklärare i 35 år476 och David i 16477 och hela 
tiden har de varit verksamma på Holberggymnasiet. Dan har tradi-
tionell akademisk utbildning för dansklärare, det vill säga att han 
läst dansk litteratur och nordisk, medan David läst litteraturhistorie, 
det vill säga sammenlignende verdenslitteratur, något som visar sig i 
hans åsikter om att läsa mer utländsk litteratur. 

De elever som intervjuats uttrycker stor uppskattning av sina 
lärare.478 Uppskattningen visas också i evalueringsenkäten i åk3 i 
bägge länderna.

VArFör undervisas om VAd? textval
I kapitel 5. Styrdokument undersöks den påbjudna läroplanen. I 
detta kapitel observeras den genomförda läroplanen, det vill säga 
undervisningen. Mitt emellan dessa får de svenska lokala kurspla-
nerna sägas ligga. Frede V. Nielsen skiljer mellan ”den intenderede 
virkelighed,” ”den af nogen oplevede, opfattede virkelighed”, ”den 
af forskeren iagttagne, observerede virkelighed” och ”den poten-
tielle virkelighed”. I detta kapitel undersöks hur den intenderede 
”udfolder sig ’i virkeligheden’”.479

Textbegreppet
Både de danska och svenska lärarna var medvetna om att jag hade 
ett vidgat textbegrepp. De hade till exempel sett mina transparanger 
med instruktioner till eleverna, när de skulle skriva om deras text-
konsumtion. På dem står som överskrift: 

Texter
(kan vara litteratur, konst, film, TV-program, musiktexter, tid-
ningar/dags- och vecko-/, reklam, arkitektur, rollspel, datorspel, 

sms/mms etc.)

475  Jag har gjort en intervju per lärare och haft informella samtal, som jag 
nedtecknat, med dem flera gånger. Därför räcker det att skriva som i de följande 
fotnoterna. När det klart framgår i brödtexten vilken intervju det rör sig om, 
anger jag det inte i fotnot. Nät det rör sig om de informella samtalen, anger jag 
samtal, namn och datum.

476  Intervju David.

477  Intervju Dan.

478  Jag frågade aldrig direkt om vad eleverna ansåg om sina svensk- och 
dansklärare. Eleverna uttryckte detta spontant, när jag frågade om hur under-
visningen brukade se ut.

479 Nielsen, Frede V. Sammenlignende fagdidaktik, 15 f.
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Visserligen säger Sara: ”Nu vet jag att du har sån bred syn på texter”, 
men det verkar inte påverka deras svar. De har klara egna definitio-
ner av vad text är. När jag frågar Stina på Lenngrengymnasiet om 
hennes definition av text, påstår hon visserligen först, att hon ingen 
har, men sedan presenterar hon en: ”Har jag ingen. Ord som bildar 
ett slags sammanhang med någon typ av budskap. Skrivna ord för 
mig.”

Och Sandra på Kellgrengymnasiet säger: ”Text är allt som är 
skrivet: sms, blogg, avhandling.”

De danska lärarna är mer utförliga. Dans definition lyder: 

Tekst er det man kan arbejde med med fagets metoder. Avisarti-

kel, reklame, TV-udsendelse. Men i en mere indsnævret og præcis 

betydning er en tekst bundet struktur med begyndelse, midt og 

slutning, som gør, at man kan arbejde meningsfuldt med analyse 

og fortolkning.

David säger:

Først og fremmest skal der være ord og bogstaver. Det passer 

måske ikke engang, fordi det er ikke sikkert, der er bogstaver i et 

billede. Og man kan jo analysere en webside og sige, det var en 

tekst. Så grundlæggende så mener jeg som semiotiker, at alt kan 

analyseres og fortolkes og dermed udlægges som tekst, men hvis 

du spørger mig hvad jeg foretrækker, så foretrækker jeg det der 

med ord og bogstaver.

Kanske citaten också tyder på en mer nyanserad och mer genom-
tänkt hållning hos de danska lärarna. De motiverar mer textteore-
tiskt varför de anser att något är en text. De hänvisar till ”danskfa-
gets metoder”, det vill säga att det som kan analyseras och tolkas 
är text och David kallar sig ”semiotiker”. Samma medvetenhet om 
ämnesinnehåll och ”fagets metoder” har vi mött hos de danska 
ämnesdidaktikerna.

De tre delarna av ämnet
Den danska kursplanen delar in danskämnet i tre delar: en litterär, 
en språklig och en massmedial, men säger också, att ”de litterære og 
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de sproglige aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive 
og den produktive dimension af faget.” 480 När jag skulle ta reda 
på skillnader och likheter i hur mycket tid som arbetades med de 
olika delarna, fick den danska tredelningen utgöra grunden, vilket 
vållade en del huvudbry bland svensklärarna. Lärarenkäterna talar 
emellertid sitt tydliga språk. En sammanställning över fördelningen 
av stoff ser ut så här:

Litteratur Språkligt Massmedier

Sverige 45 % 40 % 15 %

Danmark 50 % 33 % 17 %

Figur 4.4 Lärarnas uppskattade procenttal för uppskattad tid, som 
används till de tre delarna.481 

Tolv av de femton danska lärarna kommenterade, att det med refor-
men har blivit för lite litteratur och för mycket språk i danskunder-
visningen, men det är kanske inte så konstigt. Från att ha varit ett 
till övervägande delen litterärt ämne, skulle nu undervisningen efter 
reformen fyllas med 50% annat stoff.482

Som vi ser, anser de danska lärarna att de fyller timmarna med 
exakt den fördelning, som reformen kräver. Intressant är också, att 
det är mer jämnt fördelat mellan de litterära och språkliga momenten 
i Sverige än i Danmark, utan att de svenska lärarna klagar över tidsnöd 
vad gäller litteraturundervisningen, vilket tyder på att det sedan länge 
rått konsensus kring stoffördelningen. Det kan också bero på hur 
de behandlar texter, hur mycken tid var text får ta i anspråk. Jag 
återkommer till detta under Textbehandling i detta kapitel.

Flera av de svenska lärarna anger att de haft problem med att 
uppskatta hur många procent litterära, språkliga och massmedieak-
tiviteter, som fyller lektionerna. Det verkar ur svensklärarnas synvin-
kel vara en märklig uppdelning. Kanske tyder kommentarerna på en 

480  Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørel-
sen). 2004 med Bilag 15, Dansk A. Læreplanen, Kapitel 1, paragraf 1.

481  Siffrorna är sammanlagda och dividerade med antal avgivna svar.

482  Även före reformen fanns krav om att danskämnet skulle innehålla mass-
medier, språk och skrivning, men ingen tydlig fördelning fanns angiven. Vi kan 
förmoda att traditionen sedan Vilhelm Andersens dagar att fylla danskämnet 
med (dansk) litteratur till stora delar hade överlevt.
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ämnesuppfattning om svenskämnet som en helhet. Åtta av de arton 
svensklärarna kommenterade att de tre momenten går in i varandra. 
Ser vi emellertid på kursplaneringarna i de olika klasserna, visar sig 
en annan bild, mycket mer uppdelad i de tre olika momenten.

lokala kursplaner och praktik i Sverige
I kapitel 5. Styrdokument konstateras, att den svenska läroplanen 
och kursplanerna för svenska är mångtydiga och oprecisa. Bland 
annat därför tolkas de av svensklärarna på varje gymnasium och blir 
till lokala kursplaner, som ska ligga till grund för undervisningen. 

Lokala kursplaner
De svenska lärarna talar en del om kursplanerna i svenska för A-, 
B- och C-kursen. Mest talar de emellertid om de lokala kursplanerna 
på sina skolor, och problemen med att få alla kolleger att följa dem. 
Sandra säger till exempel:

Och den [lokala kursplanen] är hela tiden föremål för revidering. 

De vi har nu är arbetade fram de senaste ett och ett halvt åren. 

Gäller att hitta minsta gemensamma nämnare. Vet man att folk 

inte gör det vi bestämt, måste man ju lyfta upp det igen. 

Svensklärarna på varje skola måste alltså utföra ett mer eller mindre 
konstant tolknings- och förhandlingsarbete av och om kursplanerna i 
svenska för att kunna skriva lokala kursplaner, som elever – och för-
äldrar - ska kunna förstå, och som sedan ska tolkas och förhandlas av 
elever och lärare i klassrummen. Det finns inget krav om detta i styr-
dokumenten.483 Svensklärarna gör det emellertid för att kunna kon-
kretisera ämnesinnehåll för sig själva, för eleverna och för föräldrarna. 

Sandra säger tidigt i intervjun att ”[v]i har tydliga ramar.” När 
jag senare under samtalet återvänder till kursplanerna, använder jag 
ordet kristallklar, varpå hon svarar:

Den [kursplanen] är inte så kristallklar att jag och eleverna inte 

har några friheter. Och det tycker jag är det allra bästa. Däremot 

är den så klar för mig, att jag inte bara skulle kunna strunta i 

vissa delar som faktiskt finns i målen och i kriterierna.

483  Se Kapitel 5. Styrdokument för referenser.
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Stina på Lenngrengymnasiet har en helt annan åsikt om tydligheten 
i de nationella kursplanerna: tolkat dem och skrivit om dem till elev-
erna. Och så vi själva kunde begripa. Inte givet. Diffust, svävande, 
svepande, allmänt”.

Sven beskriver i bildspråk hur de lokala kursplanerna arbetas 
fram på Kellgrengymnasiet:

Här på skolan mal vi ju ner dem. Det kommer in lite högrev och 

lite fläskkött. Så gör vi ju då vår egen köttfärslimpa utav detta. 

Sen kan man ju förhålla sig till den i sin tur, va.

Stina säger, att kursplanerna är ”[d]iffust, svävande, svepande, 
allmänt”, medan Sandra på Kellgrengymnasiet menar, att kurspla-
nerna tillräckligt tydligt anger vad hon måste ta upp, men hon ser 
även frirummen och de friheter de ger henne och hennes elever.484 
Sven har en betydligt mer avslappnad attityd och menar att man 
kan förhålla sig även till ”köttfärslimpan”, det vill säga att även den 
lokala kursplanen är tolkningsbar. Sara är osäker som ny svensklä-
rarvikarie och försöker göra vad som är brukligt på skolan. 

På Lenngrengymnasiet tycker alla svensklärare, att ämneslaget 
fungerar effektivt och det verkar råda större konsensus kring kurs-
planens mål, men vilka texter som möter eleverna bestämmer varje 
lärare suveränt. Stina säger i intervjun lite självkritiskt: ”Jag har 
kanske för lite litteratur”.

Lenngren- och Kellgrengymnasiets lokala kursplaner har också 
fått olika struktur och olikt innehåll. Låt oss titta på hur A-kursen 
presenteras av de två skolornas svensklärare. Kellgrengymnasiets 
lokala kursplan har inga underrubriker, men är indelad i fyra 
stycken med följande kursiverade ord i vart och ett av dem: ”läser”, 
”tala och lyssna”, ”skriva” och ”grammatik”. Det är med andra ord 
svenskämnets fyra traditionella färdighetsdelar och ”grundläggande 
svensk grammatik”. 485

Lenngrengymnasiets svensklärare har valt att presentera A-kursen 
på ett annorlunda sätt. Här finner vi följande rubriker (med innehål-
let i nyckelord inom parentes, utvalda av mig):

484  Intervju Sandra.

485  Till exempel Hansson, På jakt efter språk, 11 f.
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Tala och skriva för att tänka och lära (tankeskrivande, problem-

lösning, utforska nya kunskapsområden).

Tala och skriva för att kommunicera (anpassa innehåll efter mot-

tagaren).

Att bygga texter (skrivprocessen, struktur, styckeindelning).

Utforskande arbeten (projekt i svenska).

Läsning (skriva och tala med andra om tankar).

Berättande (författare som mönster för eget berättande).

Fördjupning (inom något område inom svenskämnet).

Här kan vi ana didaktiska impulser bakom skrivningarna.486 De 
tre första genomsyras av norsk dialogisk pedagogik med Dysthe 
och Løkensgaard Hoel som mest kända namn.487 Det fjärde leder 
tankarna till (progressivistisk) erfarenhetspedagogik. Den femte 
punkten innehåller ett sociokulturellt synsätt. Alla håller sig inom 
kvadrant I. 

Bara genom att ytligt titta på hur svenskämnet presenteras i de 
lokala arbetsplanerna för A-kursen i svenska avslöjas stora skill-
nader i svenskämnets innehåll. En fråga, som inställer sig är hur 
likvärdig utbildningen är i Sverige; i detta sammanhang mellan 
två gymnasier i samma kommun. Svaret får bero tills vi undersökt 
B-kursens innehåll på de båda skolorna.

Det finns inget styrdokumentskrav om lokala (ämnes)planer, som 
konstaterats tidigare. Lärarna gör det ändå, eftersom skrivningarna 
i läroplanen och kursplanerna är otydliga och diffusa. Här pågår 
alltså ett ämnesdidaktiskt fördjupnings-, förklarings- och mot-
ståndsarbete på de besökta svenska gymnasierna.

Kronologi och teman i Sverige
De svenska lärarna skiljer i intervjuerna noga på A-, B- och C-kurs488 
i svenska. I A-kursen behandlas litteraturen i teman, uppger lärarna:

486  Det fanns en didaktisk medvetenhet på Lenngrenskolan. Till exempel 
önskade svensklärarna, att jag skulle hålla fortbildning i genrepedagogik.

487  Dysthe, Olga. Det flerstemmige klasserommet. Skriving og samtale for å 
lære. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1995. Hoel, Torlaug Løkensgaard. Skrive-
pedagogikk på norsk. Processorientert skriving i teori og praksis. Oslo: LNU/
Cappelan, 1990.

488  C-kursen de talar om är SV 1205 – Svenska C – muntlig och skriftlig 
kommunikation.
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BS (som sammanfattning av tidigare resonemang): Mest skriva 

och tala i A-kursen?

Sandra: Ja, men man kan ju ha litteraturen som bas. Två stora 

temaområden, som redovisas muntligt och skriftligt:

Myter och motiv

Självvalt tema. Nya författare i år.

Lite längre fram i intervjun frågar jag:

BS: Hur stor del av undervisningen är ämnesövergripande?

Sandra: Jag bara drar ju till med någonting, men på A-kursen är 

nästan 30 % skulle jag kunna tänka mig där, för då är det ju... 

Men det är inget som går utanför kursen. Man använder kursmå-

len till att arbeta med till exempel Shakespeare, att sätta upp ett 

eget drama, grekiskt drama.

Sven menar om A-kursen: ”A – allt och intet. A-kursen ett smörgås-
bord, där man sätter dem på spåret”.

När det däremot gäller B-kursen, dominerar den kronologiska 
läsningen:

Sandra: När de kommer till B-kursen kan man inte frångå det 

[kronologiskt studium], tycker jag. /---/ Och det sker en fortsätt-

ning hela tiden, en utveckling, och det tycker jag absolut att de 

ska ha en kännedom om.

Stina på Lenngrengymnasiet har skurit bort mycket av litteraturhis-
toria, men läser kronologiskt i B-kursen. ”Har plockat bort mycket 
litteraturhistoria. De ska veta att det ena följer på det andra. /---/ Det 
finns en 6-7 författare som de ska vara bekanta med”. Hon säger 
när jag, lite provokativt, frågar om B-kursen består av litteratur-
historia och träning inför nationella provet: ”Jag tolkar det inte så, 
mycket språk. Språksociologi och språkhistoria. B-kursen betonar 
mer litteratur än A”.

På både Lenngren- och Kellgrengymnasiet är C-kursen obligato-
risk för NV- och SP-programmen.489 Sandra uppger, att man på Kell-
grengymnasiet läser C-kursen mellan A- och B-kursen och den inne-

489  Intervju Stina och Sandra.
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håller allt som inte är litteratur, till exempel reklam, bilder och film.490 
Hennes kursupplägg för C-kursen innefattar följande moment: bild 
och retorik i media (reklam- och bildanalys) (4 veckor), stilistik (5 
veckor), rapport och PPP (5 veckor), samt retorik (5 veckor).491 Här 
finns bilder och reklam, men inte film.

Tre års textläsning i Sverige
Visserligen säger både Sven och Sandra på Kellgrengymnasiet, att 
man läser tematiskt i A-kursen, men frågan är om man inte ”smyg-
läser” kronologiskt. De teman som nämns är myter och motiv och 
Sandra säger, att ”[i] A-kursen är det helt tema och sedan placeras 
det in så småningom på en kronologisk axel”. Sven talar om att 
eleverna ska ”sätta sig in i myter eller antiken, arketyper”. Detta 
betyder ju att man läser, eller varje fall kan läsa, till exempel Gil-
gamesh, Bibeln, grekiska myter, Eddan, Dante, Tristan och Isolde, 
Shakespeare och Cervantes. Så kan B-kursen inledas med barocken. 
Det vill säga, att man kan läsa litteraturhistoria kronologiskt och 
dela in den så som man gjort i svenskundervisningen sedan Bjurstens 
kronologiskt upplagda läsebok började användas på 1860-talet.492 
Sara, som försöker knäcka koden på skolan, och har kommit en del 
på vägen, säger: ”Men det är de här Odysséen, Tristan och Isolde, 
och så är det. Ja, de där gamla klassikerna”.

De facto undervisar Sven i, och har prov på, antiken och medelti-
den i S1.493 Och det står också i Kellgrengymnasiets lokala kursplan 
för A-kursen: 

Du kommer att läsa skönlitterära texter från olika kulturer och 

olika tider, bland annat texter från antiken, medeltiden och re-

nässansen, så att du lär dig känna igen myter och motiv som ofta 

förekommer i litteraturen.

490  Intervju Sandra.

491  Sandras planering för Svenska C hösten 2008.

492  Tarschys ”Svenska språket och litteraturen”, 155f.

493  Litteraturprov - ht 2007 – S1 – Antiken, Medeltidens litteratur. Prov den 
11/1 2008. S1.
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Stina på Lenngrengymnasiet börjar sin B-kurs med littetatur från 
renässansen. När hon startar B-kursen, påminner hon eleverna om 
att de i A-kursen läst litteratur från antiken och medeltiden.494

Om vi tittar på årskursplaneringarna, och att de följs i praxis visar 
mina observationsanteckningar, finner vi följande: S1 på Kellgren-
gymnasiet läser litteratur från antiken och medeltiden. I S2 på Lenn-
grengymnasiet arbetas det med litteratur från renässansen, upplys-
ningen och romantiken och i S3 på Kellgrengymnasiet läses litteratur 
från Svenskt 1890-tal, sekelskifte, modernism inom prosa och lyrik i 
Europa, svensk 1900talslyrik och nutida litteraturströmningar.

Vi kan konstatera, att de två svenska gymnasierna uppvisar en 
traditionell kronologisk litteraturläsning under både A- och B-kurs. 
Men självbilden hos Sandra och Sven är att de läser tematiskt i 
A-kursen och inte kronologiskt. Här finns en skillnad mellan lärar-
nas retorik och praktik. Retoriken kan vara påverkad av läroplanen 
och kursplanerna, medan praktiken kan utgöra lärarnas och tradi-
tionens motstånd mot från ovanifrån kommande direktiv.

Indberetninger och praktik i Danmark
I Danmark läste man av tradition sedan Skolereformen 1903495 också 
kronologiskt, men reformen 2005 innebar förändringar i danskun-
dervisningen. Dan säger, att ”[f]ør var dansk et litterært fag”. Idag 
är det ”[m]er nedslag end sammenhængende forståelse af udviklin-
gen gennem perioderne”. I en observation i D1 har jag noterat ett 
uttalande från David: ”oversigtsforløb for at spare tid”.496 Han har 
också längre synpunkter på förändringen:

Jeg skulle måske fortælle dig, at, hvis der havde været tid, skulle 

jeg egentlig gerne læse meget, meget bredt fra 1750, fra 1720, fra 

oplysningstiden og frem. Jeg synes det er vigtigt med den histori-

ske dimension og den mulighed det giver for at skabe et overblik 

og en eller anden form for syntese, sammenhængs forståelse, hos 

eleverne. Med den nye læreplan der kniber det lidt med det.

494  Observationsanteckning 2008-01-25.

495  Krogh, Et fag i moderniteten.

496  7/3



158

Låt oss undersöka hur mycket kronologiskt litteraturstudium och 
oversigtsforløb som praktiseras på Holberggymnasiet.

Tre års textläsning i Danmark 
Vilka slags texter arbetar eleverna med i de besökta danska klas-
serna? Dan säger i intervjun, att ”[p]ensum for D3 er typisk for 
dansklærere”. Det finns ingen anledning att betvivla hans utsago. 
Sjättedelarna är där, AT-forløbene är beskrivna, kanonförfattarna 
redovisade osv.497 Indberetninger till Undervisningsministeriet och 
censorsystemet är kraftiga kontrollmekanismer.498 Jag presenterar 
Dans textläsning under tre år relativt utförligt, för den illustrerar 
också en del resonemang under Textbehandling. 

Under läsåret 2005/2006 läser Dans dåvarande åk1 följande. 
(Nämner jag inget annat är texterna danska och när författare 
nämns, gäller, del av, ett verk. Vid läsning av helt verk anges titel):

Indføring i litterær tekstlæsning. Novelle og kortprosa. (Fem 

korta, moderna texter från 1965 – 2000) 499

AT1. Skolen, byen, egnen. (Tre medeltida texter)

AT2 Europeisk nationalitet (Oehlenschläger och Benny Ander-

sen)

Værklæsning: Mikael Niemi: Populærmusik fra Vittula

Massemedier (Historik, sagtekstanalyse, argumentation, kursus 

i skriftlighed)

Lyrik. Indføring i genre og analyse (En folkvisa och fyra moderna 

lyriker)500

AT4. Verdensbilleder (Medeltida folkböcker från Frankrike och 

Tyskland, samt en katolsk hymn)

Mundtlig sprogfærdighed (klassesamtaler, fremlæggelser)

497  AT-forløb är ämnesöverskridande temaförlopp, som föreskrivs i lærepla-
nen, som också föreskriver läsning av 14 (danska) kanonförfattare. Se vidare 
kapitel 5. Styrdokument.

498  Indberetninger, som kort kan förklaras som detaljerade, konkreta kurs-
planer eller som en översikt över vad klassen läst under tre år, och som ska 
skickas till Undervisningsministeriet. Jag var även inne på skolans hemsida och 
läste några andra lärares indberetninger. Dessvärre gjorde jag inga anteckningar 
om tid och klasser. Censorsystemet förklaras i Kapitel 6. Styrsystem.

499  När jag sammanfattar, gör jag det på svenska. När jag citerar sker det på 
danska.

500  Hur dessa Indføringer går till, redogör jag för i avsnittet Textbehandling.
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Kronologisk forløb i dansk og historie (Jellingestenen, 985, Egils 

saga, 1200-tal, Palladius, ca 1559, folkeeventyr, Kingo, 1681, 

Holberg, 1723, Pontoppidan, 1890.)

Skriftlig opgave (personkarakteristik i Jeppe paa Bjeget)

Mundtligt (olika muntliga genrer)

Individuel lille skriftlig opgave (Læserbrev)

Peter Seeberg – en kanonforfatter
Skriftlig opgave (Anmeldelse. Komposition, fortælleteknik, per-

sonkarakteristik, fortolkning, bedømmelse af kvaliteten.)

I åk2 arbetar Dans dåvarande D2 med följande:

Romantikken 1800 – 1870. (Åtta författare läses, varav en ut-

ländsk, Hölderlin)

AT7, kærligheden i idéhistorisk belysning. (Sex författare, varav 

en utländsk, Boccaccio)

Charlot og Charlotte – den danske roadmovie (avsnitt ur en TV-

serie)

Individuel værklæsning med skriftlig prøve. 

Mellemkrigstiden (Sex författare)

SMS- og chatsprog
Storbyen. (fjorton texter från 1917 till 2004)

Och i åk3, det år då jag följde klassen, arbetades det hos Dan med:

Det moderne gennembrud, symbolismen, det folkelige gennem-
brud, 1870-1920 (Tio författare och två utländska, som läses 

”för sig”: Joyce och Hemingway, tillsammans med Blixen, Den 

afrikanske farm)

AT11, de overordnede tendenser 1850-1900 (Ligger inbäddat i 

ovanstående)

1940-1945. Besættelsestiden. (Två författare)

Nyhedsformidling i TV. (Analysemetoder og faglige begreber. 

Analyse.)

Efterkrigstiden 1945-60 (Sex författare, varav en utländsk, Gun-

nar Ekelöf)

1970´erne (Fyra författare, varav en utländsk, Maja Ekelöf)

1980-2008 (Åtta författare)
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Dans treårsläsning visar, att klassen i stort sett läst litteraturen kro-
nologiskt, men att kronologin är bruten och att tidshopp sker. Till 
exempel läses medeltida litteratur i åk1 under AT1, under ”indføring 
i lyrik”, under ”[v]erdensbilleder”, under AT4 och i åk2 under AT7. 
Mellankrigstiden läses under åk2, medan tiden 1870-1920 och 1940 
och framåt läses i åk3. ”Det moderne gennembrud” läses i ”[k]rono-
logiske forløb” i åk1 och fördjupas i åk3. Vad vi också kan kon-
statera är att Dan har lyckats fylla AT-forløbene med danskstoff,501 
som även Sandra gjorde under temaarbetet i S1, och vidare att dansk 
litteratur överväger.

Læreplanen nämner inte kronologisk litteraturläsning, utan talar 
om oversigtslæsning, så man kan se även dansklärarnas kronolo-
giska läsning som ett motstånd.

I intervjuerna hänvisar de danska lärarna till Læreplanen flera 
gånger. När Dan kommer in på bedömningsgrunderna och vad elev-
erna förväntas kunna, säger han: ”Og med reformen og en ny karak-
terskala er det et krav, at præstationerne skal være målelige /…/ Lidt 
mere gammeldags i retning mod udenadslære”. Här har skett en 
förändring i vad som ska evalueras. Han har också lagt märke till 
att den politiska styrningen ökat: ”I dag er det topstyret i en grad, 
vi ikke kunne drømme om dengang.” Han har tidigare berättat om 
lärarnas stora inflytande på den han benämner ”den lille gymnasie-
reform i 73”.502 David talar om sina tredje årselever som ”har været 
kludedukker503 og prøveklude504 for reformen”. 

Sammanfattning
I bägge länderna läses historiska texter kronologiskt, som kan ses 
som ett motstånd mot styrdokument ovanifrån. De svenska lärarna 
lägger ner en hel del tid på ämnesdidaktiskt fördjupningsarbete i 
de lokala kursplanerna. Eftersom de utarbetas på de enskilda 
gymnasierna, får de skillnader i ämnesinnehåll som följd och den 
nationella likvärdigheten kan hotas. I danska gymnasier dominerar 

501  Dan säger också i intervjun: ”Så kan man i forbindelse med et AT-forløb 
læse en hel række folkeviser eller en saga eller et værk fra middelaldern.”

502  Här minns Dan fel. Reformen kom i 1971.

503  Docka gjord av tyg, stoppad med trasor.

504  Tygbit som används till att prova fram till exempel rätt stygnavstånd på 
symaskinen, innan man syr det riktiga tyget.
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danska texter, medan det i Sverige läses både svenska och texter från 
västvärlden. 

Det finns också en annan skillnad mellan vilka slags texter som 
klasserna arbetar med i de besökta skolorna i de båda länderna. Låt 
oss titta på vad lärarna säger om grunderna för textval.

”Att det berör dem.” Elevnärhet i svensklärarnas val
Sandra på Kellgrengymnasiet säger, att ”den [texten] ska vara 
överkomlig i textmassa, så alla orkar arbeta med den. ”Detta blir 
illustrerat senare i intervjun, när hon säger: ”Jag hade valt Kafka 
[Processen] i urval”. Hon säger vidare, att ”så vill jag att de ska 
uppleva nåt som talar till dem. De ska se: ’Vad är det här som rör 
mig?’” Endast ett helt verk läses i åk3. Resten av litteraturen är 
utdrag. Söderbergs Doktor Glas ses i Allan Edwalls enmanstolkning 
på video. Sandra lägger vikt vid detta verk, bland annat genom att 
eleverna ska skriva ”en personlig reflektion” på ”ca två handskrivna 
A4-sidor”. Hon väljer alltså att låta eleverna se romanen som en 
enmansteater och inte läsa originaltexten. Skrivuppgiften handlar 
om romanen Doktor Glas, inte om TV-programmet.

Samma motivering återfinns, när Stina på Lenngrengymnasiet 
väljer texter. Hon väger främst in vad eleverna kan tänkas kunna ta 
till sig: ”Att det berör dem”. ”Så lättillgängliga att de kan tänka på 
innehållet”. ”Klarar de av att läsa boken?” ”Man kan inte tvinga 
på ungdomarna en massa litteratur”. Hon tänker också in en annan 
aspekt vid val av litteratur: ”Beroende på hur det ser ut i klassen 
– det sociala”. Detta yttrande får väl ses som ett medvetande om 
värdegrundsfrågor, men hur exakt det påverkar Stinas val av texter 
frågade jag dessvärre inte om. 

Under våren 2008 arbetar klassen, S2, med ett utdrag ur Don 
Quijote på video och Lagerkvists Dvärgen, för att täcka in renäs-
sansens litteratur, under upplysningen ett kapitel ur Gullivers resor 
av Swift och en video om boken, samt första kapitlet ur Voltai-
res Candide. Förvandlingen, ”lilla Kafka”, läses som exempel på 
1900-talslitteratur.505 

Sven återkommer ständigt i intervjun till att i ”svenska ska de lära sig 
vad det är att vara människa.” Han menar också att texter ska ha ”[n]ån 
form av komplexitet. Tillvarons dubbelhet måste på nåt sätt speglas.” 

505  B-kursen läses under våren 2008 och hösten 2009.
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Sammantaget leder detta till få hela verk läses, utan i stället 
utdrag ur texter och litteratur presenterad i videoutdrag. Det senare 
har visat sig vara inte alltför sällan återkommande, antingen använt 
i stället för att läsa originallitteraturen eller som illustration till en 
epok.506 Film och video används på ett helt annat sätt i danskunder-
visningen, men det återvänder jag till under avsnittet Textbehand-
ling, Film och massmedier.

Här tecknar sig bilden av ett textval som tillkommit för att möta 
elevernas förmodade möjligheter att tillgodogöra sig texter och det 
definieras som texter som ligger nära dem, berör dem, är lättill-
gängliga, kan tala till dem och inte vara alltför långa. Vi skulle med 
McCormick kunna säga, att de svenska lärarna väljer texter, vars 
repertoarer 507 ligger nära elevernas. Lärarnas förväntningshorison-
ter 508 på eleverna verkar av textval, textlängd och textmedium inte 
vara alltför höga. Frågan är också, med en hänsyftning till Langer, 
hur mycket elevernas föreställningsvärldar öppnas för förändring 
eller för att tala med Rosenblatt vilken transaktion som sker.509

Något som slagit mig, när jag läst intervjuerna med lärarna är, att 
det verkar föreligga en skillnad i motivering till valet av de texter, 
som de danska lärarna kallar paradigmatiska. De svenska lärarna 
anger ofta kriteriet att texterna ska säga något om samhället. ”Det 
är ju så här, att det finns en utveckling och den sker ju på grund av 
eller tack vare det samhälle som finns och samhället påverkar littera-
turen och litteraturen påverkar samhället”, säger Sandra och menar 
också: ”Man ska aldrig tro att vi i vår tid är de bästa. Man måste 
se att det sker en utveckling både bakåt och framåt”. Sara tycker 
sig ha lagt märke till, att eleverna ”ser ju hur litteraturen förändrats 

506  Observationsanteckningar Stina: 2008-02-08, 2008-02-29. Sandra 2007-
09-14, 2007-10-19. Sven 2007-09-14, 2007-09-28. I stort sett alla Saras lektio-
ner under vårterminen i S1 går åt till att eleverna skriver ”rapport”.

507  McCormick, Kathleen. The Culture of Reading and the Culture of English. 
Manchester: Manchester University Press, 1994

508  Här används uttrycket i vardaglig betydelse, men Jauss, Hans Robert. 
Literaturgeschischte als Provokation der Litteraturwissenschaft. I Rezeptions-
ästhetik. Theorie und Praxis, Rainer Warning, (Hrsg.), 126-162. München: 
Wilhelm Fink Verlag, 1975 finns i bakhuvudet.

509  Langer, Judith A. Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning 
och litterär förståelse. Göteborg: Daidalos, 2005, Rosenblatt, Louise M. The 
Reader, the Text, the Poem. The Transactional Theory of the Literary Work. 
Carbondale: Southern Illinois University Press, 1978. 
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hela tiden. Hur världen har förändrats genom litteraturen” och att 
de ”kan se på en text, att världen, samhället var annorlunda.” Sven 
talar om att ”bryta provinsialismen i tiden.” ”Bryta ner fördomar. 
De kunde förr! Och Catullus han söp och han knullade också!” 

Det verkar som att kriteriet för att välja texter skulle vara att tex-
terna illustrerar tidsandan, det mänskliga och samhällsförändringar, 
men också att eleverna ska se, att de själva är lika människor från 
andra tider. 

Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad i Kursplanen 
hittar vi att eleverna ska ”finna det allmänmänskliga” och under 
rubriken Uppnåendemålen för A-kursen ska eleverna fördjupa ”sina 
kunskaper i hur skönlitteraturen förhåller sig till historien och till 
sin samtid.” Det är dessa skrivningar svensklärarna lagt vikt vid. De 
har stöd i och följer kursplanen.510

”De skal simpelthen anstrenge sig for at forstå.”  
Det främmande i dansklärarnas val
De danska lärarna har en annan grund för sitt litteraturval. David 
säger i intervjun, att där ”er mange kriterier som spiller ind. Hvilken 
klasse det er, hvilket niveau man er på, hvilken sammenhæng teksten 
skal bruges i”. Men, och här kommer det han senare kallar sitt första 
kriterium av två, ”et grundllæggende kriterium det er at jeg selv skal 
synes at det er ordentlige tekster”. Lite senare upprepar han att han 
väljer texter ”efter smag, min personlige smag, det vil sige efter kva-
litet.” Och dessa är texter som antingen är ”æstetisk udfordrende 
eller som kan være tanke provokerende på en eller anden måde”.511 
Davids andra kriterium är det han kallar ”paradigmatiske texter”,512 
texter som väljs efter speciella kriterier, när han ”har som mål at lære 
mine elever nogle bestemte ting, for eksempel tekstanalytiske begre-
ber”. Det kan också vara ”centrale træk i den historiske periode”. 
På min fråga vilka texter eleverna tänder på, svarar David:

510  Se vidare kapitel 5. Styrdokument.

511  ”Det er med andre ord også gode grunde til at ’udsætte’ eleverne for en 
lang tekst, der ikke umiddelbart fanger deres opmærksomhed.”, ”Även längden 
kan vara ”udfordrende.” Skriver, Svend. Romanen i undervisningen. I Ny 
litteraturdidaktik, Jan Fogt og Thomas Thurah (red.), 123-150. København: 
Gyldendal, 2010, 137.

512  Læreplanen, Undervisningsvejledningen. 
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Det kan være identifikation, men det kan også være en tekst der 

har stilistiske finurligheder, som er intressant. Det kan være no-

get sprogligt, det kan være sproglig energi, en drejning af spro-

get, som gør at eleverne synes det er intressant. Og de kan også 

bringes til at synes, at det er intressant bare at analysere noget på 

en bestemt måde.

Vi kan här lägga märke till att elever kan tända på olika drag i texter, 
men de kan också, med Davids hjälp, ”bringes til at synes”. 

Något som David kommer tillbaks till är att texter ska innehålla 
ett möte med något ”fremmed”. Och det kan utgöras av olika saker: 

”[S]å skulle eleverne også gerne lære at kunne se det, der ikke er 

dem selv. Det vil sige være i stand til, og ja, forsøge forstå noget 

som ligger udenfor deres egen umiddelbare sfære.

/.../ præsentere hele tiden noget for eleverne, som ikke er dem 

selv, og som ikke er en del af deres forforståelse, som ikke er noget 

de bare ser sig selv i. De skal simpelthen anstrenge sig for at forstå.

Man kan forestille sig, at komplicerede tekster, hvis tankegang, 

hvis formsprog, ligger langt fra det, man umiddel bart ser, /.../ 

ville fungere dårligt i undervisningssammenhæng. Men det pas-

ser altså ikke altid. Man kan egentlig sagtens få et sært, snørklet, 

kunstigt barokdigt til at fungere og til at fange.

Att det senare stämmer i praktiken i ett klassrum fick jag bevittna 
när D1 läste Kingos dikt Sølv-Bierget ved Kongsberg, en barockdikt 
som onekligen är ”snørklet”, då eleverna var i hög grad aktiva, trots 
att lektionen var slut!513

Dan menar, att varje dansklärare har en del ”yndlingstekster, som 
man gerne vil læse med sine elever” och dessa ”formidles særligt 
godt til eleverne, måske fordi man selv er engageret i dem”. Men 
det finns även ”pligttekster”. De senare sammanfaller ibland med de 
”paradigmatiske tekster” som också David talade om. Dan menar 
att han är tvungen att välja dessa texter av tidsbrist. ”Nødt til at 
læse paradigmatiske tekster, fordi der er kun tid til få tekster”. Före 
reformen kunde han läsa även texter, som formellt eller idémässigt 
icke var typiska för perioden, men som var ”spændende tekster”.

513  Observationsanteckningar 2008-03-07 och 2008-03-11.
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Inte heller Dan nämner att han väljer texter med tanke på elev-
ernas omedelbara igenkänning, men han noterar, i det han omed-
vetet använder McCormicks matchningsteori, att det finns texter 
där både lärarens och elevernas repertoarer matchar 514 textens (till 
exempel Steen Steensen Blicher), där texterna matchar elevernas 
repertoar men inte lärarens (till exempel Vita Andersen) och texter 
som matchar lärarens repertoar, men inte elevernas (till exempel 
”[d]et store dyr i den danske litteratur”, Johannes V. Jensen).

Sammanfattning 
Vad vi kan konstatera är att det finns skillnader mellan svensk- 
och dansklärares textval. Svensklärarna motiverar sina val utifrån 
tankar om elevernas förmodade förmåga att ta till sig olika texter. 
De ska illustrera ”det allmänmänskliga”, visa något om den tid de 
är skrivna i, och texterna ska äga”giltighet för vår tid”. Det har visat 
sig att det stora frirum som kursplanerna ger, har genererat elevnära, 
korta texter, ibland i form av illustrerande film- eller videoklipp och 
traditionell kronologisk litteraturläsning. Denna inställning ligger 
nära Frede V. Nielsens existensdidaktik. Att ökat frirum i form av 
otydligt skrivna styrdokument kan ge näring åt traditionen har även 
Stefan Lundström och Eva Bringéus noterat.515

Dansklärarna väljer utifrån sin egen favoritläsning, som de förut-
sätter - som den naturligaste sak i världen - vara av kvalitet. Deras 
elever arbetar med texter som är ”æstetiskt udfordrende” och/eller 
”tankeprovokerende”, texter som inte eleverna ska spegla sig i 
utan möta det som är ”fremmed”, ”ikke er dem selv”. Texter ska 
också illustrera ”centrale træk i den historiske periode” men även 
”tekstanalytiske begreber”. Dansklärarna väljer texter efter både 
innehålls- och formkriterier. Denna inställning ligger nära Nielsens 
utmaningsdidaktik.

Vi skulle också kunna sammanfatta skillnaderna med hjälp av 
Charles Sarlands sex kategorier för lärares textval. Han är själv 
medveten om att de utgör en förenkling, att han bara har en mindre 
studie att basera dem på och att de går in i varandra. De hjälper 
emellerid till att göra skillnader synliga:

514  McCormick, The culture of reading.

515  Lundström, Textens väg. 195, Bringéus, Eva. När känslorna får styra. Om 
litteraturläsning i en mångkulturell gymnasieklass. Lic. avh., Malmö högskola, 
2011, 48 och passim.



166

• Tillgång och användbarhet - Sverige och Danmark. 
• Lärarens egna preferenser - Danmark.
• Mottagarinriktat – texter väljs för att tilltala elever – Sverige.
• Utveckling av eleverna och/eller deras läsning – I Danmark 

med udfordrende texter. I Sverige med texter som säger något 
om ”vår tid.”

• Böckernas kvalitet – Danmark.
• Böckernas förmåga att överföra högkulturen – Sverige och 

Danmark. (Se nedan Kanon och Bildning.)516

1900 eller 1945 – vattendelare
Under mina observationer hade jag tyckt mig lägga märke till att 
man i Danmark läste mer av den nyare litteraturen än i Sverige, så 
jag beslöt att be lärarna i enkäten ange hur textanvändningen förde-
lade sig i procent ”mellan tummen och pekfingret” (”løst anslået”). 
Lärarenkäterna bekräftade observationen:

Fram till 
1500

1500-
1900

1900-
1945

1945-
1995

1995-
2008

Sverige 12 % 31 % 24 % 17 % 15 %

Danmark 8 % 26 % 20 % 27 % 18 %

Figur 4.5 Lärarnas uppskattade procenttal sammanlagda och divi-
derade med antal avgivna svar. 

Om gränsen dras vid 1900, blir fördelningen mellan äldre och nyare 
litteratur 43% - 56% enligt vad svensklärarna uppger, och 34% - 
65% enligt dansklärarna. Om gränsen dras vid 1945, får vi en för-
delning på 67% - 32% bland svensklärarna och 54% - 43% bland 
dansklärarna.517

Sara säger i intervjun, när jag visar henne tidslinjen från enkäten 
och frågar var tyngdpunkten ligger: ”Det blir ju här.” och pekar på 
1500-1945.

516  Sarland, Charles. Young People Reading. Culture and Response. Philadel-
phia: Open University Press, 1991, 6 ff.

517  Den matematiskt intresserade läsare lägger märke till att kolumnerna 
endast uppnår 99%, inte 100. Förklaringen är naturligtvis, att siffrorna inte här 
anges med decimaler.
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När jag frågar Dan, beskriver han Læreplanen som ”[e]n tragt 
bredest i nutiden”. Och David säger: ”1850 og frem. Hovedvægten 
ved den seneste tid”.

Nationella och internationella texter
Det kan förefalla lite förvånande att man i ett land, där Georg 
Brandes höll sina berömda föreläsningar om Hovedstrømninger i 
det 19de Aarhundredes Litteratur vid Københavns Universitet518 
redan 1871519, läser övervägande dansk litteratur både i folkeskolen 
och gymnasierna. Mycket kort förklarat fanns en kulturideologisk 
kamp mellan å ena sidan nationalliberalisterne och å andra sidan de 
kulturradikale. Som ett exempel kan nämnas, att när professuren i 
estetik blev ledig 1872, utnämndes inte någon ny professor. I stället 
kom det akademiskt och politiskt att utkämpas en strid mellan de 
två lägren. 1908 tillsattes Vilhelm Andersen som professor i dansk 
litteratur.520 Andersen förfäktade, att det skulle läsas dansk litteratur 
i danska skolor, i synnerhet Guldalderlitteratur.521 Hans inflytande 
har varit stort på danskundervisningen i folkeskolen, men i synner-
het på gymnasiet.522

I Sverige lästes också nationell svensk litteratur från 1800-talet 
och framåt.523 Vilhelm Andersen fick inflytande också på svensk-

518  Föreläsningarna utgavs bearbetade i bokform: Emigrantlitteraturen 
(1872), Den romantiske Skole i Tydskland (1873), Reactionen i Frankrig (1874), 
Naturalismen i England (1875), Den romantiske Skole i Frankrig (1882) och 
Det unge Tyskland (1890).

519  Enligt Stangerup, Hakon. Dansk Litteraturhistorie, bind 4. København: 
Bording grafik A.S, Politikens Forlag, 1977 ”og det hændte, at formuleringer 
fra dem (tidens tyska och franska litteraturhistorier) i farten løb ham i pennen, 
uden at han huskede citationstegnene.” Även om angreppet på nationallibera-
lismen. Se även Busk-Jensen, Lise; Dahl, Per; Gemze, Anker; Grodahl, Torben 
Kragh; Holmgaard, Jørgen og Zerlang, Martin. Dansk litteraturhistorie 6. 
Dannelse, folkelighed, individualisme 1848-1901. København: Gyldendalske 
Boghandel, Nordisk Forlag A.S, 1985.

520  Martinsson, Bengt-Göran. Tradition och betydelse. Om selektion, legiti-
mering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervis-
ning 1865-1968. Diss., Universitetet i Linköping, 1989, 176.

521  Till exempel Schack Staffeldts Indvielsen och Adam Oehlenschlägers 
Guldhornene och Der er et yndigt land.

522  Henningsen, Sven-Erik & Sørensen, Birte. Danskfagets didaktik. Køben-
havn: Dansklærerforeningen, 1995, 40.

523  Martinsson, Tradition och betydelse, Brink, Lars. Gymnasiets litterära kanon. 
Urval och värderingar i läromedel 1910-1945. Diss., Uppsala universitet, 1992.
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undervisningen, genom att den nystartade Modersmålslärarnas 
förening, MLF, influerades av Andersens idealistiska litteratursyn. 
Hans föreläsningar i bokform ”kom att verka inspirerande på både 
Mjöberg och Celander”, förgrundsfigurer i MLF.524 

Det hade lästs europeisk litteratur tidigare, men det var först efter 
andra världskriget med Antologier som Dikt och Tanke och Bro-
dow-paketet, som västerländsk litteratur på allvar introducerades i 
svenska gymnasier.525 Att de fick sådant genomslag berodde (även) 
på att Bernard Tarschys ”ingick i den kommitté som utarbetade 1956 
års anvisningar”.526 Bengt Brodow och Sven-Gustaf Edqvist deltog 
”i utarbetandet av svenskämnets kursplaner och anvisningar”527 och 
hade därför lätt för att koordinera texturval i sina antologier. 

Hur ser då fördelningen ut i de skolor jag besökt? Enkäten bland 
lärarna gav följande resultat i procent. 528 

I % Da/Sv Europa Nordam. Övriga 
världen

Sverige 48 35 12 6 

Danmark 85 12 3 1 

Figur 4.6 Lärarnas uppskattade procentandel av de texters 
ursprung, som de använder i undervisningen.

524  Martinsson, Tradition och betydelse, 128.

525  Danielsson, Annica. Tre antologier, tre verkligheter. En undersökning 
av gymnasiets litteraturförmedling. 1945-1975. Diss., Lund University, 1988, 
Tideström, Gunnar och Tarschys, Bernhard. Dikt och Tanke genom sekler. Lit-
teratururval för gymnasiet, I-III. Lund: C W K Gleerups Förlag, 1955, Tide-
ström, Gunnar och Tarschys, Bernhard. Dikt och tanke. Litteratururval för 
gymnasieskolans tre- och fyraåriga linjer, I-III. Lund: LiberLäromedel, 1967, 
Brodow, Bengt; Edqvist, Sven-Gustaf; Kavaleff, Karl och Öh, Bengt G. Svenska 
för gymnasiet, 1-3. Stockholm: Biblioteksförlaget, 1966-70, Brodow, Bengt; 
Edqvist, Sven-Gustaf; Kavaleff, Karl och Öh, Bengt G. Svenska för gymnasie-
skolan, 1-3. Stockholm: Biblioteksförlaget, 1971-73.

526  Metodiska anvisningar till kursplanerna 1954. Danielsson, 1988, 254.

527  Till reformen 1965, som låg till grund för Lgy 70. Danielsson, Tre anto-
logier, tre verkligheter, 255.

528  Den uppmärksamme läsaren lägger märke till att en procentsammanräk-
ning ger 101% för både Sverige och Danmark. Detta beror på decimalerna 
inom kategorierna.
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Vi kan alltså konstatera, att förhållandet danska/svenska texter 
versus utländska blir 85% danska mot 15% utländska i Danmark 
och 48% svenska mot 52% utländska i Sverige.529 De danska siff-
rorna kan jämföras med Dans planering för tre års danskunder-
visning, som redovisats ovan. Den visar snarare på mer än 90% 
danska texter. Det har dock mindre betydelse om danska texter 
fyller pensum med 85 eller 90%. Enkäten visar också, att texter från 
västerlandet är i överväldigande majoritet: 94% i Sverige och hela 
99% i Danmark, det vill säga på de undersökta skolorna i länderna.

Vad säger då de besökta och intervjuade lärarna? Det är en viss 
skillnad på de danska lärarnas inställning, mycket beroende på 
deras utbildning. Dan har traditionell akademisk dansklärarutbild-
ning och har läst dansk litteratur och nordiska språk. David har 
en otraditionell, i betydelsen för dansklärare ovanlig, akademisk 
utbildning i litteraturhistorie, det vill säga sammenlignende verdens-
litteratur. Och det märks på deras inställningar. Bägge har uppmärk-
sammat skrivningen i Læreplanen om utländsk litteratur, men har 
olika åsikter om hur mycket inter nationella texter pensum borde 
innehålla.

Dan menar att dansklärare tar upp cirka 5% utländsk litteratur. 
Han själv har löst situationen ”gennem Hemingwaynoveller i anto-
logien. Brugt dem til Moderniteten. Og uddrag fra James Joyce”, 
vilka två också finns med i hans planering. Nu finns det några 
utländska verk ytterligare: två medeltida folkböcker från Tyskland 
och Frankrike, Boccaccio, Hölderlin och tre svenska författare: 
Gunnar Ekelöf, Maja Ekelöf och Mikael Niemi, så han når nog upp 
till 5% utländsk litteratur. 

Dan är helt inskolad i den danska traditionen att läsa dansk lit-
teratur. Om fördelningen mellan danska och internationella texter 
säger han: ”Ikke tænkt på det før du begyndte at stille spørgsmål 
til det. Det er nok et udtryk for en eller anden inde lukkethed i det 
danske system”.

529  Parentetiskt ska kanske också sägas, att det är danska gymnasiers natio-
nallitteraturläsning som är den europeiska normen. De flesta europeiska länder 
läser sin nationella litteratur, till exempel i Tyskland, Frankrike och England. 
Se Paludan, Poul. Jensen, Peter Rohde. Auring, Steffen. Gjaldbæk, Kirsten og 
Kaspersen, Peter. …kun løs er al fremmed tale? Modersmålsundervisning i 
gymnasiet i en række europæiske lande. København: Undervisningsministeriet, 
2001. 
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David har andra tankar om procentandelen internationella texter 
i undervisningen. Han menar, att det är ”på sin vis absurd ikke at 
læse international litteratur. Tit har man jo en bleg efterligning i den 
nationale litteratur og et eller andet sted ude i verden har man det 
absolutte referencepunkt”. Å andra sidan menar han at det finns ”en 
naturlig interesse i at pleje et litterært miljø i det land man befinder 
sig og præsentere danske forfattere for eleverne, altså for at fremme 
et danskt miljø”. Sammantaget menar han dock, att ”hvis der bliver 
læst 90-95% dansk litteratur i danske gymnasier, så er det knald i 
låget /---/ Hvis der er tale om 50-50, også 40-60, som du talte om 
[svenska förhållanden, alltså] så ville der være en vis fornuft i det”. 
Men nu talar Læreplanen om andra fördelningar och som god tjäns-
teman åtlyder David den, men tänjer lite på gränserna.530

För de svenska lärarna är blandningen av nationella och interna-
tionella texter det naturliga. Sven tar upp ”kulturer i andra tider” 
och talar om en ”tummelplats på vars arena all mänsklig aktivitet 
utspelas”. Efter viss diskussion med mig under samtalet menar han, 
att texterna i hans undervisning är en blandning av det ”västerländ-
ska och det svenska kulturarvet”.

Sandra är lite oroad över att det bara är västerländska texter som 
behandlas: ”Sen när det kommer till arabisk litteratur. Det är inte 
mycket. /---/ Lite 1000 och en natt och så Vedaskrifterna”.

Stina är inne på samma tankegång: ”Dålig på utomeuropeiska. 
Vet inte hur jag ska entusiasmera”.

Sara värnar svensk kultur. ”Inte bara svenskt, men mer svensk 
litteratur”. När jag frågar efter hur mixen ska se ut, svarar hon: 
”Huvuddelen svenskt. 60%”, men tillägger, vikarie som hon är, 
”inte vet jag”.

kanon 
Som visas på flera ställen i avhandlingen, är svensk- och danskäm-
nets legitimitet hotad. Bo Steffensen gör följande reflektion: 

det er karakteristisk at spørgsmålet om kanon dukker op sam-

tidig med at det fagdidaktiske spørgsmål om skolen og fagenes 

legitimitet viser sig med fornyet styrke.531

530  Planeringar i D1, D2a och D3a.

531  Steffensen, Det fagdidaktiske projekt, 118.
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Danmark har en Kulturkanon sedan 2006, och läsning av kanonför-
fattare är inskrivna i Læreplanen. Den tillkom på initiativ av dåva-
rande konservative kulturministern, Brian Mikkelsen, i en liberal-
konservativ regering.532 Læreplanen föreskriver att ett visst antal 
kanonförfattare ska läsas, men dansklärarna bestämmer suveränt 
vilka texter som ska läsas.533

Sverige har ingen kanon. En sådan har diskuterats, bland annat i 
Svenskläraren sedan 1970 med Åke Högström, Sven-Gustaf Edqvist 
och Inge Jonsson som förespråkare.534 2007 fördes en animerad dis-
kussion i pressen efter att folkpartisten Cecilia Wikström i en artikel 
i Sydsvenska Dagbladet pläderat för en svensk litterär kanon.535

Av de föregående avsnitten har det redan framgått av kursplane-
ringar och observationsanteckningar, att lärarna på de tre gymna-
sierna väljer likartade texter inom den svenska respektive den danska 
textdiskursen.  Det existerar alltså en officiell kanon i Danmark och 
det verkar finnas en inofficiell kanon eller flera inofficiella i Sverige. 
Vad säger lärarna om kanon?

David menar, att kanon kan vara ”bevidsthedsskabende også for 
os lærere” och ”for eleverne, fordi den kan også hos eleverne og 
mellem lærerne og eleverne fremkalde en diskussion om, hvad der 
er kvalitet, og hvad berettiger en tekst at være en del af en kanon”. 
I övrigt tonar han ner kanons betydelse för undervisningen och 
menar, att den ”gør i hvert fald ingen skade, fordi der stort set er 
valgt forfattere, som vi dansklærere tit vil læse alligevel”.

Dan tonar också ned kanons betydelse: ”Man kan jo dække det 
med en novelle på fire sider”. Men han ser faran i styrningen och 
säger, att den ”giver yderligere ensrettning og stramning af hvad vi 
skal arbejde med i timerne”.

Svensklärarna har en kluven hållning till en svensk kanon. ”Jag 
anser, att ett visst mått av kanon är bra”, säger Sandra: 

532  Den kunde regera med hjälp av Dansk Folkeparti, ett nationellt parti, som 
stödparti.

533  Se kapitel 5. Styrdokument.

534  Edqvist, Sven-Gustaf. SFL-minnen – ”stykkevis og delt.” I Svenskämnet i 
går, i dag, i morgon. Svensklärarföreningen 100 år 1912-2012, Gustaf Skar och 
Michael Tengberg (red.), 60-81. Svensklärarföreningens årsskrift 2012, Svensk-
lärarserien 235, 2012.

535  Sydsvenska Dagbladet 2007-07-22. Sommaren 2013 blossade kanonde-
batten igen upp i Sverige.
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Jag håller med Kemiri, när han sitter och väljer klassiker, att det 

ska, måste finnas något som blir vårt, eller deras, kulturarv, lik-

som vi har med något och våra förfäder haft. Samtidigt måste 

man inte vara så rigid, att man inte kan byta ut något. Det kan 

man diskutera sig fram till i klasserna.

En hel del frågor inställer sig vid ett sådant yttrande. Vems kultur-
arv pratar Sandra om, när hon säger ”vårt, eller deras”? Vem ska 
bestämma vad som ska bytas ut? Är en kanon förhandlingsbar i 
klasserna? Det verkar som Sandra gärna vill ha en kanon, under 
förutsättning att hon och hennes elever får bestämma, i varje fall 
något av, innehållet i den.

Sven menar, att ”[m]an måste ha en grund att stå på”. Men, 
så kommer samma tankegång som hos Sandra: ”Fatalt om man 
begränsades av den”. När jag frågar honom, om han egentligen 
inte vill bestämma materialet själv, svarar han: ”Men många gånger 
sammanfaller de väl. Det gör de”. När jag påpekar att det finns 
bestämda danska kanonförfattare, ändrar han samtalsinnehållet och 
börjar tala om det postmodernistiska samhället med allt från ”Kalle 
Anka till Leonardo da Vinci”.

Stina är helt emot tanken på en kanon. ”Vill jag inte ha”. Faran 
är, menar hon, att hon och klasserna inte får vara med att välja. Men 
så prövar hon idén om vilka ”figurer” som skulle kunna tänkas upp-
träda i en kanon och uppskattar deras pedagogiska värde. ”Dahlin? 
Läser de inte längre. Almqvist? Det går an … De fattar inte pro-
blematiken. Strindberg funkar. Klasskamp, feminism, äktenskapet”. 
Så hennes skepsis består: ”Viktigt med det svenska, men viktigt att 
titta ut också. Inte hamna i nationalism”. Här kommer än en gång 
elevcentreringen fram.

Dansklärarna ifrågasätter inte kanonen; att läsa dansk litteratur 
är danskämnets tradition och diskurs, och de ser till att den inte blir 
en tvångströja, medan de svenska lärarna helst inte vill ha någon, 
och om en sådan ska finnas, ska den vara väldigt flexibel. Helst vill 
de själva, eventuellt tillsammans med sina elever, bestämma vilka 
författare som ska höra till.

Värt att notera angående vad lärarna säger om kanonförfattare är 
att endast en, Sandra, nämner, att man ska försöka lyfta fram kvinn-
liga författare: ”I stort sett lika många kvinnor som män, vilket inte 
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är lätt”. Visserligen säger hon att det finns ”hur många som helst”, 
men kan bara komma på Selma Lagerlöf och Victoria Benedictsson. 
Dansklärarna säger intet om könsfördelningen i kanon.

Bildningsbegreppet
Alla de intervjuade svensklärarna är överens om att ”eleverna ska ha 
med sig en viss allmänbildning”, ”det kulturhistoriska arvet”.536Och 
vilken är motiveringen? Stina talar om ”Middag som vuxna”. Även 
Sven talar om ”middagskonversation. Känner man till Kafka och 
hela gänget har man effektiviserat kunskapen som bra litteratur ger”. 
Sandra nämner inte direkt middagskonversationen, men säger att 
eleverna ska ha med sig ”goda baskunskaper senare i livet. Exempel 
på sådana är ”Dantes inferno /…/ musik, som de hör, men de vet inte 
vad det är /…/ kafkaliknande stämning”. 

Utgångspunkten för svensklärarnas textval är att eleverna ska 
orka, kunna och vilja sätta sig in i texten, om den säger dem något, 
om den säger något om vår tid. Eleverna utmanas inte. Detta leder 
till en statisk bildningssyn, som påminner om Klafkis formell bild-
ning, faktakunskaper som kan användas vid middagskonversationer.

Dansklärarnas textval styrs av att eleverna hela tiden ska utmanas, 
utsättas för det främmande och udfordrende, något som leder till 
en syn på bildning som ständigt sökande och utmanande, och som 
påminner om Klafkis materiell bildning.

sammanfattning och diskussion
Vi har konstaterat, att vid alla gymnasierna läses västerländsk lit-
teratur till nästan 100%. Vid det danska gymnasiet läses mer av 
senare tiders texter, medan äldre texter har viss dominans på de två 
i Sverige. I alla skolorna läses texter kronologiskt, men i Sverige 
visar lärarnas retorik på temaläsning under A-kursen. I Sverige läses 
mer icke-svensk litteratur, medan danska texter dominerar stort i 
Danmark. Svensklärare väljer texter som ska säga något om vår (elev-
ernas) tid, medan dansklärare väljer paradigmatiska texter som ska 
exemplifiera en period, en genre eller något speciellt formfenomen.

En av de största skillnaderna är lärarnas grundinställning vid 
litteraturval. Svensklärare väljer litteratur som ska beröra elev-
erna, det vill säga direkt tala till dem, medan dansklärare väljer 

536  Intervju Sandra, resp. Intervju Stina.
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texter som genom form och/eller innehåll ska utmana eleverna, det 
vill säga innehålla främmande element, sådant som eleverna inte 
känner igen sig i.

De svenska kursplanerna och Läroplanen skriver fram elevmed-
verkan.537 Svensklärarnas retorik innehåller också styrdokument-
korrekt tal om att eleverna är med och väljer, vilket de nog till en 
del är, men lärarna väljer ut vad som kan väljas mellan. De tolkar 
även elevmedverkan som att texter omedelbart ska tala till eleverna, 
inte utmana dem. Bernstein undrade 1975, vad undervisningsfram-
tiden skulle medföra. ”’[P]lus ça change, plus c’est la même chose’?” 
frågade han. 538  1990 lägger han märke till traditionens makt:

The most outstanding feature of educational principles and prac-

tices is their overwhelming and staggering uniformity indepen-

dent of the dominant ideology.539 

Traditionens makt är stor, men jag, vill i likhet med Stephen Ball 
och Ulf Lundström,540 uttrycka det som att de svenska lärarna gör 
motstånd mot styrsystemet och styrdokumenten genom att hålla fast 
i traditionen och välja texter som inte är för svårsmälta för eleverna. 

Från att danskämnet under lång tid i praktiken varit präglat av 
litteraturläsning, återstår efter reformen 50 procent av tiden för 
litteraturläsning, vilket skapat frustration hos dansklärarna, något 
som flera dansklärare omvittnat.541 Deras motstånd mot systemet 
visar sig i att de, liksom de svenska, håller fast i traditionen så långt 
det går och läser kronologiskt. 

Steffensen skiljer mellan ämnesdidaktik och ämnespolitik och ger 
exempel på hur det kan talas om kronologi:

I et fagdidaktisk perspektiv er det interessante imidlertid den fag-

politiske sammenkobling mellem kronologi (fagligt begreb) og 

537  De svenska kursplanerna är otydliga, men tydliga när det gäller elevmed-
verkan, liksom läroplanen, där ordet används 26 gånger. Se vidare kapitel 5. 
Styrdokument.

538  Bernstein, Class, Codes and Control. Volume 3. 22, 159.

539  Bernstein Class, Codes and Control, Volume 4., 169.

540  Se kapitel 7, Styrningstrajektorer och kapitel 9. Styrmedel styr.

541  Intervju med Dan och David. En dansklärare, som jag talade med under 
en kafferast, menade att reformen 2005 inte var en reform utan en revolution.
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reaktionær (politisk vurdering). Er det rigtigt at det historiske 

begreb kronologi er fagligt forældet, eller er der tale om at en 

fagpolitisk vurdering har overtaget den faglige synsvinkel?542

Sylvi Penne har också noterat laddade konnotationer hos ord och 
uttryck: ”Betegnelsen ’progessiv pedagogik’ har fremdeles konno-
tasjoner i retning ’arbeid’, ’aktivitet’, ’praksis’ som positivt, men 
’teori’, ’pugg’, ’akademisering’ er negativt”.543

Fyrfältsmodellen
Textvalen i sig säger inget om klassifikation eller inramning, men för-
handlingarna om textvalen tyder på svag klassifikation och inram-
ning. Det att lärarna behåller rätten till urval och i vilken ordning 
texterna ska läsas tyder dock på att svensklärarna försöker ge ämnet 
en starkare klassifikation och inramning. Lokala kursplaner till-
kommer efter tolkningar och förhandlingar med kolleger, följt av 
fler förhandlingar och, i vissa fall, tolkningar med eleverna. 544 Detta 
är exempel på Bernsteins integrerade kod, som är ”teacher-based”. 
Med tanke på förvärvarfokuseringen och individualism får konsta-
teras, att svenskämnet realiseras som osynlig pedagogik i kvadrant I. 

Dansklärarna auktoritativa textval utmärks av stark klassifika-
tion och inramning. Inget talar emot att textvalen gör att danskäm-
net hamnar i kvadrant III. Det att udfordrende texter väljs, skulle 
kunna generera ett subversivt danskämne. 

Determinanter och koder
I svensklärarnas textval framträder framför allt elevmedverkan, 
individualism och identifikation som koder och determinanter. 

Determinanter och koder som framträder i dansklärarnas textval 
är faglighed, förmedlarval, det udfordrende. 

hur undervisas det? textbehandling
Hur behandlas då texterna i de danska och svenska klassrummen? 
Vad innehåller de lokala kursplanerna? Vad anses viktigt att disku-

542  Steffensen, Det fagdidaktikse projekt, 2003, 330.

543  Penne, Profesjonsfaget norsk i en endringstid, 338. Se även kapitel 7. 
Styrningstrajektorer, avsnittet Nyspråk.

544  Sven menar till exempel att de lokala kursplanerna är tolkningsbara.
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tera i texter och hur bär man sig åt? Hur är uppgifter och diskus-
sionsfrågor formulerade? 

Detta avsnitt handlar till stor del om text som litteratur, men i 
undervisningen finns även till exempel film och massmedier, som pre-
senteras i eget avsnitt nedan, varför jag valt att tala om textstudium.

De nationella styrdokumenten analyseras senare i avhandlingen i 
kapitel 5. Styrdokument. I detta avsnitt om Textbehandling används 
endast de delar av styrdokumenten som behövs för jämförelse med 
de lokala styrdokumenten.

Svenska lokala kursplaner
I den lokala kursplanen för A-kursen under rubriken Läsning erbju-
der Lenngrengymnasiet sina elever ”att få skriva och samtala med 
andra om tankar som läsningen väcker och reflektera över textens 
aktualitet”. Vi känner igen vissa formuleringar från Kursplan 
Svenska A: ”Eleven skall kunna formulera egna tankar och iaktta-
gelser”, men i Målen står inget om texters aktualitet. Först i Betygs-
kriterierna för Mycket väl godkänt krävs att eleven ”gör jämförelser 
mellan olika tiders sätt att skildra olika motiv i olika kulturer och 
relaterar dem till sin egen tid och sin egen livssituation”.

På Kellgrengymnasiet ska eleverna också reflektera, men även 
”utveckla [s]in förmåga att läsa kritiskt”, något som inte återfinns 
i Kursplanen för Svenska A. Den lokala kursplanen är explicit vad 
gäller ”olika texter”: ”Även bilder, film och teater ska du träna på att 
tolka och förstå”, något som inte finns i den nationella kursplanen.

På Lenngrengymnasiet ska också undersökas ”olika texters 
budskap” och diskuteras ”olika möjliga tolkningar”. Vems tolk-
ningar ska diskuteras? I förhållande till budskapet? Den natio-
nella kursplanen för A-kursen nämner ingenting om textbudskap 
eller tolkning. Först på VG-nivån i betygskriterierna förekommer 
begreppen.

Under A-kursen ska eleverna alltså främst reflektera över tex-
terna, på Lenngrengymnasiet också över hur aktuella de är. Men 
eleverna ska även diskutera tolkningar och på Kellgrengymnasiet 
ska eleverna också tolka bilder, film och teater. Bägge gymnasiernas 
lokala kursplaner är mer ambitiösa än Kursplanen och betygskri-
terierna för Svenska A, vilka använder verb som ”sammanfatta”, 
”känna till”, ”läsa”, ”göra jämförelser”.
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I B-kursen skärps kraven. Här ska eleverna på Kellgrengymnasiet 
kunna ”analysera, tolka och se samband”. Vad analysen och tolk-
ningen ska innehålla, får vi emellertid inget veta om, ej heller vilka 
samband som ska ses. I Kursplanen för Svenska B finns inget om 
analys och tolkning i målen, ej heller under betygskriterierna för 
Godkänt. Först i kriterierna för Väl godkänt nämns ”analyserar och 
tolkar” och dessutom ska eleverna för detta betyg kunna använda 
sig av ”litterära begrepp”. Det senare saknas i den lokala kurspla-
nen. Även bilder, film och teater ska eleverna ”träna på att analy-
sera och tolka”. Inte heller detta finns i Kursplanens mål eller krävs 
för betyget Godkänt. Först i kriterierna för Väl godkänt nämns att 
eleverna ”gör iakttagelser om bildbaserade uttrycksmedel och ana-
lyserar självständigt”. Även delar av den lokala B-kursen är alltså 
skriven för VG-nivån. 

Också på Lenngrengymnasiet ska eleverna ”jämföra och se 
samband mellan texter från olika tidsepoker och kulturer”, något 
som även finns i Målen för B-kursen i den nationella Kursplanen. I 
den lokala kursplanen får vi också veta lite mer om analys och tolk-
ning. Det ska nämligen ske ”utifrån den tid och kultur som format 
dem”, alltså en läsning utifrån vad texterna säger om de samhällen, 
i vilka de är tillkomna, något vi lade märke till redan under Textval. 

Fortfarande ska eleverna reflektera, i B-kursen ”över texternas 
innebörd och bärande tankar”, det vill säga över texternas innehåll 
och idégods, om jag tolkar ”bärande tankar” rätt. De ska även här 
reflektera över texters ”giltighet för vår tid”, vilket ingår som kri-
terium för betyget Väl godkänd i Kursplanen för Svenska B. Analys 
och tolkning ska också ske med film och bild. 

Svensklärarna lägger tid på ett ämnesdidaktiskt arbete, som 
uttrycker sig i tolkande och förklarande av de nationella styrdoku-
menten. De lokala kursplanerna på både Lenngren- och Kellgren-
gymnasiet verkar alltså både vad gäller A- och B-kursen i vissa delar 
rikta sig till VG-, ej G-nivån. Dock fordrar Kellgren mer av eleverna. 
Detta tyder på, att de svenska lärarna anser nivån i de statliga kurs-
planerna vara för låg och deras skrivningar i de lokala kursplanerna 
tolkar jag som motstånd mot de nationella och betygskriterierna. En 
annan iakttagelse som kan göras är att lärarna använder betygskri-
terierna, inte kursplanen, när de skriver lokala kursplaner. Detta kan 
bero på att de anser kursplanen för otydlig och i stället använder de 
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något tydligare betygskriterierna. Vi lägger märke till att det finns 
skilda kriterier på två gymnasier i samma kommun.

Hur omsätts då dessa kursplaner i praktiken?

Svensklärarnas retorik och praktik
Stina på Lenngrengymnasiet återkommer under intervjun till att 
eleverna ska reflektera över texterna, helt enligt den lokala kurs-
planen. ”Själva reflektera och tänka och skriva”. ”Reflektion, det 
viktigaste”. Hon är ”[i]nte ute för att analysera ihjäl texterna”, 
eftersom hon själv blivit ”utsatt för det på universiteten”. Frågan är 
om eleverna trots detta ska tolka texter, som den lokala kursplanen 
föreskriver. Eleverna skriver loggböcker när de läser litteratur.545 

Stina säger också något mer om hur hon använder litteraturen i 
sina klasser. ”Kan plocka in Werther och diskutera sviken kärlek.” 
”Försöker hitta ett tema /…/ Vad är ondskan? Hur blir man en ond 
människa? Vad är en ond människa?” Det verkar alltså som om 
Stina, efter vad hon säger, använder litteraturen som avstamp för 
etiska diskussioner, och hon går inte in i texterna och analyserar vad 
som händer där och varför de fiktiva personerna uppför sig som de 
gör, eller hur författaren framställt dem eller några andra narrato-
logiska frågor.

Nu stämmer inte detta helt. Om vi till exempel ser på diskussions-
frågorna till Kafkas Förvandlingen, handlar de alla om texten. De 
diskuteras i grupper på lektion och tas upp i helklass och eleverna 
ska sedan med dem som grund skriva en reflekterande text. De flesta 
av de tio frågorna befinner sig på ett beskrivande plan: eleverna ska 
till exempel leta reda på hur Gregor reagerar, när han upptäcker att 
han blivit en skalbagge, hur hans tillvaro gestaltar sig och varför han 
blir sämre. Två frågor innebär rimligtvis, att eleverna måste gå in i 
texten och använda sina beskrivningar för att tolka texten: 

Vad talar för att Gregor är en skalbagge? Vad talar för att han är 

en sjuk människa?

Hur kan man tolka denna absurda berättelse?

545  Drar en lodrät linje mitt på bladet och skriver citat från texten till vänster 
och reflektioner över dem till höger.
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Eleverna har på egen hand läst texten och fört loggböcker enligt 
citat-tanke-modellen. Nu ska de diskutera de tio frågorna i grupper 
och får följande muntliga instruktion av Stina: ”Diskutera vad ni 
vill. Tolka budskapet. Är han knäpp? Är han förvandlad?” Det är 
alltså textens budskap som eleverna ska tolka fram, men det framgår 
inte av frågestencilen. Här finns säkert ett etablerat kommunika-
tionsförhållande mellan Stina och klassen, vilket jag som observatör 
inte lyckas dechiffrera.

I den grupp jag följde yttrades följande som svar på första tolk-
ningsfrågan: ”Kunde prata lite i början. Ingen ser honom - kroppsligt 
sjuk. Klättrar på väggarna. Ångestfylld”.546 På den sista frågan om 
att tolka berättelsen, har jag antecknat från gruppens diskussion: 
”Utanförskap. Familjen fryser ut. Om familjen och dess reaktioner. 
Dålig på att tolka. Finns nåt underliggande? Jättemycket”.

I samtalen i grupparbetet används inga facktermer och eleverna 
hänvisar inte en enda gång till formuleringar i texten eller till de 
citat som de skrivit i loggboken. De bygger sina uttalanden på sina 
upplevelser av texten och på vad de kommer ihåg av texten. Det blir 
ett tyckande baserat på upplevelser.

Efter grupparbetet diskuteras texten i helklass. Stina spelar ut 
med en öppen fråga: ”Vilken fråga är intressantast?” och får en hel 
del elevsvar:547

Budskap utanför. Konkret och grym. Kan reflektera över den, 

men samtidigt enkelt – samma budskap. Utanförskapet. Ingen 

riktigt bryr sig – inga känslor. Familjen tar det lugnt – han är 

ingen skalbagge. Alla vet att skalbaggen är Gregor. Inget konstigt 

att skriva overkliga böcker. Reagerar inte med obehag.

Här finns onekligen en hel del att nysta i. Bara ett exempel är de 
motsatta åsikterna, om Gregor är en skalbagge eller inte. Stina 
väljer att inte plocka upp något av elevsvaren, utan talar om för-
vandling som tema i litteraturen, datorspel och rollspel, varpå en 
elev bidrar med en faktauppgift. Det är skillnad mellan Kafka och 
datorspel, nämligen att i de senare reagerar bifigurerna, men inte i 
novellen. Eleven refererar alltså till texten och perspektiverar den. 

546  Här hann jag bara anteckna nyckelorden. Därav telegramstilen.

547  De olika elevförslagen skiljs åt av punkt.
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Och här hade kunnat bli en diskussion om mediers betydelse för 
texter och genrer.

Stina fortsätter emellertid och konstaterar, att ”Kafka bara regist-
rerar. Skrämmande” och lärarstudenten, som är med denna lektion, 
modifierar Stinas utsago: ”Finns känslor, men man blir inte berörd”. 
Varken Stina eller lärarstudenten tolkar utifrån texten och de använ-
der inga facktermer. Stina tar nu upp frågan om föräldrarnas och 
systerns känslor och frågar: ”Hur har de sett på Gregor tidigare?”, 
varpå en elev svarar: ”Familjeförsörjare”. Stina konstaterar, att det 
inte finns några svar. En elev menar, att det är därför ”den lever 
vidare”. Det är bara att hålla med Stina om att det inte finns några 
definitiva svar, i betydelsen definitiva tolkningar, men svar på hur 
Gregors familj sett på honom tidigare, kan beläggas i texten. 

Stina frågar om eleverna funnit någon fråga svår, och en elev 
svarar: ”Tolkningsfrågan”. Det är andra gången jag hör, att elev-
erna är osäkra på att tolka texter och vill ha hjälp med det. Stina 
svarar, att ”[f]rågorna är en hjälp att förstå det centrala”, men ’det 
centrala’blir aldrig diskuterat eller sagt.

Nu ska eleverna individuellt skriva en text med utgångspunkt i de 
tio frågorna. I instruktionen står: ”Lägg in valda citat för att belysa 
dina synpunkter”. Här har eleverna säkert nytta av sina valda citat 
i loggböckerna, för frågorna har inte besvarats under genomgången. 

Varken Stina eller lärarstudenten har hänvisat till texten. De har 
efterfrågat textens budskap, något som är inskrivet i lokala kurspla-
nen. Det är emellertid svårt att kategorisera det som förevarit under 
denna lektion som vare sig analys eller tolkning, inte ens ”utifrån 
den tid och kultur som format dem”, som det står i den lokala kurs-
planen. Inte ett enda ord, som normalt förknippas med epikanalys, 
till exempel tema, komposition eller personkaraktäristik. 548 Elev-
erna har tydligen inte fått ett metaspråk, så de kan tala om texterna 
och gå in i dem. De har inte jämfört och sett samband, som den 
lokala kursplanen föreskriver. Samtalen har visat ut ur texten, inte in 
i den, trots frågorna. Eleverna har fått ta stort ansvar för sitt lärande 
och kunskapande.

548  Se till exempel Romberg, Bertil. Att läsa epik. Lund: Gleerups, 1970.
 som var spridd under 70-90 tal eller Holmberg, Claes-Göran och Ohlsson, 
Anders. Epikanalys: en introduktion. Lund: Studentlitteratur, 1999.
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Lektionen uppvisar alla kännetecken på en osynlig pedagogik 
med vardagsspråk, elevansvar, och svag klassifikation och inram-
ning. Eftersom eleverna inte får hjälp, mer än i form av skriftliga 
frågor, som de inte klarar av, hittar de inte svenskämneskoden, eller 
Stinas kod.

Svens på Kellgrengymnasiet åsikter om hur han anser att texter 
ska behandlas är svårare att ringa in. Han uttrycker sig försiktigt 
och svävande: ”Sätta sig in i…”, ”Läsa texter och ventilera dem”, 
”bejaka det selektiva och individualistiska betraktelsesättet”, så låt 
oss titta på hans praktik.

För att ge ett exempel på vad Sven kan mena, följs en lektion om 
Sapfo.549 Den inleds med Sapfos Gudars like550 med lärarens presen-
tation av innehållet och versmåttet samt Sapfos förmodade bi- eller 
homosexualitet. Därpå får eleverna sätta ut versfötter i Tranströ-
mers dikt Storm,551 varpå en av Eva Dahlgrens sånger spelas och 
Sven berättar om hennes homosexualitet. Lektionen avslutas med 
ett minimalt utdrag ur en av Åsa Ericsdotters, ”debuterande, blott 
17 år”, dikter i Skyld, som inte diskuteras. 

Det är inte så lite som ska nås i en lektion, även om den är 1 
timma och 10 minuter lång. Ingen av texterna hann diskuteras eller 
analyseras på djupet.

En annan lektion552 handlar bland annat om Tove Janssons Det 
osynliga barnet. Klockan 08.17 delar Sven ut novellen. Genom-
gången börjar med att han kort berättar lite om personer och hand-
ling i den. Därefter ritar han ett ”isberg” på tavlan och skär medelst 
ett streck av dess topp. Den symboliserar det som ligger synligt, 
”berättelsen”, och utgör cirka 10%. Sven kallar denna del ”mys-
faktorn”. De återstående 90% är det som finns ”under texten”, det 
som fordrar att eleverna kan läsa ”mellan raderna.” Därefter, 08.25, 
vidtar högläsning av novellen av eleverna. Eleverna har inte läst den 
hemma. Den tar 20 minuter av lektionen och är slut 08.45, varpå 
följer pararbete enligt stencil som delas ut. 

549  Observationsanteckning 2007-09-14.

550  Jag är medveten om att det rör sig om ett diktfragment, men i den pre-
senterade texten har den rubriken ”Gudars like”, även om det är Jesper Sven-
bros översättning som används och inte den klassiska översättningen av Emil 
Zilliakus.

551  Som är skriven på sapfiskt versmått.

552  Observationsanteckning 2007-09-13.
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Eleverna ska ta reda på, vad novellen handlar om, vilken (vad) 
som är den dominerande symbolen i berättelsen, och vad som åstad-
kommer att flickan inte längre är ”osynlig”. [satt inom citattecken 
av Sven.] De ska också svara på frågorna om barn förstår budskapet 
och om vuxna gör det. Därpå följer två intressanta frågor som berör 
analysbegreppet:

Går det att uppskatta historien utan att analysera den?

Räcker det med mysfaktorn?

Avslutningsvis ska eleverna diskutera om de tycker om novellen och 
om de tycker om Tove Janssons berättelser rent allmänt.553

Av frågorna att döma verkar det som om Sven menar att analysen 
består av att få fram symbolen i berättelsen, att detta skulle vara de 
90% av isberget.

08.55 avbryts pararbetet och redovisningen påbörjas. Det blir inte 
mycket av klassdiskussion, utan Sven ger sina synpunkter på olika 
företeelser som aggressivitet och humor.554 Klassen får också veta, 
att symbolen i berättelsen är osynligheten. 09.06, genomgången av 
novellen tar alltså 11 minuter, frågar Sven om ”alla fattat vitsen 
med lektionen”, varefter han kopplar resonemanget om ”yta” och 
”under ytan” till Homeros’ Odysséen. 

Åter kan vi konstatera, att inget metaspråk används, mer än ordet 
symbol. Inget nämns om språk eller berättarteknik. Texten används 
som språngbräda till att berätta om aggressioner och humor. Under 
lektionen har inte eleverna fått ”träna på att tolka och förstå”, som 
den lokala kursplanen talar om och frågan är om eleverna uppövat 
sin ”förmåga att läsa kritiskt”, som de också ska enligt den lokala 
kursplanen.

Sven har två litteraturprov under hösten, ett om Antiken och ett om 
Medeltiden. Det första består av två frågor, varav eleverna i den första 
ska redogöra för vem/vad Lysistrate, Euripides, peripeti, katharsis och 
Sapfo är. Den andra består av instruktion till en mindre uppsats:

Låtsas att du befinner dig på en tidsresa i Antikens Athen, år c:a 

mitten av 400-t före vår tidräknings början. Vårfesten pågår som 

553  Stencil 2007-09-13

554  ”som leds med järnhand av Sven”, har jag antecknat.
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bäst. Vad får du se och uppleva? Skriv en uppsats där du blandar 

fantasi med fakta. Fakta i det här fallet innebär att det är drama-

tikern Sofokles drama Kung Oidipus som står på programmet. 

Försök att få med så många detaljer som möjligt om vårfesten 

och den antika grekiska teatern utan att texten uppfattas som ett 

rabblande av facktermer.

Den första frågan är faktakontroll.555. I den andra uppgiften upp-
manas eleverna att blanda ”fantasi med fakta”. De ska beskriva 
”vårfesten och den antika grekiska teatern /---/ med så många detal-
jer som möjligt”. Huvuduppgiften är alltså inte att beskriva dramat 
som spelas, och absolut inte att diskutera olika tolkningar av det 
eller förhålla sig kritiskt till det, utan eleverna ska skriva om det som 
händer runtomkring.

Det andra provet om ”Medeltidens litteratur” innehåller två 
Godkänd-frågor om faktakontroll,556 en VG-fråga om ”innehåll 
– stildrag – och världsbild” i Dantes Divina Commedia.  Därefter 
följer två MVG-frågor. I den ena ska eleverna ”[f]undera över vad 
det är i vår tid som många (”drevet”) betraktar som oförlåtligt” och 
som skulle kunna rendera en ”enkelbiljett /…/ till helvetet”. I den 
andra ska eleverna redogöra för hur ”kärleken skiljer sig i vår tids 
kärleksförhållanden, i filmer, böcker och till och med i såporna, men 
också i verkligheten jämfört med Tristan och Isolde.” Vi kan lägga 
märke till att Sven i den senare uppgiften har ett vidgat textbegrepp 
och att han ber eleverna göra ”jämförelser mellan olika tiders sätt 
att skildra olika motiv i skilda kulturer och relatera dem till sin egen 
tid”, som är ett av kriterierna för Mycket väl godkänt i Kursplan för 
A-kursen. Än en gång lägger vi märke till att svenskläraren vill fordra 
mer än de nationella kursplanerna och G-nivån i betygskriterierna.

Som framgår av uppgifterna i detta prov ska eleverna ”fundera 
över” och ”redogöra för” olika företeelser och hur de förhåller sig 
till ”vår tid”. De ska alltså inte ”tolka och förstå” texterna eller 
”läsa kritiskt”, som den lokala kursplanen fordrar. Det är samhälls-
förhållanden, eller vad (de dåtida) texterna säger om sin och vår 
tid som efterfrågas. I det förra provet användes inte texterna alls 

555  Vad/Vem är Lysistrate, Euripides, peripeti, katharsis, Sapfo.

556  Här rör det sig om: 1. ”Förklara följande namn/termer/begrepp som om 
du skriver i ett lexikon: Kenning (ge ett exempel), Havamal, Ramberättelse (ge 
något exempel). 2. Markera allitterationerna.” [Som är metaspråk.] 
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utan eleverna skulle göra en detaljrik beskrivning av vad som kunde 
tänkas hända under vårfesten i Aten! Vad som fordras av eleverna 
är att återge vad de minns från läroboken i litteraturhistoria och 
vad som sagts under lektionerna om samhället på den tiden. Detta 
återspeglar hur textbehandlingen på lektionerna orkestreras. Den 
handlar om hur eleverna upplever dessa förhållanden i jämförelse 
med vår tid.

Sammantaget kan vi konstatera, att även Sven i sina genomgångar 
och uppgifter oftast befinner sig utanför texten, men han följer kurs-
planen: ”Stifta bekantskap med”. Inramningen på hans lektioner är 
stark. Han bestämmer vad som får sägas och hastigheten på lek-
tionsinslagen. Det kan diskuteras hur stark klassifikationen är. Jag 
menar att den är svag; det evigt mänskliga, som är temat i undervis-
ningen, kan lika väl tänkas förekomma i andra ämnen.

Sandra tror på diskussion av texter med eleverna och att ha semi-
narier i stället för klassrumsundervisning. 557 ”Sen är det så att de 
diskuterar. Jag har mer och mer seminarier”. Hon nämner också 
analys av texter. ”När de sen kommer och analyserar och disku-
terar, är det en bok som de kan leva med hur länge som helst”. På 
min fråga vilket som är viktigast, elevernas reaktioner på texter eller 
textanalys, svarar hon:

en kombination. De ska både kunna se texten som text, alltså 

om det nu är poesi, ska de kunna göra en löwendahl558, samtidigt 

som man då kan titta på: Hur berör den mig?

Vissa texter läser klassen som kopior ur en antologi och texten 
följs av frågor. Dessa är av två slag, dels frågor angående textens 
typiskhet för epoken eller ismen, dels frågor om texten som tids-
dokument. När det till exempel gäller Camus novell Gästen, som 
klassen läser, sägs att den är ”typisk för existentialismen” och det 

557  Sex till åtta elever sitter med läraren och diskuterar texter utifrån tidigare 
utdelade frågor.

558  Löwendahl, Gösta. En modell för lyrikanalys. Lund: LiberLäromedel, 
1977. Den ingick i kurslitteraturen åtminstone vid litteraturvetenskapliga 
institutionen i Lund under 70- och 80-talen, men verkar vara helt försvun-
nen numera. Jag har sökt på Libris och LUB, ja till och med på Gleerups, det 
troliga förlaget. Syskonböckerna Romberg. Att läsa epik (1970 och senare) och 
Lindström, Göran. Att läsa dramatik. Lund: Gleerups, 1971, båda på Gleerups, 
nämligen.
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frågas om vad texten säger om ”förhållandena i Algeriet, om de 
politiska motsättningarna och om inbördeskriget.” Den frågetypen 
känner vi igen från tidigare. När det gäller just denna text, lägger 
Sandra till en tredje fråga: ”Existentialismen – har den något att 
säga oss idag?”, alltså en jämförelse mellan då och nu, en frågeställ-
ning vi också känner igen.

Till läsningen av (delar av) Kafkas Processen får eleverna ut en 
frågestencil med tio frågor. De fem första är av beskrivande karaktär 
men sedan kommer frågor som pekar in i texten. Fråga sex upp-
manar eleverna: ”Sök upp ställen i romanen där denna ensamhets-
känsla tydligt framträder!” I fråga sju sägs, att Kafka är en typisk 
jag-diktare, som följs av frågan: ”Hur inverkar detta på stilen?” 
Fråga åtta uppmanar eleverna att undersöka ”stilen i övrigt”. I 
fråga nio redogörs kort för de fyra huvudgrupperna av tidigare tolk-
ningar: ”Den teologiska tolkningen /…/ Den sociologiska /…/ Den 
psykoanalytiska /…/ Den existensiella”.559 Den sista frågan ger upp-
giften att det ”ansetts att Kafka i sina verk förutsett judarnas kom-
mande öden i Europa” och eleverna uppmanas att söka eventuella 
belägg för detta i texten. Vi kan konstatera, att frågorna uppmanar 
eleverna att ”analysera, tolka och se samband”, som det sägs i den 
lokala kursplanen.

Vad finner då eleverna i texten? Jag satt med på ett av seminari-
erna560. Sandra ställer öppna frågor eller öppna uppmaningar:

Förändras Josef K från början till slut?

Domstolskanslisterna – hur är de?

Målaren – berätta.

Välj en kvinna.

Och eleverna berättar villigt.
Om vi tittar lite närmre på samtalet om kvinnorna i Processen, får 

vi en bild av hur Sandra spinner vidare på inlägg från eleverna och 
ibland snävar in, ibland utvidgar. I mina observationsanteckningar 
har jag antecknat följande. Hon börjar, som sagt, med en öppen 
uppmaning: ”Välj en kvinna”: 

559  I originalstencilen är huvudgrupperna kursiverade.

560  Observationsanteckning 2008-02-14.
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E1: Är med (fniss) K … och alla andra klienter också.

S: Vilken funktion har de för Josef K? Inget svar, egentligen.

E1: Han har makt över dem.

E2: Utstrålar ensamhet ändå.

E3: Hon blev glad för att Josef ville ha henne.

E4: Intresserad av alla anklagade. K behandlar henne illa. Bara 

för att hjälpa honom.

E5: Alla kvinnor erbjuder hjälp.

S: Nån annan?

E1: Vaktmästarens fru hjälper honom. I domstolen, när K snack-

ar för mycket.

S: Fröken Bürstner, fru Grubach. Funktion i texten?

E1: G är han inte sexuell mot, som de övriga.

E2: Bürstner den ende som nekade honom.

E3: Hon som ägde huset brydde sig om honom i början.

E4: Alla vet vem K är.

E5: Josef söker inte nån. Folk kommer till honom.

S: En kvinna ni inte nämnt.

E1: Elsa. Jobbade och låg i sängen. (Andra elever hade inte fattat 

det.)

E2: Hon var en bekvämlighetsinrättning. (Förklarar.)

Och sedan lämnas samtalet om kvinnorna. Att eleverna har läst 
utdraget är uppenbart, men de hänvisar inte en enda gång till texten. 
De flesta frågorna ställs för att alla kvinnorna i romanen ska bli 
kommenterade. Eleverna redogör för vad personerna i romanen gör, 
men inte varför eller hur författaren framställer dem och varför. Inte 
heller (jag)berättarens roll och betydelse diskuteras. 

Två frågor urskiljer sig. I dem vill Sandra ha elevernas bud på 
vilken funktion de har i texten. Men på detta får hon inget svar. I 
den första frågan, om kvinnornas funktion för Josef K, säger hon att 
inga svar finns (likson Stina gör under genomgången av Förvand-
lingen.) Och det stämmer vid en tolkning, men eleverna skulle haft 
mer på fötterna, om de hade tittat efter vad de kunde finna i texten 
och om de använt ”litterära begrepp” som är ett av kriterierna för 
Väl godkänt i Kursplan B. Sandra vill i sina skriftliga och muntliga 
frågor få eleverna in i texten, men hon lyckas inte.
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Samma brist på textanknytning återkommer i alla samtalsäm-
nena. När de fyra huvudgrupperna av tolkning diskuteras, hade jag 
förväntat mig att analys- och tolkningsbegrepp skulle användas (det 
var ju tolkningar som skulle diskuteras), men det sker inte heller här. 
När Sandra ger en elev i uppgift att tolka romanen psykoanalytiskt 
och får svepande svar, går hon in och säger: ”Tänker på Freud. När 
är vi då?” och får ”1901” till svar av en elev. Hon fortsätter enligt 
mina observationsanteckningar ”Drifterna, det undermedvetna. 
(Freud på tio sekunder)”. Hon försöker att föra eleverna ad fontes, 
men eleverna håller sig till sina egna tolkningar, som inte bygger på 
varken teori eller analys. Trots att Sandra försöker få eleverna att 
se saker i texten, håller sig samtalet kring vad eleverna upplevt och 
deras tyckande om sina upplevelser.

Samma gäller de andra tolkningsmodellerna. En elev börjar sin 
redogörelse enligt den existentialistiska tolkningsmodellen: ”Den 
ofattbara världsordningen. Svårt att greppa”. Sandra försöker hjälpa 
eleven på spåret och uppmanar: ”Tänk på existentialismen!” (som 
har blivit noga genomgången).561 Men eleven nappar inte. Jag har 
antecknat: ”El. Vad är meningen med livet? Tomgång”. Seminariet 
kännetecknas av elevtyckande. Sandra försöker föra in eleverna i 
texten eller teorier, men eleverna vägrar.

Lektionerna måste sägas ha svag klassifikation. Sandra försöker 
föra in ämnesstoff som skulle kunna ge ett mer vetenskapligt inne-
håll, men eleverna vägrar. Förvärvarna bestämmer både klassifika-
tionen och inramningen, som blir svag. Pedagogiken är osynlig.

Sara säger i intervjun apropå läsning av historiska texter: ”Det 
är ju viktigt, att man går igenom – men mycket vardagligt”. Det 
ska alltså inte diskuteras ”olika möjliga tolkningar”562 på hennes 
lektioner. Hon har inte heller tid med mycken textläsning. Praktiskt 
taget hela hennes vårtermin upptas av att eleverna ska skriva histo-
rierapport på hennes timmar. 

Eleverna läser emellertid en fritt vald bok och skriver loggbok. 
Jag har gått igenom Saras kommentarer i loggböckerna, eftersom 
jag menar, att de säger något om hennes syn på hur texter ska läsas. 
De ska rimligen vara en hjälp för eleverna att öppna upp och förstå 
texter nästa gång de läser. Hennes kommentarer består av ändring 

561  Observationsanteckning 2007-10-19.

562  Lokal kursplan, Kellgrengymnasiet.
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av formfel som ”dom”, ”hennes” (i stället för sin), särskrivningar, 
”han” (i stället för honom) och oftast positiva, men inte vidare kon-
kreta, omdömen. Jag har samlat dem under några huvudrubriker:

• Bra berättat om bokens handling. (11)
• Intressanta funderingar. (8)
• Jag saknade lite tankar. (5)
• Det märks att du gillar boken. (3)
• Du måste vara övertydlig mot läsaren. (3)
• Bra att du insett att du tagit dig vatten över huvudet, då 

blir det bättre nästa gång. (1)

Kommentarerna rör sig om det eleverna skrivit om bokens handling 
och deras tankar, eller avsaknaden av dem, kring handlingen. Inget 
metaspråk påträffades.

Sara har som ung, icke utbildad svensklärare, kapitulerat inför sin 
äldre kollega i historia. Timmarna med rapportskrivning innehål-
ler inte mycket svenskstoff. Detta tillsammans med hennes allmänt 
hållna loggboksomdömen ger en svag klassifikation och inramning.

Sammanfattning
Sammantaget kan vi konstatera, att i vissa lärares retorik i intervju-
erna, i de lokala styrdokumenten och i några diskussionsuppgifter 
användes begreppen analys och tolkning. Även bilder och film ska 
tolkas, åtminstone enligt lokala kursplanen på Kellgrengymnasiet. 
Sandra nämner också, att eleverna ska kunna ”göra en löwendahl”, 
det vill säga kunna använda ett metaspråk i sin analys. Vi har också 
konstaterat att en tolkningsvariant är ”utifrån den tid och kultur 
som format dem [texterna]”. 

De svenska lärarnas praktik ser annorlunda ut. Något metaspråk 
förekommer inte i textsamtalen under lektionerna. De karaktärise-
ras av att eleverna tycker till utan att någonsin belägga sina åsikter i 
texten eller använda facktermer. Om vi skulle uttrycka det i danska 
termer, tolkar eleverna utan att först ha analyserat. Så låt oss titta på 
hur texter används i danska gymnasier. 
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Dansklärarnas retorik och praktik
Dan talar i intervjun om ”fagets metoder /---/ at man kan arbejde 
meningsfuldt med analyse og fortolkning.” Han säger vidare att ”en 
eksamensform der kræver analyse, fortolkning og perspek tivering 
af en tekst, er en glimrende prøvning af om eleven har lært faglig 
metode”. På frågan om vad han vill att eleverna ska se i texter svarar 
han att de ska vara ”[i] stand til at analysere sig frem til, hvad det er 
for noget. Gå videre med at forklare, hvorfor forfatteren har gjort 
det valg”. 

Han berättar också om ursprunget till ämnets metoder, nämligen 
”metoden der i tresserne kaldtes nykritikken, new criticism, nærlæs-
ning af teksten. Det har været et krav i alle år, at eleverne skal kunne 
vise analysefærdighed”.563

Hans undervisning 

starter med meget paradigmatiske tekster gennemgåede stramt i 

klasseundervisning og lidt [senere] mere forskellige tekster, med 

gruppearbejde eller en form for mere selvstændigt arbejde for 

at arbejde med nye idéer og begreber. Jeg kan knytte en skriftlig 

opgave til eller et individuelt værk”.

Enligt Dan själv styr han till en början stramt och har valt para-
digmatiske tekster, som ska illustrera ”idéer og begreber” för att 
sedan låta eleverna praktisera sina kunskaper i grupparbeten eller 
i enskilda arbeten, som ibland kan vara en skriftlig uppgift (stil) 
eller ett individuellt läst verk, som för övrigt också ska redovisas 
skriftligt.

Hur omsätts nu dessa metoder i klassrummet? Jag har valt en 
del av ett textsamtal i D3 om Vita Andersens novell Iagttagelser 
från 1978, som eleverna läst hemma. Jag kunde ha valt ett samtal 
om Pelle Erobreren, en av Strunges dikter eller någon annan text. 
I början är det fråga om analyse.564 Klassen har börjat samtala om 
novellen redan förra lektionen, när jag inte kunde vara där:

563  Kaspersen, Litteraturdidaktiske dilemmaer og løsninger, 5 skriver att 
nykritiken ursprungligen var en litteraturanalytisk metod, men som visade sig 
vara ”fremragende til skolebrug”. 

564  Observationsanteckningar 2008-02-20 
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På tavlan: 1. Hvorfor går hun hjem igen?

E1: Sidan 228. Svarar ”rätt” med viss hjälp. Dagdrømmer og 

idealtilværelsen.

På tavlan: Konfrontation med idealtilværelsen /.../. Fører til vir-

kelighedsflugt.

E2: Klarer ikke omverdenen konkret. Følger med i avisen. Tryg 

hjemme.

Vi gör nu ett hopp framåt i lektionen. Här är klassen i full gång med 
att fortolke:

L: Forfatteren indikerer, at hun [hovedpersonen] har det lidt dår-

ligere.

E1: Bange. Værre før.

E2 Langvarigt. Ikke lille vinterdepression eller ungdomsnedtur.

E3: Side 233. Behovsstyret. Overfladeting. Stadigvæk nede. 

Barnlig.

L: Nu siger du barnlig, et andet ord. Forbinder sin identitet med 

forbrug. Forfatteren har smurt tykt på, for at vi ska se et men-

neske i nød.

E1: Kontraster godt og skidt. Side 238.

E3: Forfatteren vil beskrive et menneske. Malinowski.565

L: Nu henviser du til den modernistiske tradition. Moderne lit-

teraturteori: spil... Aktør eller brik?

E1: Opgørelse med sexistiske idealer. Tøjfikseringen.

På tavlan: Forfatterens teknikker til at tage afstand fra hovedper-

sonen. Ses gennem hovedpersonen ->psykologisk analyse. 

Tekniskt: 

E4: Beskriver hende ulækkert. (Ger två exempel från texten.)

På tavlan: [Tekniskt.] Kontrastering (lykkelig – ulækker)

Ophobning: Detaljer der afslører et forkert liv.

E1: Hovedpersonen irrationel.

På tavlan: Handlingsforløbet./---/

Vi ser här att läraren har en dagordning. Han vet vad som ska 
komma upp på tavlan, men han ställer frågor och tar hela tiden 

565  Ivan Malinowski, dansk diktare, född 1926, ”50-talist”.
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upp synpunkter från eleverna och tar deras åsikter på allvar. Det 
kommer fram lite tydligare i en annan sekvens av lektionen:

På tavlan: Går på arbejde. Gentagelse.

E1: Kollegaen som rusker hende. Kan det være hendes gode si-

der?

L: Jo, men kollegaen er konkret beskrevet

E1: Men der er ingen facit.

L: Nej... Jungiansk psykologi – nogen der ved noget?

Inget svar från klassen. Och nu följer en hörbar inre monolog:

L: Dykker ned i vandet. – Evige urhav. Men det er svært at fo-

restille sig, at Vita Andersen har læst Jung. Natkjolen – som et 

slangeskind.

Han tar elevens inpass allvarligt, och så bestämmer han sig:

På tavlan: Jungianske motiver, urhav – genfødsel.

Därefter är han tillbaks i sin dagordning.
Vi kan alltså notera, att eleverna hela tiden är i texten och hänvi-

sar till sidor eller passager i texten. I ett fall, perspektiverar de texten 
och hänvisar till annan text. Läraren tar upp det som eleverna säger 
och sätter utsagorna i ett analytiskt sammanhang på tavlan. Hela 
tiden är det en jakt på textens innersta kärna och mening. 

Ytterligare en iakttagelse är värd att göra. Denna novell tar mer 
än en lektion att behandla och en lektion på Holberggymnasiet är 70 
minuter. Varje text behandlas under längre tid i de besökta danska 
gymnasierna än i de svenska, vilket kan förklara, att dansklärarna 
tycker att det är för lite tid till litteraturläsning efter reformens 
litteraturbeskärande.

Lektionen är ”koherent, explicit och systematiskt” struktu-
rerad.566 Här finns ämnesspecifikt språk. Urval, sekvensering, tempo 
och kunskapskriterier är tydliga. Lektionen utmärks av stark klas-
sifikation och inramning. Den har en synlig pedagogik.

566  Bernstein, Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, 
Critique, 157.
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Detta var en lektion i D3 i februari, när tankarna på och övning-
arna inför examen närmade sig. Vi vänder nu blickarna mot D1 i 
början på höstterminen och ser vad Davids klass arbetar med. Men 
först ska vi höra lite vad han säger om textbehandling.

Tidigare har vi hört David tala om, ”alt der kan anlyseres og for-
tolkes og dermed udlægges som tekst”, så de faglige metoder omfat-
tas även av honom. Under intevjun säger han också, att

det er ikke så meget det at finde metaforen og sige: ’Juhu, jeg 
fandt den!’ Det er lige så meget at finde ud af hvilken rolle spil-
ler den i sammenhængen, der er interessant. Altså det er egent-
lig fortolkning, selvfølgelig. Ved en fortolkning på et eller andet 
grundlag af genkendelse og forståelse af, hvad der foregår.

Och grundlaget har eleverna fått under analysen.
Även David talar om hur han konkret lägger upp sin undervis-

ning, när det gäller textbehandling. Här tänker han nog mest på 
litteratur, men, som vi ska se lite längre fram i det här kapitlet, gäller 
det i lika hög grad film och massmedier. Jag tillåter mig att citera en 
längre passage av intervjun: 

Klasseundervisningen er meget målstyret og målorienteret. Det er 
den især i 1g., hvor jeg har sådan nogle meget faste tekstlæsnings-
opdragelser som formål med undervisningen. Klassediskussion 
åbner mere, men ikke ret meget. De bliver ikke ret meget lukket 
ind her, for det man kan kalde oplevelsesaspekt eller ’Hvad synes 
jeg’ eller identifikation med teksten. Det bliver der endnu mere 
mulighed for i tomandssamtalen. Men stadigvæk bruger jeg det 
ikke ret meget i det her skoleår. Tomandssamtalen er lige så me-
get i 1g. et minilaboratorium, hvor de får lov at øve nogle ting, 
som jeg har prøvet at slå fast på tavlen. Så man kan sige, at der er 
tale om en meget styret undervisning fra min side.

David har ett formål, nämligen tekstlæsnings opdragelse, att ge elev-
erna ett metaspråk så de kan samtala om texter. Låt oss titta lite 
närmare på vad opdragelsen innehåller, det vill säga Davids praktik. 
Först ska jag säga, att det i 1g. i danska gymnasier är vanligt att läsa 
så kallade Rittertexter, som är kortprosa.567 

567  De har fått sitt namn för att somliga är helt fyrkantiga, när man ser dem 
på papper, som Ritterchokladbitar.



193

Vi är inne i mitten av september och eleverna har gått i gymnasiet 
i cirka sex veckor. De arbetar med kortprosa: Thøger Jensens ”Den 
sky ligner en gris” och ”Nu sad det unge par sikkert og så video”, 
och Helle Helles ”Fasaner”. De har fått en stencil med frågor, som 
de ska förbereda svar på hemma. Frågorna till ”Den sky ligner en 
gris” inleds med ”linje for linje, sæt selv linjetæller på”. Vi talar här 
om närläsning! För att vi ska förstå detaljgraden i analysen, citerar 
jag de första frågorna:

Hvad forstår læseren gennem formuleringen: C var blevet nødt 

til at flytte…?

Hvad kunne man sige i stedet for ”at læse til dyrlæge”? Hvad 

siger valget af ”at læse til dyrlæge”?

Kommentér: ”Allerede to dage efter...”

”--- cyklede han ind i en rundkørsel og en grøn Golf.” En slags 

sproglig sidestilling eller jævnbyrdighed gør sætningen komisk, 

hvordan? Findes der en overflødig oplysning i sætningen? Hvor-

dan virker den – hvis den er der?

Hvad siger C.s første opvågningstanke efter påkørslen om ham?

”Damen var flink nok.” Ordvalg – hvilke signaler sender ord-

valget ”Damen”? Hvad kunne der have stået i stedet for? Hvem 

karakteriseres ved ordvalget?

Sista frågan till ”Nu sad det unge par sikkert og så video” innebär 
ett första försök till perspektivering: ”Sammenlign med ’Den gris 
ligner en sky’. Livssyn?”

Frågorna till Helle Helles ”Fasaner” återger jag samtliga av:

Undersøg, hvordan historien er skruet sammen stilistisk. Brug 

evt. det første afsnit (p. 7-8) og lav en mikroanalyse af det. Se på: 

fortæller, synsvinkel, sætninger, ordvalg. Hvad fortælles?

Prøv at lave en personkarakteristik af de to personer. Henvis til 

steder i teksten, der kan underbygge dine påstande.  Hvorfor er 

det svært at lave personkarakteristik?

Hvorfor roder fortælleren efter en lommelygte, når hun ved, at 

hun ikke har såden en?

Hvorfor lyver fortælleren om sin alder?

Hvorfor vil hun ikke have fasan?
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Hvorfor lægger manden alligevel en fasan?

Overvej, hvad der kan siges at være tekstens tema.

Eleverna har som sagt gått sex veckor på gymnasiet. Jag minns, 
att jag tänkte ”Detta är hjärntvätt!”, när jag läste texterna, stencil-
frågorna och lyssnade på lektioner. Det säger en del om min förför-
ståelse, om den svenska gymnasiekultur/-diskurs som jag är utbildad 
i och har verkat i. Vi ser här helt andra krav på eleverna i D1 än de 
i de svenska klasserna, när det gäller textläsning.

I stort sett alla frågorna från stencilen tas upp under lektioner. 
Under lektionen den 17 september, när ”Fasaner” behandlas, har 
jag bland annat antecknat, att följande begrepp kom upp på tavlan:

Fortæller: jeg-fortæller, registrerer handling, observerer og gen-

fortæller (kamera-stil, behaviourism)568

Mangler: indre tanker, følelser, psykologi

Sætninger: korte, enkle

Replikgengivelse: 1) indirekte tale (siger, at) 2) dækket direkte tale /.../

I marginalen har jag antecknat ”lärarstyrt”. Det är väl bara att 
hålla med om Davids självinsikt om styrd undervisning.

Den 20 september behandlas ”Den sky ligner en gris” och här 
tas alla frågorna upp, som eleverna försökt besvara hemma. För att 
bara ge ett exempel, kan frågan om ”Damen var flink nok” nämnas. 
Vad elever och lärare kom fram till, eller vad läraren såg till att 
eleverna kom fram till, var ”bestämd form. Jysk måde at udtrykke 
sig. ’flink nok’ en underdrift – ikke ’smadder sød’”. Det konstateras, 
att texten innehåller ”overflodsinformation trods kort tekst” och 
att den ”vælter med ligegyldigheder”. Nya begrepp tas upp som 
explicit och digression. Om stil och innehåll konstateras: ”hög stil 
vs. lågt innehåll, lavkomik”. Fabeln, ”ung man forlader hjemmet, 
bliver kørt over, kommer hjem som veterinær”, plockas fram för 
att kunna konstatera, att texten innehåller ”masser af overflødige 
oplysninger”. Och så vidare.

När analysen är färdig expliciterar David: ”Hvad I har lavet, er en  
analyse. Sådan noget man kan se i teksten. Sådan noget man kalder 
analyse”. Nu ska klassen påbörja fortolkning av texten. På tavlan kommer:

568  Behaviourism förklaras som ”hvad folk gør og siger”.
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Fortolkning

Hvilket livssyn (at være menneske i verden)

Udtrykkes i kortprosaen -> Livet er småt og ligegyldigt, Livet er 

uforudsigeligt, Består af roller, Livet er sammenhængsløst, Ver-

den fremstår som absurd

Alla förslagen till ”Udtrykkes i kortprosaen ->” kommer från elever. 
De är väldigt aktiva .

I vecka 40 skall eleverna jobba på egen hand i grupper, och då får 
de analyse-fortolkning-uppgifter att arbeta med, som sedan redovi-
sas i helklass. Därpå är klassen väl förberedd att skriva sin första 
stil, som ska inlämnas den 11 november.

Genomgången av Davids lektioner visar synlig pedagogik med 
stark klassifikation och inramning.

Vad lärarna säger om varandras praktik
Under intervjuerna med lärarna redogjorde jag i korthet för vad jag 
hade lagt märke till i de två ländernas gymnasier angående textval 
och textbehandling och bad dem kommentera. Att i Sverige läser 
man texter, som skal appellera till eleverna och använder texter som 
språngbräda för att diskutera olika problem, medan man i Danmark 
borrar sig in i texter och bearbetar dem med analyse, fortolkning 
och perspektivering.

Stina kommer själv in på ämnet, när vi samtalar om hennes defi-
nition av text. Når jag kort berättar om förhållanden i Danmark, 
säger hon: ”Så var det väl för 35 år sedan i gymnasiet. På littera-
turhistorian lärde man sig en teknik. Blev plagiat”. Som vi tidigare 
konstaterat säger sig Sandra vara eklektiker och tycker att eleverna 
både ska ”kunna se texten som en text /…/ samtidigt som man då 
kan titta på ’Hur berör den mig’?” Sven har invändningar: ”Vad är 
skillnad mellan analys och tolkning? Objektiviteten i analysen, glöm 
den. Bara du en gång har valt en text eller människa är du ju inte 
objektiv”. Den som funderar mest på de danska metoderna är Sara, 
men så försöker hon ju också att hitta sin svenskläraridentitet: 

Det lät svårt. Alltså för eleverna så att säga. Fast jag tycker själv 

det låter väldigt intressant. Men kanske inte i ettan… Det skulle 

säkert gå bra ifall de skulle fortsätta läsa. Därför man är ju lite 
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mesig ibland, känner jag … De tycker säkert det är skittråkigt i 

början, men sen kanske de skulle få en annan syn på det.

Dan är inte förvånad. ”Man kender tendenserne i Danmark, og 
mange elever kan begynde der, alltså ’Hvad siger teksten mig?’” 
Men de får inte stanna där. ”Fagets metoder” gäller. Den som reage-
rar hårdast, är David, men han går ut lite löst: 

Begge deler har sin berettigelse. Det er klart, at man skal give plats 

til læseren eller til eleven og til oplevelsen osv., men fuldstændig 

svensk modell bliver jo den rene narcissime. Simpelthen. /---/ man 

kan jo ikke tænke sig at gå og spejle sig selv i alting. /---/ både 

uddannelsesmæssigt, altså simpelthen samfundsøkonomisk, og 

også moralsk, er det fuldstændigt angribeligt.

Men, så återvänder han till början av sin tankegång och menar, att 
man inte heller skall ”gå i den anden grøft, så man blir fuldstændig 
rigoristisk analytiker”.

Sven och Stina avvisar den danska modellen. Sandra säger sig vilja 
läsa både analytiskt och elevupplevande, men i praktiken blir det 
mest det senare. Sara blir intresserad av den danska modellen men är 
skeptisk till att den fungerar i verkligheten. Dan menar, att man kan 
börja i elevens upplevelseläsning, men att analys, fortolkning och 
perspektivering måste till. Även David är medveten om de två sätten 
att läsa, han talar om två diken, men menar att eleverna måste få ett 
analytiskt förhållningssätt. 

Man kanske skulle kunna säga, att både de svenska och danska 
lärarna är medvetna om de två sätten att läsa, men att olika traditio-
ner utvecklats i de två ländernas behandling av texter.

Film och massmedier
Vi har tidigare sett, att film i svenska gymnasier används som illus-
tration till epoker eller så visas en filmatisering av ett verk, varvid 
originalverket inte läses. Någon analys, tolkning eller jämförelse 
mellan olika mediers framställningsformer görs alltså inte. Stina 
visar delar av en film om Gullivers resor och en filmsnutt ur en 
film om Don Quijote som illustration till upplysningens respektive 
renässansens litteratur. Sandra visar Hjalmar Söderbergs Doktor 
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Glas i Allan Edwalls enmanstolkning på video, varvid romanen inte 
läses. Sven spelar en sång av och med Eva Dahlgren som illustration 
till en framläggning av homosexualitet.

Om svensklärarna hade behandlat filmer som fiktionstexter in 
their own right, skulle betygsättningen ske efter samma mönster 
som för litteratur. Först för betyget Mycket väl godkänt kommer 
analys av film som i Skolverkets kommentarmaterial:

Bedömning av uppgift B3: Nu eller då i filmens värld 569

Godkänt Väl godkänt Mycket väl godkänt

Texten handlar om 
olika sätt att gestalta 
tid i film. Den kan 
efter viss bearbet
ning publiceras på 
en webbplats.

Texten är en välskriven 
webbtext om olika sätt 
att gestalta tid i film. 
Den är i stort sett färdig 
att publicera på en 
webbplats.

Texten är en välskriven 
webbtext om olika 
sätt att gestalta tid i 
film. Den är i stort sett 
färdig att publicera på 
en webbplats.

Eleven presenterar 
två (eller tre) filmer 
som skildrar tiden 
på olika sätt.

Eleven presenterar sina 
välvalda filmexempel 
på ett intresseväckande 
sätt.

Presentationen av de 
välvalda filmexemplen 
visar en god filmanaly
tisk förmåga.

Resonemanget 
belyser någon 
aspekt på filmernas 
sätt att gestalta tid. 
Dessa sätt jämförs.

Elevens resonemang 
är informativt och 
berikas av en relevant 
jämförelse.

Resonemanget är 
självständigt och visar 
prov på analytisk 
förmåga. Jämförelsen 
genomförs på ett väl 
genomtänkt sätt.

Figur 4.7 Bedömningskriterier för mediearbete. Skolverkets kom-
mentarmaterial.

Christina Olin-Scheller har lagt märke till tre funktioner för filmen 
i svenskundervisningen: som illustration till en epok eller ett litte-
rärt verk, som utfyllnad i ett tematiskt upplägg, gärna som ’final’, 
och som jämförelse mellan skönlitteratur och film. Det är endast 
det första jag lagt märke till, och film som ersättning för litteratur, 

569  Skolverket. Ett vidgat textbegrepp. 2004. 
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något som Olin-Scheller inte tar upp.570 Sammantaget konstaterar 
hon att många av eleverna ”ser filmens roll i undervisningen som 
avkopplande underhållning”.571 Stefan Lundström har gjort samma 
iakttagelser som jag, film som ersättning för roman och film som 
illustration.572

Annorlunda läser man massmedier i Danmark. I början av höst-
terminen, när jag fortfarande följde Davids D3, följde jag en del av 
ett filmförlopp. I likhet med att de danska lärarna gärna använder 
kortprosa, Rittertexter, när de vill skola in eleverna i epikläsning och 
korta dikter när det gäller lyrikläsningsinskolning, används kortfil-
mer, när det gäller filmläsningsinskolning. 

Jag var med på genomgången av två kortfilmer och har det tryckta 
material David delade ut.573 Det ena ger korta introduktioner till 
olika filmer, bland annat de som klassen ska arbeta med. Det andra 
utgör en introduktion i filmanalys med huvudrubriker som Den 
fortællende fiktionsfilm, Film og billedsprog, Dramaturgisk opbyg-
ning, Filmens grammatik och Billedet som virkemiddel. Bara genom 
att läsa rubrikerna i detta material anar vi att filmer ska analyseres, 
fortolkes och perspektiveres precis som andra texter. Och så blir det 
också när klassen arbetar med filmerna. Jag skriver i marginalen 
till mina observationsanteckningar, med min svenska förförståelse: 
”Analyser igen!”574

Vid första filmlektionen säger David modest: ”Jeg er ingen 
ekspert”, men han har förberett förloppet och vet vad han vill uppnå 
med det. Vid första lektionen påpekar han också, att ”film ikke er lig 
med rå virkelighed, fordi den er en konstruktion af virkeligheden”. 
Och därför ska det undersökas hur den är konstruerad.

Klassen ser en av kortfilmerna inte bara en gång, utan tre. Efter 
första gången skriver eleverna ner intuitiva frågor och dessa dis-
kuteras i helklass. Efter andra gången ska de besvara frågor som 
rör till exempel filmens dramaturgiske opbygning, initialsituation, 
fokusperson, fremdrift, konflikt, det vill säga analysfrågor, vars svar 
sedan kan användas vid fortolkning. För att kunna kontrollera, om 

570  Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother, 111-137.

571  Ibid., s. 137.

572  Lundström. Textens väg, 287 och 291.

573  Mertz, Albert & Roos, Jørgen (1942). Flugten. Dansk kortfilm och 
Nielsen, Anders Thomas (1998). Valgaften. Dansk kortfilm. 

574  Observationsanteckning 2007-09-19.
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det de lagt märke till stämmer, ser de filmen en tredje gång. Därefter 
är det dags för klassgenomgång med iakttagelserna på tavlan.

Skillnaden i hur David låter sina elever gå in i filmerna står i 
kontrast till hur Sandra, Sven och Stina använder film. Vi lägger 
också märke till Davids scaffolding och hur han (omedvetet) arbetar 
genrepedagogiskt.

I november 2007 startar Dan ett medieforløb. Som inledning 
arbetar hans klass med Forbrydelsen, en TV-serie.575 De olika grupp-
erna ska belysa:

1. Forløbsoversigt og –analyse.

2. Filmiske virkemidler: symbol, billedopbygning, kameravinkler.

3. Filmiske virkemidler: lys, farve, lyd, tid og rum.

4. Sproget – replikindividualisering, ”uforståelighed”, dialekt.

5. Kriminalgåde og politisk konflikt: Hvordan og hvorfor kobles 

de to linjer?

6. Afsnittets placering som det næstsidste i serien. Tråde bagud 

og oplæg til afslutningen.

7. Forbrydelsen som eksempel på en genre. Genretræk, referenser 

(henvisninger til og citater fra) til andre film, kriminalromaner 

osv. Brud på forventningerne til genren.

8. Persongalleri og -typer. Overblik over de centrale personer, 

Nogle vælges ud til karakteristik. 

Som vi ser, analyseres avsnittet och fortolkes och perspektiveres. 
Och eleverna förväntas även här att använda metaspråk.

I januari 2008 arbetar Dans klass med Nyhedsformidling i 
TV. Jag återger bara syftet med massmedieforløbet och överlåter åt 
läsaren att själv föreställa sig vad det arbetades med i klassen och 
hur:

Formål: Træning af analyse af nyhedsudsendelser, forståelse af 

metodevalg og strategier hos medierne, evne til kritisk stillingsta-

gen til konkrete udsendelser.

575 Observationsanteckning 2007-11-19. Det sedda avsnittet sändes på DR1 
2007-11-18, kl. 20.00.
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I de svenska klassrummen och i kursplaneringarna har jag inte 
kunnat hitta några förlopp om nyhetsförmedling, varken i tidningar 
eller TV, med ett undantag – Stinas elever ska skriva en insändare.

Sammanfattning film och massmedier
Nicolaj Frydensbjerg Elf redogör för fyra grundprinciper för media-
literacy (core concepts of media literacy): språk, som innebär studie 
av mediaestetik, konventioner och genrer, representation, media 
och samhälle, mediabudskap och mediavärderingar, produuktion, 
mediaindustrin och ekonomi, och publik, mediaanvändning och 
medias roll som identitetsskapande. Intervjuer med lärare i Sverige, 
Danmark och Norge visar, att huvudvikten ligger på språk, följt av 
representation.576 

Genomgången av mediaundervisningen har visat, att undervis-
ningen i de besökta skolorna i Sverige inte tog upp någon av de 
fyra grundprinciperna, medan undervisningen i den danska skolan i 
första hand innehöll språk.

sammanfattning och diskussion. VArFör-, VAd-  
och hur-frågan 
De danska eleverna går in i texten, medan de svenska utan belägg i 
texten ger omdömen. De befinner sig utanför texten, eller använder 
texten som språngbräda att diskutera olika frågor. Analys och tolk-
ning består ibland i att se vad texten säger om den tid den tillkom 
och en jämförelse med vår tid. Tillkomstsituationen och jämförelse 
med vår tid förekommer också i danska gymnasier och kallas per-
spektivering. Perspektivera kan man också göra genremässigt, litte-
raturhistoriskt, tematiskt eller intertextuellt. I de svenska klassrum-
men påträffades ytterst få fall av metaspråk. 

Det finns svensk didaktisk forskning, som gett samma resultat 
som jag redovisar. Boel Englund, som gjort en komparativ studie 
över skoldiskurserna i Frankrike och Sverige kring 1920 och 1980, 
konstaterar att texterna i svenska gymnasier vid den senare tidpunk-
ten ”låg då nära elevernas egna erfarenheter; fokuserade aktuella 

576  Elf, Nicolaj Frydensbjerg. Medieundervisning i modersmålsfaget – på vej 
mod multimodale perspektiver. I Den nordiske skole – fins den? Didaktiske 
diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag, Nicolai Frydensbjerg Elf 
og Peter Kaspersen (red.), 92-121. Oslo: Novus forlag, 2012, 103.
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samhällsföreteelser samt konflikter av olika slag”.577 Redan för 
drygt tjugo år sedan lade alltså Englund märke till svensklärares 
elevcentrering i jämförelse.

Denna elevcentrering kan också tolkas som att vuxenvärlden 
kapitulerat. Englund skriver:

De [textvalen] innebär att en litterturförmedlingstradition som 

bygger på en preexisterande gemenskap med en äldre generation, 

dess värden och litteraturuppfattning, och som haft en viss social 

förankring, inte längre är den förhärskande. Den gemenskapen 

och traditionen har i [den svenska] skolan till stor del ersatts av 

en annan förmedlingslogik, en som kan kallas kommersiell: ”ge 

läsaren/eleven vad läsaren vill ha”. [Englunds kursiv.]578

Maria Ulfgard visar i sin avhandling, att flickor från Ytterstads-
skolan läser för identifikation och bekräftande, medan elever från 
Villaskolan försöker ta till sig skolans kontextoberoende läsning.579 
Annette Årheim konstaterar i sin avhandling, att eleverna inte kan ta 
till sig Thérèse Raquin, eftersom de läser den som fakta och inte som 
fiktion. De tycker att den överdriven och äcklig.580 Även Christina 
Olin Scheller visar, att eleverna i hennes undersökning inte skilde på 
fiktion och fakta.581 Helen Schmidl lägger i sin avhandling märke till 
att ”de [eleverna] ägnade sig åt vad man skulle kunna kalla vardag-
lig läsning”. De ”behandlade den [texten] som händelser i det verk-
liga livet”.582 Ingrid Mossberg Schüllerqvist konstaterar, att texter 
används som illustration till samhällsproblem eller etiska diskus-

577  Englund, Boel. Skolans tal om litteratur. Om gymnasieskolans litteratur-
studium och dess plats i ett kulturellt åter-skapande med utgångspunkt i en 
jämförelse av texter för litteraturundervisningen i Sverige och Frankrike. Diss., 
Lärarhögskolan i Stockholm, 1997, 190.

578  Ibid, 198.

579  Ulfgard, Maria. För att bli kvinna – och av lust. En studie i tonårsflickors 
läsning. Diss., Lunds universitet. 2002.

580  Årheim, Annette. När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna his-
torier” och unga läsares tolkningsstrategier. Diss., Växjö universitet, 2007.

581  Olin-Scheller. Mellan Dante och Big Brother.

582  Schmidl, Helen. Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av 
läsning i åttonde klass. Diss. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 
97. Göteborg: Makadam förlag, 138.
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sioner, att man går ut ur texterna och inte använder metaspråk.583 
Molloy skriver, att hennes material ger vid handen att eleverna und-
viker det främmande i texter. ”Den konfrontation mellan deras egna 
och texternas allmänna repertoar, som skulle kunna utmana deras 
eget tänkande, uteblir därmed”.584 

Forskningen ger en bild av ett svenskämne, där eleverna ägnar sig 
åt vardagsläsning och att de inte kan skilja på läsning av faktatexter 
och fiktion och som väjer för det främmande i texter. Undervisningen 
går inte in i texterna och analyserar dem som fiktion, utan använ-
der dem som illustration till samhällsproblem eller som avstamp 
för etiska diskussioner. Samma tendens är tydlig i mitt redovisade 
klassrumsmaterial.

Dansklärarna hjälper medvetet sina elever till ett metaspråk, så de 
kan analysera, tolka och perspektivera texter. Som visats ovan är det 
inte fråga om enkel IRE-följd.585 Frågan är om vi längre kan beteckna 
den som enkel. Sahlström har i en forskningsöversikt visat, att tre-
turerna måste ses som ”konstituenter i längre kedjor av händelser”, 
det som jag ovan beskrivit som dansklärarnas ”dagordning”.586 
Sahlström visar också att det förekommer många samtal med olika 
samtalspartner i ett klassrum med helklassundervisning och att 
det finns goda skäl att ifrågasätta två-tredjedelsregeln som korrekt 
mätare av samtalsmängd.587 Det finns, som nämnts, få undersöningar 
med klassrumsempiri i Danmark. Inledningsvis undersöktes därför 
dansk didaktisk forskning, som visade stor överensstämmelse med 
iakttagen undervisning, när det gäller val av innehåll och behandling 
av texter.

583  Schüllerqvist, Ingrid Mossberg. Läsa texten eller ”verkligheten”. Tolk-
ningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro. Diss., Stockholms universitet, 
2008.

584  Molloy, Gunilla. Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlit-
teratur, 2003, 316 f..

585  Initiation, Respons, Evaluation. Bellack et al., The Language of the 
Classroom. 

586  Sahlström, Från lärare till elever, från undervisning till lärande, 19-25.

587  Läraren talar 2/3 av tiden. Av den tredjedel som återstår  talar pojkarna 
2/3 och flickorna 1/3. Teorin lanserades av Bellak et al. 1996. I Sverige mest 
känd genom Einarsson, Jan & Hultman, Tor. Godmorgon pojkar och flickor. 
Om språk och kön i skolan. Malmö: Liber Förlag, 1984.
. 
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Didaktologi
I den didaktiska trekanten väljer svensklärarna först ”eleven”, medan 
dansklärarna väljer ”innehåll”. I Steffensens allmänna ämnesdidak-
tiska modell, väljer svensklärarna att först gå till allmändidaktiken 
och vem-frågan, därefter till undervisningsformer och metodik, 
för att sedan antingen titta på teman och problemställningar eller 
vetande och motivering av innehåll.

Dansklärarna väljer först innehåll/fag och motivering för valt 
stoff, ”vad- och varför-frågan”, för att sedan gå till metodik eller 
undervisningsformer eller eleverna. De börjar i ämnesdidaktiken, 
som bland andra Frede V. Nielsen och Bo Steffensen förespråkar.

Det viktiga är var lärarna börjar i Steffensens modell, när de pla-
nerar sin undervisning. Grunden för valen genererar helt olik under-
visning med olikt innehåll, som vi sett.

Scaffolding
Vi kan konstatera, att skillnaderna i hur texter behandlas är stor. 
Vi har tidigare i avsnittet om Bernstein och radikal eller progressiv 
kvadrant konstaterat, att Hedeboe förfäktar att det finns två sätt att 
läsa Vygotskij och Bahktin. Torell kommer också fram till två sätt 
att läsa honom, som påminner om Hedeboes. I Sverige, säger Torell, 
används Vygotskij ”regelmässigt” som argument för det självstyrda 
lärandet. I Ryssland däremot fäster man sig vid ”att eleven ska 
stimuleras att nå ständigt högre nivåer och utveckla vetenskapliga 
attityder i stället för löst tyckande”. [Torells kursiv.]588 Bahktins 
dialogicitet leder fram till en annan syn på läsandet än till exempel 
Dysthes dialogicitet: 

Läsningen måste alltså vara aktiv och inriktad på att undersöka 

texten för att finna ett främmande författartemperament i den, 

alltså hitta något utanför läsarens egen personlighet – för att lä-

saren ska upptäcka något nytt hos sig själv.” [Torells kursiv.]589

588  Torell (red.) Hur gör man en litteraturläsare?, 42.

589  Ibid, 42.
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Detta är något som läsaren måste göra på egen hand, men det under-
lättar med hjälp i form av undervisning i vilken det finns ”en mängd 
möten med litterära mönster, genrer, kontexter”.590 

Det är denna dialogicitet vi ser i danskundervisningen, där lärar-
nas strategier i lektionsuppbyggnaden kan ses som stödstruktur-
bygge, scaffolding.591 Den visar sig också i dansklärarnas textval, där 
eleverna ska möta det främmande, ”det, der ikke er dem selv”. Det 
påminner om genrepedagogikens sätt att se på undervisning, där just 
möten med mönster, genrer och kontexter betonas och scaffolding, 
eller modelling, används för att hjälpa eleverna till ett metaspråk.592 

Elevtext, lärartext, gemensam text
Birte Sørensen skriver i en artikel att den text som läses i ett klass-
rum upplevs olika av elever och lärare beroende på deras olika lit-
terära och sociokulturella erfarenheter. Den förra kallar hon elev-
text och den senare lärartext. I en undervisningssituation kan lärare 
och elever komma fram till en gemensam text. Hon menar dock 
att lärartexten oftast dominerar i undervisningssammanhang. Dessa 
tre texter får ses som idealtyper, som kan användas för att beskriva 
undervisning med texter.593 I detta sammanhang är det emellertid 
klokt att ha Maria Ulfgards reflektion i bakhuvudet: ”Det görs 
ingen problematisering av att läraren kan luta sig mot en lång tolk-
ningstradition där vetenskapliga analyser och en samlad erfarenhet 
kan ha varit vägledande”.594

I Sandras seminarium om Kafka, försöker hon få in sin lärartext 
genom att be eleverna tolka på vissa sätt, men eleverna vägrar och 

590  Ibid, 43.

591  Scaffolding går tillbaks till Bruner och hans tolkning av Vygotskijs nära 
utvecklingszon. Bruner, Jerome. Actual minds, possible worlds. Cambridge, 
MA, USA: Harvard University Press, 1986. Hedeboe, Bodil & Polias, John. 
Genrebyrån. En språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext. Stockholm: 
Hallgren & Fallgren, 2008, 17 definierar stöttning som ”en process som betrak-
tar läraren som vägledare i interaktionen.”

592  Macken-Horarik,”Something to Shoot For”.

593  Sørensen, Birte. Texten och läsaren. I Läsningar om litteraturen och 
läsaren, Jan Thavenius & Bengt Lewan (red.), 142-167. Stockholm: Akademi-
litteratur, 1985.

594  Ulfgard, Maria. Vad talar man om i litteraturundervisningen? I Sjätte 
nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Muntlighetens möj-
ligheter – retorik, berättande, samtal, Anne Palmér (red.), 150-161. 2008, 154.
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elevtexten segrar. När Stina har Kafkagenomgång försöker eleverna 
komma åt lärartexten, till exempel genom att be om tolkningshjälp, 
men de nekas tillgång till den. Hon hemlighåller sin text och fordrar 
av eleverna, att de ska kunna tolka texten själva samtidigt som hon 
säger att det inte finns några svar. Detta kan emellertid tolkas som 
att det inte finns något entydigt eller bestämt svar. Vad vi kan se är 
ofullgångna elevtexter, eftersom de inte får hjälp i sina lärandeför-
sök. Genom grupparbetet och Stinas frågor dominerar elevtexter. 

Svens genomgång av Sapfo, och andra lyriker, och Tove Janssons 
Det osynliga barnet domineras helt av lärartexter. I inget fall når 
elever och lärare fram till en gemensam text.

I Dans och Davids genomgångar dominerar lärartexten, men 
elevtexterna tas på allvar. Lärarna har emellertid sina agendor, som 
syftar till att få eleverna till större litterär repertoar med hjälp av 
scaffolding. Åtminstone med vissa elever uppnås en gemensam text.

Om, genom och i texter
Stig Bäckman analyserar Lgy 70, Supplement 80 och Lpf 94 och 
sätter dessas skrivningar om litteraturläsning samman med resulta-
tet av en stor studie, som jämförde blivande litteraturlärare på lärar-
utbildningen i Sverige, Finland och Ryssland. De fick på sin första 
dag på utbildningen läsa en text och därefter skriva en uppsats med 
den öppna titeln: ”Vad skulle du vilja, att dina elever såg i denna 
text?”595 Han kommer fram till tre didaktiska förhållningssätt till 
litteraturbehandling i undervisningen:

1.	 Undervisning om litteratur (litteraturhistoria, förmedling av 
kulturarvet.)

2.	 Undervisning genom litteratur, d.v.s. litteraturen läses inte 
3.	 primärt för sin egen skull utan används som hjälpmedel för  

att uppnå något annat syfte och
4.	 Undervisning i litteratur, d.v.s. eleverna tränas medvetet i att 

läsa uppmärksamt, reflektera kring och diskutera litterära  
texter.596

595  Projektet ”Literary Competence as a Product of School Culture”. Beskrivet 
i Torell (red.) Hur gör man en litteraturläsare?

596  Bäckman, Stig. Pilotundersökning 4 i den svenska skolkulturella kon-
texten. I Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i 
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Som analysen av observationsanteckningarna visade, förekommer punkt 
ett i bägge ländernas gymnasier, fast med lite olik motivering. Svensk-
undervisningen domineras av punkten två. Texten behandlas knap-
past, utan används som avstamp för diskussioner om vad eleverna har 
kommit att tänka på under läsningen. Danskundervisningen domineras 
av tredje punkten. Texten tas allvarligt och diskuteras som fiktionstext.

Sten-Olof Ullström har undersökt nio olika läromedel i svenska 
för gymnasiesklolan i Sverige och konstaterar att uppgifter till texter 
är av tre slag: uppgifter för läskontroll, som påfallande ofta domi-
nerar, uppgifter som flykt från texten, att hålla eleverna sysselsatta, 
”all-män aktivism”, och uppgifter att dikta vidare, som ersätter 
i stället för att vidga litteraturstudiet. Ullström ser faror i dessa 
uppgifter. De leder bort från en läsning av skönlitterära texter som 
fiktion, de uppmuntrar ”naiv–realistiska läsarter” och är uttryck för 
”pragmatiskt didaktiska förhållningssätt till texten”.597  

Sådana uppgifter i läromedel i svenska som uppmanar att läsa 
genom litteratur, och som ber eleverna använda primärdiskurs, gör 
det svårare för läraren att hävda sekundärdiskurs. Läromedel kan 
vara nydanande, men de måste hålla sig innanför kursplanens ramar 
och framför allt ska de sälja. Innehållet får därför inte skilja sig för 
mycket från praxis i undervisningen. Det kan därför förmo-das, att 
dessa uppgiftstyper speglar klassrumsvardagen.

Text och läsare 
Viss forskning undersöker med vilken förförståelse läsare går in i mötet 
med texten och vad som händer i det mötet. Louise Rosenblatt talar om 
transactions, att något sker mellan läsare och text i mötet. Det är alltså 
inte bara fråga om en passiv, personlig upplevelse.598 Undervisningen 
kan kretsa om upplevelser, men även kunskap om form är viktig.599

Sverige, Ryssland och Finland, Örjan Torell (red.), Monica von Bonsdorf, Stig 
Bäckman, och Olga Gontjarova. Härnösand: Mitthögskolan, 2002, 118 f.

597 Ullström, Sten-Olof. Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen i gymna-
sieskolan. I Läsa bör man…? – den skönlitterära texten i skola och lärarutbild-
ning, Lena Kåreland (red.),116-143. Stockholm: Liber, 2009.

598  Rosenblatt, The Reader the Text the Poem. Penne, Hva trenger vi egentlig 
litteraturen til? 55 f. uppmärksammar att Rosenblatt redan 1938 pekade på 
att elever med liten läserfarenhet och därmed liten förförståelse inte kan läsa 
litteratur som fiction och därför måste ha lärarstöd.

599  Rosenblatt, Louise M. Litteraturläsning som utforskning och upptäckts-
resa. 1938. Lund: Studentlitteratur, 2002, 52.
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Kathleen McCormick menar, att läsaren har en litterär och en 
allmän ideologi, som utgör läsarens repertoar.600 På samma sätt har 
texten en litterär och en allmän ideologi, som utgör textens repertoar. 
I mötet mellan text och läsare kan uppstå matchning (matching), då 
läsarens och textens repertoarer matchar: ”läsarnas förväntningar 
uppfylls av textens karaktäristika”.601 Kollision (mismatching) sker 
när repertoarerna inte matchar varandra, på grund av ”en frånvaro 
av viss information, en läsare kan helt enkelt inte finna ett sätt att 
respondera tillfredsställande”.602 Det föreligger en erfarenhets- eller 
kunskapsbrist av något slag hos läsaren. Det tredje som kan hända i 
mötet är spänning (tension), som uppstår då läsaren förstår och kan 
respondera, men protesterar mot textens form eller innehåll.

Judith Langer utgår från att läsare skapar förståelse och insikt 
genom att bygga föreställningsvärldar (envisionments) som hela 
tiden är stadda i förändring.603 ”Dynamiska uppsättningar av 
sammanlänkade idéer, bilder, frågor, förväntningar, argument och 
föraningar som fyller våra tankar när vi läser, skriver eller talar 
eller tar del av upplevelser”.604 Hon indelar läsprocessen i fyra faser 
(stances). Den första fasen innebär ”att vara utanför och kliva in i 
föreställningsvärlden”; den andra ”att vara i och röra sig genom en 
föreställningsvärld”; den tredje ”att stiga ut och tänka över det man 
vet”; och den fjärde ”att stiga ut ur och objektivera upplevelsen”.605

Kollisioner och spänningar har säkert förekommit i både svensk- 
och danskundervisningen, men de har inte uppträtt under de observe-
rade lektionerna. Frånvaron av dem kan också bero på svensklärarnas 
möda att välja texter, som ligger nära eleverna, och att dansklärarna 
hjälper eleverna i analys- och tolkningsarbetet genom scaffolding. 

600  McCormick, The Culture of Reading and the Culture of English, kapitel 
3.

601  Ibid, 87: “readers’ expectations are fulfilled by the text’s features”.

602  Ibid.: ”an absence of certain information, a reader simply cannot find a 
way to respond satisfactorily”.

603  Langer, Envisioning Literature, 14 ff.

604  Langer, Litterära föreställningsvärldar, 23 f.

605  Langer, Envisioning Literature, 16 ff.: “Being Out and Stepping into an 
Envisionment”; “Being In and Moving Through an Envisionment”; “Stepping 
Out and Rethinking What One Knows”; Stepping Out and Objectifying the 
Experience”. Karin Jönsson har noterat att Langer har olika skrivning i fas tre. 
I stället för ”stepping out” skriver hon ”stepping back”. Jönsson, Litteraturar-
betets möjligheter. 52. 
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Med tanke på att de svenska eleverna aldrig eller mycket sällan 
gick in i texterna, kan det ifrågasättas, hur mycket deras litterära 
repertoar utvidgades. Att texten användes som språngbräda till vär-
dediskussioner kan möjligtvis ha breddat deras allmänna ideologi. 
Få exempel kunde ses på att de svenska eleverna upplevde Langers 
fjärde fas ”att objektivera upplevelsen”. De danska eleverna gick 
in i texterna och bör rimligtvis ha fått en breddad litterär ideologi 
och förmodligen också genom läsning och analys, tolkning och per-
spektivering en breddad allmän ideologi. De fick rika tillfällen ”att 
objektivera upplevelsen”.

Robert Jauss hävdar att texten har en förväntningshorisont 
(Erwartungshorizont) och att den predisponerar sim publik till en 
bestämd reception. Han beskriver en läsakt:

Ein literarisches Werk /…/ prädisponiert sein Publikum durch 

Ankündigungen, offene und versteckte Signale, vertraute Merk-

male oder implizite Hinweise für eine ganz bestimmte Weise der 

Rezeption. Es weckt Erinnerungen an schon Gelesenes, bringt 

den Leser in eine bestimmte emotionale Einstellung und stiftet 

schon mit seinem Anfang Erwartungen für ‚Mitte und Ende‘, die 

im Fortgang der Lektüre nach bestimmten Spielregeln der Gat-

tung oder Textart aufrechterhalten oder abgewandelt, umorien-

tiert oder auch ironisch aufgelöst werden können.606

Jauss talar för textens primat: ”Frågan om subjektivitet eller inter-
pretation och läsares eller läsarskikts olika smaker kan först bli 
meningsfullt ställd, när det i förväg är uppklarat vilka transsubjek-
tiva förståelsehorisonter textens verkningar förutsätter/medför”.607

606  Jauss, Literaturgeschischte als Provokation der Litteraturwissenschaft, 
I Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis, Rainer Warning, (Hrsg.), 126-162. 
München: Wilhelm Fink Verlag, 1975, 131. “Ett litterärt verk /…/ predestinerar 
sin publik genom tillkännagivanden, öppna eller gömda signaler, förtroliga kän-
netecken eller implicita hänvisningar till en helt bestämd reception. Det väcker 
minnen av det tidigare lästa, för läsaren in i en bestämd emotionell inställning 
och åstadkommer redan med sin början förväntan på mitt och slut, som i läs-
ningens fortsättning, efter genrens eller texttypens bestämda spelregler, kan vid-
makthållas eller förvandlas, omorienteras eller bli ironiskt upplösta/upphävda.” 

607  Ibid, 131 f.: ”die Frage nach der Subjektivität oder Interpretation und das 
Geschmacks verschiedener Leser oder Leserschichten kann erst sinnvoll gestellt 
weden, wenn zuvor geklärt ist, welcher transsubjektive Horizont des Verstehens 
die Wirkung des Textes bedingt.“
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Wolfgang Iser menar att tolkningen innebär ett möte mellan lit-
terära konventioner och läsarens förförståelser. Läsaren måste fylla 
textens tomrum (Leerstellen) med mening.608 Tolkningen måste 
emellertid ha koppling till texten. Han menar, att möte med text är 
assymetriskt: ”Kontrollen utövas av texten”.609 Texten bestämmer 
läsarten.

Isers tomrum, som stoppar upp läsningen i och med att det fordras 
”ifyllande” av läsaren, kan sägas motsvaras av Viktor Sklofskijs 
främmandegörning eller Michael Riffaterres ogrammatiskheter.610  
Jonathan Culler talar om särskilda litterära konventioner.611 Det 
finns alltså (receptions)teorier som talar om specifika drag i fik-
tionstexter, drag som en läsare bör känna till för att det inte ska 
bli kollisioner, och som bör få konsekvenser för textbehandling i 
undervisningssammanhang.

Textens primat hävdades också av den så kallade nykritiken, new 
criticism, som nämns av Dan. Den protesterade emot den förfat-
tarcentrerade läsningen och ville sätta interpretation av texten i hög-
sätet.612 Örjan Torell menar dock, i polemik mot Lars Göran Malm-
gren, att nykritiken aldrig byggde ”murar runt texten”, men den 
menade att texten ”bara kan realiseras i en läsarkonkretisation”.613

Dansklärarna använder som fagets metoder en variant av nykri-
tisk analys. Eleverna blir vana att upptäcka ”litterära konventioner”, 

608  Iser, Wolfgang. How to Do Theory. Oxford: Blackwell publishing Ltd, 
2006, 64.

609  Ibid. ”The control is exercised by the text”

610  Sklovskij, Viktor. Konsten som grepp, 1917. I Modern litteraturteori: från 
rysk formalism till dekonstruktion, del 1, Claes Entzenberg & Cecilia Hansson 
(red.), 15–32. Lund: Studentlitteratur, 1992.
Riffaterre, Michael. Det referentiella felslutet, 1978. I Modern litteraturteori: 
från rysk formalism till dekonstruktion, del 2, Claes Entzenberg & Cecilia 
Hansson (red.), 141–160. Lund: Studentlitteratur, 1993.

611  Culler, Jonathan. Literary Competence, 1975 . I Reader-Response Criti-
cism. From formalism to Post-structuralism, Jane P. Tompkins (ed.), 101-117. 
London and Baltimore: The John Hopkins University Press, 1980.

612  Richards, Ivor A. Practical Criticism. A Study of Literary Judgement. 
San Diego & New York: Harcourt Brace & Company, 1929, Wellek, René & 
Warren, Austin. Theory of Literature. Hammondsworth, Middlesex: Penguin 
Books Ltd, 1949, Beardsley, Monroe C. & Wimsatt, William K. Det intentio-
nella felslutet, 1954. I Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekon-
struktion. Del 1, Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (red.), 115-130. Lund: 
Studentlitteratur, 1992. 

613  Torell, Örjan (red.) Hur gör man en litteraturläsare?, 86).
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”främmandegörning” och ”ogrammatiskheter”. I klassrumsprakti-
ken rådde textens primat. Annorlunda förhöll det sig i svenskunder-
visningen, där läsarens/elevens primat härskade. 

På läsaren ställs i forskningen olika krav. Iser talar om en indirekt 
läsare (implied reader), som ibland är en underförstådd, indirekt 
läsare, ibland den verklige med läsplattan i knät.614 Hillis Miller talar 
om en god läsare (good reader), men definierar denne inte närmare. 
Förmodligen kan den gode läsaren förhålla sig både känslomässigt 
och kritiskt.615 Walker Gibson skiljer på den verklige läsaren (the 
’real’ individual) och skenläsaren (the fictitious reader, the mock 
reader), som den verklige läsaren förvandlar sig till vid textmötet.616 
Michael Riffaterre talar om en superläsare (superreader) som i arti-
keln blir Riffaterre själv.617 Stanley Fish talar om den informerade 
läsaren (the informed reader), som ska ha tre egenskaper:

1.	 Is a competent speaker of the language out of which the text  
is built up.

2.	 Is in full possession of ‘the semantic knowledge that a mature 
listener/…/ brings to his task of comprehension’.

3.	 Has literary competence. [Fishs kursiv.]618

Detta är ingen receptionsstudie, så vilka slags läsare eleverna represen-
terade, kan jag inte uttala mig om. Dessutom är ”litterär kompetens” 
ett mångtydigt begrepp.619 Utifrån vad som yttrades och diskuterades 

614  Thorson, Staffan. Den dubbla receptionen. Om litteratursamtal mellan 
elever och deras svensklärare. Skrifter 46. Göteborg: Litteraturvetenskapliga 
inst., Göteborgs universitet, 2005.

615  Miller, J. Hillis. On literature. London & New York: Routledge, 2002.
Minnesskrifter från de besökta skolorna.

616  Gibson, Walker. Authors, Speakers, Readers, and Mock Readers, 1950. I 
Reader-Response Criticism. From Formalism to Post-structuralism, Jane P Tomp-
kins (ed.), 1-6. Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press, 1980. 

617  Riffaterre, Michael. Describing Poetic Structures: Two Approaches to 
Baudelaire’s ‘Les Chats’, 1966. I Reader-Response Criticism. From Formalism 
to Post-structuralism, Jane P. Tompkin (ed.), 26-40. Baltimore, Maryland: The 
John Hopkins University Press, 1980.

618  Fish, Stanley E. Literature in the Reader: Affective Stylistics, 1976. I Read-
er-Response Criticism. From Formalism to Post-structuralism, Jane P. Tompkins 
(ed.), 70-100. Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press, 1980

619  Se till exempel Persson, Magnus. Varför läsa litteratur? Om litteraturun-
dervisningen efter den kulturella vändningen. Lund: Studentlitteratur, 2007.
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under lektionerna tycker jag mig, förenklat och en aning fyrkantigt, 
kunna konstatera, att målet i danskundervisningen var att uppfylla 
alla Fishs tre krav på en ”informerad läsare”, medan det tredje kravet 
inte kunde läggas märke till i den observerade svenskundervisningen.

Olika sätt att läsa
Det finns i forskningslitteraturen en hel del dikotomala begreppspar, 
som försöker konkretisera hur läsare recipierar texter och som kan 
tänkas ha bäring på textbehandling i en undervisningssituation. 
Rosenblatt skiljer mellan efferent och estetisk läsning, där den 
efferenta innebär opersonlig (fack)textläsning och den estetiska 
innebär en personlig, känslomässig läsning.620 Riffaterre skiljer 
mellan handlingsplansinriktad, mimetisk, läsart och betydelse-
plansinriktad läsart, semiotisk. Den senare är intertextbemängd. 
Begreppsparet inte är helt olikt Lars-Görans Malmgrens mimetiska 
och poetiska dimension. Michael Tengberg tolkar Riffaterre ”som 
om intertexterna redan vore föreskrivna i texten och oberoende 
av läsaren”.621 Textens egenskaper bestämmer alltså läsningen. 
Umberto Eco talar om en naiv och en kritisk läsning,622 Steffensen 
om en faktiv och en fiktiv.623 

Det verkar alltså finnas en mera objektiv läsart och en mera per-
sonlig, som påminner mycket om de två grøfter som David talade 
om i intervjun. Viss forskning fokuserar läsarens makt vid textmö-
tet, annan textens. Rosenblatt talar dock om ett kontinuum vid läs-
ningen mellan icke-estetisk och estetisk läsning.624 McCormick talar 
om ett gränssnitt (reading interface) mellan läsare och text.625 Hillis 
Miller skriver om läsningens apori. Vi måste kunna läsa både käns-

eller Torell (red.) Hur gör man en litteraturläsare?, 16.

620  Rosenblatt, The Reader, The Text, The Poem. 

621  Tengberg, Michael. Läsarter och lässtrategier i skolans litteratursamtal – 
en pilotstudie. I Didaktisk Tidskrift, Vol 18, No 4 (2009): 355-375, 359. 

622  Eco, Umberto. Modelläsaren, 1979. I Modern litteraturteori: från rysk 
formalism till dekonstruktion, del 2, Claes Entzenberg, & Cecilia Hansson 
(red.), 120–137. Lund: Studentlitteratur, 1993. 

623  Steffensen, Når børn læser fiktion, kapitel 4.

624  Rosenblatt, The Reader, the Text, he Poem, 35. Mehrstam, Christian. 
Textteori för läsforskare. Göteborg: Göteborgs universitet, 2009, 41 påpekar 
att läsare och text, enligt Rosenblatt, “kan existera som skilda entiteter utanför 
transaktionen (d v s direkt emot själva poängen med transaktionsbegreppet”.

625  McCormick, The Culture of Reading and the Culture of English, kapitel 3.
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loinriktat engagerat (reading as schwärmerei eller the innocent way) 
och kritiskt distanserat (the demystified way eller critical reading).626 

Örjan Torell menar, att vi alla har en konstitutionell kompetens, som 
alltså är medfödd och inte inlärd eller socialt betingad.627 Performans-
kompetensen är artificiell, socialt förvärvad och med den går det att 
analysera och uttala sig om litterära texter. ”[M]an kan uppmärksamma 
textens struktur /…/ textens komposition, berättarteknik, personskild-
ring, tema, intrig, etc”.628 Performanskompetensen balanseras av lite-
rary transfer-kompetensen, som innebär att läsaren kopplar textens 
innehåll till sina egna livserfarenheter. Vi är från födseln fiktionsska-
pare, och vi måste lära oss performans- och literary-transferkompetens 
och låta de två senare balansera varandra, förespråkar Torell. 

Magnus Persson förespråkar en tredje väg mellan den personliga 
läsarten, i hans terminologi ”den naiva”, och den kritiska, nämligen 
den kreativa läsarten, där läsare reflekterar och problematiserar sina 
egna läsningar. Texten kan inte bara bli en språngbräda för personlig 
introspektion; analys och tolkning ska finnas, men känslor och subjek-
tivitet ska också kunna rymmas. Meningen är, menar han med ett citat 
från Jauss: ”understanding enjoyment and enjoying understanding”.629

Robert E. Probst talar om fem slags litteraturkunskap (literary 
knowing), som han menar elever ska bli förtrogna med genom littera-
turundervisningen: kunskap om jaget (Knowing about Self), kunskap 
om andra (Knowing about Others), kunskap om texter (Knowing 
about Texts), kunskap om kontexter (Knowing about Contexts) och 
kunskap om meningsskapande processer (Knowing about Processes 
of Making Meaning).630 Rita Felski skriver om affektiv och kognitiv 

626  Miller, On literature, 115 ff.

627  Torell (red.) Hur gör man en litteraturläsare? 82 ff.

628  Ibid, 83 f.

629  Persson Varför läsa litteratur?, Persson, Magnus. On the Differences 
Between Reading and Studying Literature. I Why Study Literature? Jan Alber, 
Stefan Iversen, Louise Brix Jacobsen, Rikke Andersen Kraglund, Henrik Skov 
Nielsen and Camilla Møhring Reestorff (red.), 177-193. Aarhus: Aarhus Uni-
versity Press, 2011.

630  Probst, Robert E. Five Kinds of Literary Knowing. I Literature Instruction. 
A focus on student response, Judith A Langer (ed.), 54-77. Urbana: National 
Council of Teachers of English, 1992. Om meningsskapande processer säger 
Probst: “and about the processes by which meaning is made from literary texts.” 
P. 73. 
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läsning och menar att vi måste läsa på båda sätten.631 Atle Skaftun 
ser texten som ett subjekt med andras stämmor och värderingar och 
rekommenderar en noggrann läsning av texten först.632

Den ovan refererade forskningen verkar ha kommit fram till att vi 
som läsare behöver lära oss läsa både personligt och objektivt. För 
att kunna uttrycka åsikter och tankar om båda läsarterna fordras 
att läsaren förfogar över ett därför avsett språk, som kan förvärvas 
effektivast ”under vuxenhandledning eller med mer försigkomna 
kamrater.”633 Som vi sett förekommer i det observerade svenskäm-
net nästan enbart personlig läsning, medan det danska gymnasiet 
dominerades av objektiv läsning. Den personliga läsningen förekom 
endast, när eleverna läste på fritiden. Den litteratur, som togs upp 
under lektioner, försökte dansklärarna styra till objektiv läsning via 
frågestenciler i 1.g och de underkommunicerade medvetet den per-
sonliga läsningen i början av textläsningsförloppet.

Ämneskonstruktioner – undervisningen
Svensklärarna har genom ett ämnesdidaktiskt rekontextualiserings-
arbete försökt göra de nationella styrdokumenten tydligare och 
mer krävande, starkare klassificerade, i lokala kursplaner. Dessa är 
emellertid fortfarande svagt klassificerade och inramade. Lärarna 
kan naturligtvis inte avvika från de nationella dokumenten alltför 
mycket. Undervisningsobservationerna visade en flertydig bild. 
Stinas lektioner hade svag klassifikation och inramning. Svens upp-
visade stark inramning och svag klassifikation, medan Sandra för-
sökte ge vissa av sina lektioner stark klassifikation och inramning, 
men misslyckades, när eleverna, förvärvarna, vägrade och därmed 
införde svag klassifikation och inramning. 

Svensklektionerna visade på grupp- eller självreglerande förvär-
varverksamhet (integrerad kod), vardagsspråk (kontextberoende 

631  Felski, Rita. Uses of Literature. Malden, Massachusetts: Blackwell Publ., 
2008.

632  Skaftun, Atle. Litteraturens nytteverdi. Bergen: Fagboksforlaget, 2009.

633  Se tidigare resonemang om Vygotskij och Bahktin. Miller, H. Patricia. The-
ories of Developmental Psychology. Third edition. New York: W. H. Freeman 
and Company, 1996, 379 ff..  Se även Vygotskij, Lev S. Mind in society: the 
development of higher psychological processes. Cambridge, Mass: Harvard 
U.P., 1978, 86 och Vygotskij, Lev S. Problem i undervisningen och den intel-
lektuella utvecklingen i skolåldern, 1933. I Vygotskij och skolan. Texter ur Lev 
Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet, 
Gunilla Lindqvist (red.). Lund: Studentlitteratur, 1999, 269 ff.
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kod), vaga kunskapskriterier med implicit kontroll (kompetensmo-
deller). Bourne uttrycker det som att läraren blir en underlättare 
i bakgrunden och att eleverna får göra framsteg i sin egen takt.634 
Eleverna lär recognition rules, men inte realisation rules. Samtliga 
rekontextualiseringskännetecken befinner sig bland Bernsteins platta 
strukturer. Sammantaget visar svenskämnet i de observerade lektio-
nerna upp en horisontell diskurs med osynlig pedagogik. Svenskäm-
net rekontextualiseras i kvadrant I som ett liberalt/progressivt ämne. 

Danskämnet, i de observerade lektionerna och i lärarnas retorik, 
utmärks av ämnesspråk (kontextoberoende kod), stark klassifika-
tion och inramning, explicit regulativ och instruktionsdiskurs, expli-
cit kontroll (prestationsmodeller). Samtliga befinner sig i Bernsteins 
hierarkiska strukturer. Eleverna har möjlighet att förvärva både 
recognition och realisation rules. Sammantaget uppvisar danskäm-
net en vertikal diskurs med synlig pedagogik. Danskämnet rekon-
texualiseras i kvadrant III som ett bildningsämne med möjlighet att 
vara ett subversivt ämne.

koder och determinanter i undervisningen
Vi kunde konstatera, att när det gäller svensklärarnas textval fram-
träder framför allt identifikation, elevmedverkan och individualism 
som koder och determinanter. Vid textbehandling gäller även dessa 
och vardagsdiskurs tillkommer.

Determinanter och koder som framträder i dansklärarnas textval 
visade sig vara faglighed, förmedlarval, det udfordrende. Nu till-
kommer metaspråk (eller sekundärdiskurs, som presenteras nedan 
i detta kapitel).

textval och textbehandling i andras optik
Identifikation och det främmande
Redan Bakhtin uppmärksammade ”den andre” som basal för språk-
utveckling och medvetenhet om oss själva.635 Atle Skaftun uttrycker 
vikten av ”den andre” så här:

Den andre har den store fordelen at han kan se oss utenfra, også 

ryggen og rumpa vår. Fra dette perspektivet utenfra utgjør vi en 

634  Bourne, Framing talk, 64: ”background ’facilitator’”.

635  Till exempel Bakhtin, Mikhail. Speech Genres and Other Late Essays. 
Austin: University of Texas Press, 1999.
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helhet. Når vi forsøker å forstå oss selv, handler det om å innta 

denne posisjonen som gjør det mulig å se oss selv som en helhet. 

Hvis vi hele tiden møter omgivelser som vi tar for gitt, er det 

ingenting som stimulerer til denne formen for selvforståelse.636

För Bakhtin är text en mänsklig stämma, vilket gör att texter inte 
kan eller får betraktas som objekt, utan som subjekt. I mötet med 
texter gör vi bekantskap med andra stämmor, andra åsikter, värden 
och förförståelser.637

Steffensen hävdar, att det är klassisk socialpsykologisk kunskap 
att identitetsbildning sker genom att sätta sig i en annans ställe och 
se sig själv med en annans ögon.638 Sylvi Penne säger om textbe-
handling i skolan: ”Egne følelser og meninger stilles på vent. En må 
forsøke å forstå andres intentioner og andres eventuelle følelser i 
andres kontekster”.639

Laila Aase och Gun Hägerfelth redogör för tre grundläggande 
komponenter i bildningsbegreppet: ”[m]enneskets forhold til seg 
selv,” självbildning, ”menneskets forhold til verden,” humanitet och 
inkludering av ’den andre’ och ”menneskets forhold til samfunnet”, 
aktiv medborgare i politisk och kulturell gemenskap. Eftersom det 
kan hävdas, att vi lever i ”selvddannelsens epoke”, ser de en fara 
för ”en ekstrem inividualisme” som går på tvärs med skolans bild-
ningsuppgift, som ska baseras på ”felles verdier og felles tilgang til 
kunnskap og ferdigheter”.640

Primär och sekundär diskurs
Många forskare har funderat och forskat kring språk, språktill-
ägnan och språkanvändning. Här redovisas studier kring det som 
brukar kallas primär och sekundär diskurs. Bakhtin kallar vardags-
språket, det språk som talas i intimsfären, för primärgenrer eller 
enkla genrer, medan till exempel romaner och vetenskapliga texter 
benämns sekundärgenrer eller komplexa genrer.641 

636  Skaftun, Litteraturens nytteverdi, 52. 

637  Bakhtin, Mikhail. The Dialogic Imagination. Four Essays by M. M. 
Bakhtin. Austin: University of Texas Press, 1996. Se även Bakhtin (1999).

638  Steffensen, Når børn læser fiktion, 44.

639  Penne, Elevorientering i et literacy-perspektiv, 299.

640  Aase & Hägerfelth, Dannelse/bildning i et skandinaviskt perspektiv, 175.

641  Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays.



216

Lev Vygotskij talar om det vardagliga och det vetenskapliga.642

Basil Bernstein skiljer på begränsad och elaborerad kod, på kon-
textberoende och kontextoberoende kod, samt horisontell och ver-
tikal diskurs.643 

James Paul Gee kallar vardagsspråket (our ’everyday language’) 
för primärdiskurs (primary Discourse), språket vi talar och lever i 
som icke specialiserade (non-specialized) människor.644 Alla andra 
diskurser vi tillägnar oss senare i livet ”within a more ’public sphere’ 
than our initial socializing group”, kallar han skundärdiskurs 
(secondary Discourse).645

Jerome Bruner skiljer på narrativt tänkande, som han kallar 
syntagmatiskt tänkande och som påminner om primär diskurs, och 
kategoriserande och argumenterande tänkande, som han kallar 
paradigmatiskt tänkande och som påminner om sekundär diskurs.646

I systemisk funktionell grammatik talas om kongruent och inkong-
ruent språkbruk. Det förra talas med familjen och nära vänner, det 
senare används i mer specialiserade sammanhang, och då behöver 
talaren/skribenten behärska grammatiska metaforer. ”I själva verket 
är hanterandet av grammatiska metaforer en stor del av processen 
att lära sig skriva och uttrycka sig som man förväntas göra i skolans 
olika ämnen”.647

Genredidaktikerna skiljer på naturlig vardaglig literacy och 
exotisk eller specialiserad, ”THE literacy development as it is 
conceptualized in the official pedagogic context”.648 Steffensen 
skiljer mellan informellt vardagslärande och formellt lärande i 
undervisningssystemet.649

642  Vygotsky, Problem i undervisningen och den intellektuella utvecklingen i 
skolåldern, Vygotskij, Lev. Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos, 2001.

643  Se kapitel 2. Teoretisk grund, avsnittet Bernsteins didaktiska modell.

644  Gee, Social Linguistics and Literature, 153. 

645  Ibid, 154.

646  Bruner, Actual Minds. Possible Worlds..

647  Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin. Grammatik med betydelse. 
En introduktion till funktionell grammatik. Stockholm: Hallgren & Fallgren, 
2013, 164.

648  Hasan, Ruqaiya. Literacy, everyday talk and society. I Literacy in Society 
Ruqaiya Hasan & Geoff Williams (eds.). London and New York: Longman, 
1996, 385.

649  Steffensen Det fagdidaktiske project, 335.
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Gee skiljer på tillägnelse (acquisition) och lärande (learning). 
Tillägnelse sker vanligen omedvetet genom ”exposure to models, a 
process of trial and error, /…/ without formal teaching.” Lärande 
däremot sker medvetet genom ”teaching”, som ”involves explana-
tion and analysis”.650 Gee konkluderar:

Such teaching develops “meta-knowledge”. While many “liber-
al” approaches to education look down on this mode of teaching, 
I do not. I have already said that I believe that meta-knowledge 
can be a form of power and liberation. Teaching for acquisition 
alone can lead to successful, but “colonized” students. Teaching 
for acquisition and teaching for learning are different practices. 
Good teachers do both.651

Gee säger även att man inte kan jämföra och kritisera en diskurs 
med en annan, om man inte har metaspråk för bägge, och metaspråk 
lärs bäst genom ”teaching”. Har eleverna detta metaspråk kan deras 
literacy bli befriande och kraftfull (liberating, ’powerful’).652 Man 
jämföre diskussionen tidigare i avhandlingen om kvadrant III:s möj-
lighet att bli subversiv.

Vad denna forskning slår fast är att elever måste behärska båda 
diskurserna och att vissa elever har med sig en primärdiskurs som 
liknar skolans och snabbt lär sig dess sekundärdiskurs, medan andra 
är helt beroende av att få tydlig, synlig hjälp att tillägna sig skolans 
sekundärdiskurs.653 Penne uttrycker det så här:

Sosiokulturelt blir det stadig mer viktig å erkjenne at den mediedis-
kursen barn og unge vokser op i og gjennom i dag, også inkluderer 
dem i diskursive fellesskap på godt og vondt. Da er det viktig å 

650  Gee, Social Linguistics and Literature, 167.

651  Ibid, 175.

652  Ibid, 173.

653  Penne Sylvi. Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdom-
strinnet og videregående skole. Oslo: Universitetsforlaget, 2010, Penne, Hva 
trenger vi egentlig litteraturen til?, Penne, Elevorientering i et literacy-perspek-
tiv, Gee, Social Linguistics and Literature, Aase, Fagdidaktisk refleksjon som 
balancepunkt i sprikende profesjonsforventninger, Macken-Horarik, ”Some-
thing to Shoot For”, Hasan, Literacy, everyday talk and society, Martin, Giving 
the game away: explicitness, diversity and genre-based literacy in Australia, 
Martin, James R. Mentoring Semiogenesis: “genre-based” literacy pedagogy. 
I Pedagogy and the shaping of consciousness: Linguistic and social processes, 
Frances Christie (ed.), 123-155. London: Continuum, 2005. Martin & Rose, 
Designing literacy pedagogy.
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ha et alternativt språk å møte diskurserne med – ikke minst å ha 
metaspråklig kompetanse. Alle er utsatt for språklige inkluderings- 
og ekskluderingsprosesser. Ingen skaper eller konstruerer sin egen 
identitet, og alle går mer eller mindre ut og inn av kontekstuelle 

roller eller posisjoner, dvs. kontekstuelle identiteter.654

Hon säger också, att det ska arbetas med sekundärgenrer i skolan. 
”Det er rett og slett det skolen handler om”.655 Mary Schleppegrell 
skriver, att “lärare måste också använda akademiska register och 
hjälpa studenter förstå nya sätt att använda språk”.656 

literacy
Det finns flera sätt att definiera läsförmåga. Steffensen skiljer på 
läsning som färdighet, vilket innefattar både teknisk läsfärdighet 
och förståelse av att läsa fiktion, läsning som upplevelse och läsning 
som erkendelse, insikt.657 

Staffan Thorson åberopar Leif Furuland och menar att konsten 
att läsa innehåller :

• Läskunnighet (formellt och tekniskt koda av en text)
• Läsfärdighet (läsa uthålligt, intensivt, kritiskt, kreativt)
• Insikter om innebörden av olika genrer och läsarter
• Medvetenhet om begrepp som ”förstå” och ”tolka”
• ”Situationen” och rummet där aktiviteterna pågår.658

Gee definierar literacy som:

Mastery of a secondary Discourse involving print in some fash-
ion (which is almost all of them in modern society).
And one can substitute for “print” various other sort of texts and 

654  Penne, Profesjonsfaget norsk i en endringstid, 45.

655  Penne, Litteratur og film i klasserommet, 42.

656  Schleppegrell, Mary J. The Language of Schooling. A functional linguis-
tics perspective. Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum, 2004, 15: “Teachers also 
need to use academic registers and help students understand new ways of using 
language”.

657  Steffensen, Når børn læser fiktion,. 36, 53 ff.

658  Thorson, Staffan. Blivande svensklärare om att ’läsa’ och ’förstå’ skönlit-
teratur. I Läsa bör man…? – den skönlitterära texten i skola och lärarutbild-
ning, Lena Kåreland (red.), 86-113. Stockholm: Liber, 2009, 88f.
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technologies: painting, literature, films, television, video games, 
computers, telecommunications – (“props” in the Discourse) – to 
get definitions of various other sorts of “literacies” (e.g., “vis-
dual literacy”, “computer literacy”, “literary literacy”, “game 

literacy”, and so forth).

UNESCO definierar literacy på ett liknande sätt:

Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, 
communicate, compute and use printed and written materials 
associated with varying contexts. Literacy involves a continuum 
of learning to enable an individual to achieve his or her goals, to 
develop his or her knowledge and potential, and to participate 
fully in the wider society.659

I den forskning som referats och i de definitioner som återgivits är 
det av största vikt, att alla elever lär sig använda både primär och 
sekundär diskurs och att skolan har ett speciellt ansvar att använda 
och ge alla elever en sekundär diskurs. 

Text som fiktion
När det talas om text och literacy, används ett vidgat textbegrepp, 
som i citatet av Gee ovan. Penne skriver:

Lesning og skrivning er idag bare forutsetningen for en lite-
racy-kompetanse. Literacy i samtidas multimediesamfunn må 
også omfatte en evne til å tolke og forstå kommunikasjon i ulike 
kontekster og i ulike medier og en evne til å nå frem til andre på 
et nivå som fungerer i de stadig skiftende kontekstene vi kommu-
niserer ulikt i.660

Det har tidigare konstaterats, att elever enligt flera undersökningar 
har svårt att skilja mellan läsning av fakta och fiktion. Schüllerqvist 
skiljer mellan upplevelseläsning och arbetsläsning, samt faktiv och 
fiktiv förståelsehorisont.661 Steffenssen ställer frågan:

659  Unesco. The Plurality of Literacy and its Implications for Politics and 
Programmes. Paris: Unesco Education Center, 2004.

660  Penne, Litteratur og film i klasserommet, 28.

661  Schüllerqvist, Läsa texten eller ”verkligheten”.
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Er det en opgave for skolesystemet at fremme en uforpligtende 
og narcissistisk  underholdningsbevidsthed og fremme en læse-
vanedannelse på dette område? Eller er det en opgave for skole-
systemet at undervise i og søge at fremme evnen til at tilegne sig 

skønlitteraturens særlige erkendelsesmæssige kvaliteter?662

Han pläderar för det sistnämnda alternativet, som hans sätt att 
formulera sig redan får oss att misstänka. Han menar, att skolans 
uppgift är att hjälpa eleverna från en ”primär projektiv læsning” till 
en kvalificerad läsning genom undervisning med metaspråk och med 
litteratur.663 Varje upplevelse av en text ”forudsætter eller er i sig selv 
en fortolkning”. [Steffensens kursiv.]664 Så tolkningar kommer vi inte 
ifrån; frågan är bara om den ska vara medveten eller omedveten: 

Det kan for de demokratiske oplevelsessubjektivister synes som 

en forgriben sig på børnenes egne erfaringer og forståelse, men 

er ikke desto mindre en nødvendighed, hvis de fortolkninger der 

alligevel ligger bag ved enhver subjektiv oplevelse ikke kun skal 

være projektive, men også gøre det muligt at se teksten som no-

get der er anderledes end læseren. Omvendt er det indlysende at 

målet med undervisningen aldrig kan være analyse for analysens 

skyld eller fortolkningen for fortolkningens skyld.665

Penne hänvisar hävdar att läsning av underhållningstexter och 
klassiska texter fordrar helt olika läsesätt. Hon konstaterar: ”Man 
kommer rett og slett ikke utenom ordene som begynner på ’meta’, og 
like sentrale er ordene ’forforståelse’ og ’lesestrategi’”. Atle Skaftun 
menar att en undervisning som ger uttryck för att alla assosiationer 
är lika mycket värda främjar likgiltighet hos eleverna. ”Alt er ikke 
like godt eller like gyldig”.666

662  Steffensen, Når børn læser fiktion, 53.

663  Ibid, 53 f.

664  Ibid, 52.

665  Ibid, 53 f.

666  Skaftun, Litteraturens nytteverdi, 79.
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Det kan spåras en skillnad i talet om textbehandling i den svenska 
och danska didaktiska diskursen.667 Först presenteras en svensk röst, 
därefter en dansk:

Ämnet har breddats och medborgarfostran och personlig utveck-

ling kan anses lika viktiga, eller till och med viktigare, än introduk-

tion i den vetenskapliga begreppsbildningen, utan att det uppfattas 

som särskilt radikalt eller omstörtande. På diskursiv nivå har otve-

tydigt något hänt. I talet om litteraturundervisningen utgör de lit-

teraturvetenskapliga begreppen och förklaringsmodellerna ibland 

knappt synliga element, vilket kan tyckas förvånande.668

For dansklæreren er det selvfølgeligt, at litteratur skal analyse-

res, således at fortolkningen af teksten hviler på et forsøg på at 

trænge ind i teksten og finde frem til, hvordan tekstens betydning 

kommer frem. Først herigennem kan der ske et møde mellem 

elever og tekst. Det er på denne måde et vist håndværk, der må 

læres, når man skal beskrive og analysere en tekst. Bygger for-

tolkningen ikke på en nærmere undersøgelse af teksten, bliver 

den løs og subjektiv, ofte en fortolkning af læseren selv i stedet 

for af teksten.669 [Henningsen & Sørensens kursiv.]

Den svenska rösten säger att talet om litteratur uppvisar brist på 
metaspråk. Det danska exemplet visar, att dansklärare ”selvfølge-
ligt” analyserar och tolkar litteratur som fiktion med metaspråk.

Det har hänt att danska didaktiska forskare har kommenterats 
av svenska, och här framkommer skillnader. Lars Handesten före-
språkar genremedvetenhet, synlig pedagogik, litterär kompetens 
(metaspråk), motivläsning och läsning av kvalitativa texter.670 Vi 
känner igen de flesta begreppen från dansk didaktisk forskning. 

667  Det fordras naturligtvis en större undersökning för att kunna säga något 
mer bestämt. Se även kapitel 8. Diskussionsarenan.

668  Martinsson, Bengt-Göran. Litteraturundervisning som motståndets didak-
tik? Om förhållande universitetsämne, ämnesdidaktik och skolämne. I Nordisk 
morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag, Sigmund Ongstad, (red.), 185-202. 
Oslo: Novus forlag, 2012a, 193.

669  Henningsen & Sørensen, Danskfagets didaktik, 118. Se även Kaspersen. 
Tekstens transformationer.

670  Handesten, Lars. Sæt litteraturen er til – om genre, fortolkning og lit-
teraturpædagogik. 2. oplag. København: Danmarks Lærerhøjskole, 1995.
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Lars-Göran Malmgren kommenterar Handesten och menar att detta 
är exempel på ”utpräglad pedagogisk top-down-modell”, som vis-
serligen ”genom motivpedagogik lämnar en dörrspringa öppen mot 
erfarenhetspedagogik och elevperspektiv” men risken finns att ”lit-
teraturen muras in i ett elfenbenstorn”. 

Malmgren kommenterar också Steffensens textdidaktik, som 
vi tidigare mött: ”Men både Steffensens receptionsteori och hans 
pedagogiska teori betonar läsningens kognitiva element och utför 
trots kritiken av ’mästarläsningen’ ett ganska utrerat exempel på 
normativ kompetensteori”.671 Steffensen svarar på kritiken. Bland 
annat säger han: 

Oplevelse og fortolkning er ikke hinandens modsætninger, men 

er i de fleste situationer forbundet med hinanden. Det er derfor 

problematisk at opfatte brug af konventioner som udtryk for en 

ren kognitiv strategi”.672

En liknande läsning av danska didaktiker gör Gunilla Molloy, när 
hon behandlar Viveka Hetmar.673

Steffensen skriver även ”at den litteraturpædagogiska situation er 
forskellig i Danmark og Sverige”.

Mehrstam har i en artikel gått igenom delar av den svenska didak-
tiska läsforskningen och menar att man i ”de allra flesta läsarun-
dersökningar” ser bort från texten och framhäver läsaren. Samma 
mönster upprepas i den svenska läsforskningen som vi noterat i 
svenskundervisningen. Dock finns alltid tolkningsperspektivet i bak-
grunden. Molloy vill, enligt Mehrstam, inte göra tolkningar, eftersom 
de inte säger något om elevernas läsningar, men hon menar samtidigt 
att elevläsningarna ”kan avvika ’alltför mycket från den litterära 
texten’”.674 Mehrstam konkluderar att det trots allt finns något fast 
som kan avvikas från. I Lars-Göran Malmgrens, Gunilla Molloys 

671  Malmgren, Åtta läsare på mellanstadiet, 211. Malmgren läser Når børn 
læser fiktion från 1993, men inget drastiskt har förändrats av Steffensens text-
didaktik till tredje utgåvan 2005, som jag stöder mig på.

672  Steffensen, Når børn læser fiktion, 57 f.

673  Molloy, Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik, 44 ff., 47, 81, 
157, 177.

674  Mehrstam, Textteori för läsforskare, 29.
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och Birgitta Bommarcos forskning är receptionen primär, men de kan 
”inte hålla sig från att försöka säga åtminstone något om texten”.675 

Det verkar alltså som om man på forskningsnivå har svårt att 
bortse från tolkning, även om elevernas läsningar är i förgrunden.

lärandedomäner
För att kunna säga något om en text, att kunna läsa den som fiktion 
och inte fakta, det vill säga att kunna gå in i en text och analysera 
och tolka, fordras ett metaspråk, en sekundärdiskurs eller ett specia-
liserat språk. Macken-Horarick har presenterat fyra lärandedomä-
ner: vardagsdomän, praktisk, teoretisk och reflexiv domän.676 I en 
senare artikel reduceras de till tre, när praktisk försvinner:677

675  Ibid, 31.

676  Macken-Horarik, Mary. Constructing the Invisible: Specialized Literacy 
Practices in Junior Secondary English. /PhD./ Sidney: Univeristy of Sydney, 1996.

677  Macken-Horarik, ”Something to Shoot For”.
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Figur 4.8 Macken-Horariks tre lärandedomäner.678

Tanken i genrepedagogiken är att eleverna ska förflytta sig från 
vardagsdomänen via den specialiserade till den reflexiva domänen 

678  Macken-Horarik, ”Something to Shoot For”, 241. En figur där även 
praktisk (applied) är med finns i Macken-Horarik, Mary. Exploring the require-
ments of critical school literacy. A view from two classrooms. I Literacy and 
schooling, Christie, Frances & Mission, Ray (eds.), 74-103. London: Rout-
ledge, 1998, 78.
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genom att arbeta i lärandecykeln.679 Vardagsdomänen kallas för 
funktionell literacy,680 den specialiserade för reproduktiv literacy och 
den reflexiva för kritisk literacy. Eleverna ska i den specialiserade 
domänen lära sig ett metaspråk ”relevant för specialiserad formell 
undervisning”, en sekundärdiskurs, för att sedan kunna förhålla sig 
kritiska och kunna tolka och argumentera i förhållande till texter 
och samhälle i den reflexiva domänen. Däri ligger det möjliga sub-
versiva i kvadranten III. Detta sker i de tre dimensionerna Kunskap/
Innehåll, Roller/Relationer och Semiotik. 

De danska eleverna försätts i danskundervisningen i den speciali-
serade domänen och har möjlighet att nå den reflexiva. De svenska 
eleverna får inte denna möjlighet.

Tre krav för att uppnå kritisk literacy
Macken-Horarik menar att tre krav ska vara uppfyllda för att elev-
erna ska kunna uppnå kritisk literacy:

1.	 gain access to a range of contextualisation practices in their 
reading and writing;

2.	 develop meta-level awareness of texts and the practices they 
initiate;

3.	 develop both of the above within visible pedagogies marked  
by explicitness.681

genremedvetenhet
Det Macken Horarik kallar “kritisk literacy”, benämner Ruqaiya 
Hasan reflection literacy. Även hon menar, att eleverna måste få ett 
metaspråk för att kunna tala om både form och innehåll i en kontext 
för att kunna klara sig i samhället.

reflection literacy is concerned with the reflexive capacities of 

language when it functions as meta-discourse, analyzing both the 

nature of expression and of content by relating both to the ex-

change of meanings by socially positioned speakers for the living 

of life in society.682

679  Macken-Horarik är genrepedagog.

680  Literacy är svåröversatt. Jag avstår från att försöka hitta en svensk 
motsvarighet.

681  Macken-Horarik, Exploring the requirements of critical school literacy, 79. 

682  Hasan, Literacy, everyday talk and society, 415.
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Så beskriver Hasan (den australiska) genrepedagogiken. Förutom 
analys av form och innehåll ska den ge genrekunskap, ”the notion 
of genre as it is used in literary or film criticism to include all ‘staged, 
goal-oriented, social processes’”.683 

Genrepedagogiken intresserar sig alltså för både fakta- och fik-
tionstexter.684 Den tror på en synlig pedagogik med lärarintervention, 
bland annat i form av stöttning, scaffolding.685 Allan Luke skriver:

This model stresses instruction that gives explicit mastery and 

awareness of those linguistic structures and forms seen to be 

necessary for increased access to dominant polities, economies 

and cultures /…/. Following Bernstein, the genre model stresses 

an ‘explicit’ pedagogy which ‘brings to consciousness’ language 

structures to teachers and students.686

Pedagogiken är nog ”explicit”, men styrkan i klassifikation och 
inramning varierar. Lärandecykeln inom genrepedagogiken ser ut så 
här:

683  Macken Horarik, ”Something to Shoot For”, 20 Citerar Martin,1984.

684  Krogh, Literacy og stemme, 263 menar, att genrepedagogiken häftigt kri-
tiserade processkrivning och säger, i det hon stöttar sig på Ivanič, att ”det er 
et karakteristiskt træk for denne genredidaktik at den fokuserer på træning i 
magtfulde samfundsmæssige genrer og har liden interesse for såvel personlige 
som genreoverskridende, reflekterende og ’sociopolitiske’ tilgange til skrivning 
og skriveundervisning.” Jag har svårt att förstå synpunkten. Hasan (1996) 
skriver om ”reflexion literacy”, Schleppegrell, The Language of Schooling, 
menar att både process och produkt måste fokuseras i undervisning. Se även 
Hansson, På jakt efter språk, 49 ff. 

685  Hansson, På jakt efter språk, 49 ff.

686  Luke, Allan. Genres of power? Literacy education and the production of 
capital. I Literacy in Society, Ruqaiya Hasan & Geoff Williams (eds.), 308-338. 
Harlow and New York: Addison Wesley Longman Ltd, 1996, 314.
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Figur 4.9 Genrepedagogikens lärandecykel.687 

Här börjar undervisningen med att 1) lärare och elever gemensamt 
får fram vad de vet om en genre, varpå 2) läraren tar över och intro-
ducerar genren. Under 3) skriver eller tolkar eleverna med hjälp av 
modelltext, kamrater och läraren, för att under 4) skriva eller tolka 
självständigt. Dansklärarna använder i de observerade lektionerna 
2) till 4). Svensklärarna hoppar över fas 2). Dansklärarnas medvetna 
scaffolding bör ge eleverna större möjlighet att självständigt formu-
lera en analys, tolkning och åsikt om texter.

I cykelns olika delar är klassifikation och inramning olika starka. 
I förhandlingsfasen är de svaga i en inledande brainstormingfas 
och blir relativt starka i sorterings- eller grupperingsfasen. Under 
dekonstruktion är de starka, eftersom läraren styr och ger tydliga 
exempel. I den gemensamma konstruktionen är de normalt relativt 

687  Lärandecykeln finns i flera versioner. Se till exempel Martin, & Rose, 
Designing literacy pedagogy, Rothery, Joan. Making changes: developing an 
educational linguistics. I Literacy in society, Ruqaiya Hasan & Geoff Williams 
(eds.), 86-123. London: Longman, 1996 eller Macken-Horarik, ”Something to 
Shoot For”.
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svaga. Inramningen är svag vid den självständiga konstruktionen, 
men klassifikationen stark vid lärarens utvärdering.688

En litteraturläsningsmodell, som påminner om genrepedagogikens 
sätt att arbeta, är den sexstegsmodell med varierad klassifikation 
och inramning, som Robert Scholes erbjuder och som omfattar ling-
vistiska iakttagelser, genrestudier, möte med ”den andre”, historisk/
klassisk läsning, tidsperspektivering och texter medierade i olika 
kontexter. (Mina sammanfattningar av innehållet inom parentes):

1.  Voice of Modern Cultures. (Utforskning av elevens eget språk 
och förhållande till språk.)

2.  ”Stranger in the village”: Encountering the Other, Being the 
other. (“Den andre” i litterära texter.)

3.  Cultures and Voices in a Single Text. (Språklig och innehållslig 
analys och tolkning av en enskild text.)

4.  Inheriting Earlier Voices. (Analys av ett äldre drama med 
tiddsperspektiveringar när det skrevs – idag och uppsättning 
av dramat.)

5.  Film, Language and Culture. (Analys och tolkning av film. 
Jämförelse drama-film.)

6.  Mediating Culture/ The Representation of Events and People. 
(Undersökning av mediering till olika mottagare, olika 
kontexter, olika medier.)689

Eleverna ska använda metaspråk. Vi lägger också märke till, att alla 
fyra grundprinciperna i media literacy, som Elf redogör för, används: 
språk, representation, produktion och publik.690

Hasan sammanfattar:

If literacy is what education is about, and education is supposed to 

be truly egalitarian, and if the aim of education is to enable partici-

pation in the production of knowledge – and not just reproduction 

– then it follows that we would need to develop in all pupils the 

ability to reflect, to enquire, to analyse and to challenge.691

688  Martin, Mentoring Semogenesis: “genre-based” literacy pedagogy.

689  Scholes, Robert. The Rise and Fall of English. Reconstructing English as 
a Discipline. New Haven, Conn: Yale University Press, 1998, 130 ff.

690  Se avsnittet om Film och massmedier i detta kapitel.

691  Hasan, Literacy, everyday talk and society, 410.
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Formativ bedömning
En didaktisk inriktning, som påminner om och kan kombineras 
med genrepedagogik, är formativ bedömning. Stark och svag klas-
sifikation och inramning växlar i undervisningen. Här ges en kort 
beskrivning, baserad på Paul Black & Dylan Wiliam, av företeelsen 
med kommentarer.692

Författarnas främsta budskap är att formativ bedömning är viktig 
för att eleverna ska få motivation för och självaktning i sitt lärande. 
Summativ bedömning har dock också sin plats i undervisningen. 
Med en löpande formativ bedömning blir den summativa både 
lättare för läraren att sätta och mer rättvis för eleven. Vad de vänder 
sig mot är den (genom ekonomismen) påtvingade massiva använd-
ningen av nationella och överstatliga summativa test. 

Black & Wiliam förespråkar att lärarinsatserna inte fokuseras på 
kringarbete, utan på klassrumsarbetet, som de kallar ”the black box” 
eftersom politiker och forskare ägnar den så lite uppmärksamhet. 
”Learning is driven by what teachers and pupils do in classrooms.”693 
För att nå effektiv inlärning/undervining fordras att lärare talar om 
undervisning med sina ämneskolleger. De sociala och administrativa 
funktionerna i lärararbetet (omsorgsdiskurs och pappersifyllande) 
ska minskas till förmån för fokusering på lärandefunktioner.

Feedback från lärare till elev är viktig, så eleverna förstår var de 
befinner sig och kan få uppnåbara mål. Kraven ska vara tydliga, och 
när eleven har lärt sig bedöma målen, tillämpas självbedömning. Hem-
arbete i form av tester och övningar, efter genomgång och diskussion, 
rekommenderas och arbetet i klassrummet innehåller både helklass-
undervisning, enskilt, par- och grupparbete. Läraren ska ge eleverna 
tid att tänka före ett svar och uppmuntra även oortodoxa svar från 
eleverna.694 Det viktiga att få eleverna medvetna och aktiva i inlär-

692  Black, Paul & Wiliam, Dylan. Inside the black box. Raising standards 
through classroom assessment. London: GL Assessment Limited, 1998a,
Black, Paul & Wiliam, Dylan. Assessment and Classroom Learning. I Assess-
ment in Education: Principles, Policy & Practice Volume 5, Issue 1, 7-74, 
1998b, Wiliam, Dylan & Black, Paul. Meanings and consequenses: a basis for 
distinguishing formative and summative functions of assessment. I British Edu-
cational Research Journal, 22 no. 5 (1996): 537-548. och Wiliam, Dylan. Att 
följa lärande – formative bedömning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2013.

693  Black & Wiliam, Inside the black box, 1.

694  Ett exempel på detta är när Dan tar en elevs oväntade förslag till tolk-
ning på allvar under diskussionen av Vita Andersens Iagttagelser- Kapitel 4. I 
klassrummen, avsnittet Dansklärarnas retorik och praktik.
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ningsprocessen. Noteras kan, att även Hattie uppmärksammar höga 
förväntningar, elevengagemang och systematisk feedback till eleven.695

Den summativa efterkontrollapparaten av lärares och elevers 
arbete bör tonas ner och i stället skall lärana få hjälp i form av 
tydliga styrdokument och kontinuerlig fortbildning som bygger på 
forskning och existerande god praktik.

Elev- och lärarroller
Med samhällsförändringar följer förändringar i elev- och lärarrol-
len. För att använda bernsteinska termer tycks riktningen ha skett 
från hierarkiska till platta strukturer, från det kollektiva lärandet 
(inter-group) till det individuella (intra-individual), från förmedling 
till förvärvande. Förändringen har alltså inneburit en förflyttning 
från synlig pedagogik, kvadrant II och III, till osynlig pedagogik, 
kvadrant I. Kvadrant IV är knappast aktuell.

Birthe Louise Bugge och Peter Harder talar om två elevroller: 
F-rollen, som fokuserar ”fritid, frirum, (kammerat)fælleskab og 
forbrug”, och deltagarrollen, som innebär att eleven fokuserar 
utbildningsprojektet. Eleverna ska ta skolan på allvar, precis som de 
tar sina fritidsjobb på allvar: 

Ingen af de elever man møder på Statoiltanken henne på hjørnet 

eller i den lokale Favør, kunne drømme om at møde for sent dér 

eller pludselig smække benene op på disken og give sig til at læse 

Ekstra Bladet midt i arbejdstiden.696

Anpassning till eleven
Laila Aase konstaterar, att utvecklingen i de skandinaviska län-
dernas skolor under de senaste 30-40 åren präglats av två diskur-
ser: samhällsdiskursen och elevdiskursen.697 Den förra innebär att 
skolans innehåll skulle ha ”større relevans for samfunnet utenfor 
skolen og at arbeidsmåter i skolen i større grad skulle samsvare med 

695  Hattie, John. Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur, 
2012, 39 f och 200 f.

696  Bugge, Birthe Louise og Harder, Peter. Skolen på frihjul. Om lærerrollen 
og det forsvundne elevansvar. København: Gyldendal uddannelse, 2002, 100.

697  De skandinaviska länderna är Sverige, Norge och Danmark.



231

arbeidsmåter i arbeidslivet”.698 Jag återkommer till denna diskurs 
i kapitlen 6. Styrsystem, 7. Styrningstrajektorer och 9. Svensk- och 
dansklärares förutsättningar.

Elevdiskursen innebär elevens rätt till att lära och elevens rätt 
att medverka i läroprocessen. Den är påverkad av reformpedagogi-
ken, kvadrant I, med slagord som ”eleven i sentrum” och ”tilpasset 
oplæring”. Aase hänvisar till norsk forskning, som visar, att ”lærerne 
tilpasser sine forventninger til det elevene er villige til å yte”.699 Hon 
konstaterar att elevdiskursen och omotiverade elever ”kan nok ha 
ført til at hverdagskulturen har blitt enerådende og at elevene får 
mer selvbekreftelse enn utfordringer gjennem faginnholdet”.700 

Bugge & Harder menar att (danska) grundskolelärare visar en 
”enestående tolerance over for elever der vælger ikke at arbejde”.701 
Även Sylvi Penne konstaterar, att i klasser med omotiverade elever 
”overtar skolen mer eller mindre primærsjangrene og har en voldsom 
tolerance for alle språklige ytringer”.702 ”Skolen gøres hjemmekose-
lig, som en fortsettelse av hjemme- og fritidslivet – ikke et sted for 
nye roller, nye perspektiv og nye insikter”.703

Primärdiskursen har alltså segrat över sekundärdiskursen, förvär-
varen över förmedlaren, narcissismen över det främmande. Penne 
talar om ”intimitetstyranni”.704

Thomas Ziehe anklagar skolan för att inte utmana elevernas var-
dagsvärldsbild utan ge eleven vad den vill ha, eller det skolan tror 
att den vill ha. Därigenom förlorar skolan sin auktoritet, om lärarna 
hela tiden ska tillfredsställa eleverna, i stället för tvärtom.705 

Som visas i denna avhandling ingår lärarnas dilemman i och är 
tecken på ekonomismen. 

698  Aase, Fagdidaktisk refleksjon som balancepunkt i sprikende profesjons-
forventninger, 149.

699  Ibid, 164.

700  Ibid, 165.

701  Bugge & Harder, Skolen på frihjul, 204.

702  Penne, Profesjonsfaget norsk i en endringstid, 356.

703  Penne, Elevorientering i et literacy-perspektiv, 291.

704  Penne, Hva trenger vi egentlig litteraturen til?, 54.

705  Ziehe, Thomas. Øer av intensitet i et hav af rutine: nye tekster om ungdom, 
skole og kultur. København: Politisk Revy, 2007.
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Didaktik
Aase formulerar de många kraven på lärarna så här:

Vi ser lærere som skal forholde seg til en rekke krevende utfor-

dringer, faglig og sosialt. Og vi ser ikke minst at når lærerne står 

overfor sprikende profesjonsforventninger med en rekke ulike 

målsetninger knyttet dels til eleven og dels til samfunnets behov 

for kompetanse og kunnskap, så slår elevorienteringen ut som 

den sterkeste faktor. Det er da omsorgsorienteringen blir særlig 

sterk i lærernes identitet.706

Även Penne talar om en omsorgsdiskurs.707 Hon kritiserar också 
Dewey. Hans första misstag är att ”tro på erfaring knyttet til følel-
ser”, hans andra är att tro att ”fria” individer skapar demokratiska 
processer och ett demokratiskt samhälle. Skolan är en institution 
och kan inte göra eleverna ”fria”. Den ska göra dem ”bevisst/meta-
bevisst om institutionens regler og logikk /---/ Det er her literacy og 
metabevissthet blir viktiga didaktiska begrepp”.708

Att elever och lärare framställs som likvärdiga parter och att 
eleverna själv ska söka kunskap, protesterar den norske didaktikern 
Svein Sjøberg emot:

Man diskuterer seg ikke frem til kulturarven, enten det dreier seg 

om matematikkens lovmessigheter, Newtons lover, Ibsens verker, 

hva filosofene har tenkt. Man kan heller ikke leke seg frem, eller 

forsøke seg frem til dette.709

Bugge & Harder har också sett lärarnas utsatta position och 
uttrycker deras dilemma så här:

Hvis læreren griber ind i hvad eleverne laver (eller ikke laver), 

falder han tilbage til en gammeldags og kontrollerende rolle. Hvis 

706  Aase, Fagdidaktisk refleksjon som balancepunkt i sprikende profesjons-
forventninger, 165.

707  Penne, Hva trenger vi egentlig litteraturen til?, 46 ff.

708  Penne, Elevorientering i et literacy-perspektiv, 297.

709  Lorentzen, Svein, Streitlien, Åse, Tarrou, Anne-Lise Høstmark och Aase, 
Laila. Fagdidaktikk. Innføring i fagdidaktikkens forutsetninger og utvikling. 
Osko: Universitetsforlaget, 1998, 18.
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han sætter eleverne til at styre tingene på deres egen måde og de så 

vælger at surfe på nettet, har han ikke formået at skabe det rette 

undervisningsmiljø. Læreren kan ikke vinde, og han ved det.710

De menar, att skolan ska ”sætte en læredagsorden der ikke kan redu-
ceres til en ren væredagsorden” och att eleverna, även de förvirrade 
och omotiverade ska få en entydig signal om att ”F-rollen aflægges 
i entréen”.711 

Den här presenterade forskningen visar nödvändigheten av att gå 
från förvärvare till förmedlare, från narcissism till det främmande, 
från primärdiskurs till sekundärdiskurs. Något som kommer fram 
i flera av bidragen i Den nordiske skole är att lärare behöver en 
genomtänkt ämnessyn och solid ämnesdidaktisk grund för att klara 
undervisningen i ett ämne under press från flera håll.712

med Vem undervisas det? kollegerna
Ämneskonferensernas innehåll
Innehållet i de svenska ämneskonferenserna och de danska skiljer sig 
åt.713 De danska behandlade ämnen direkt relaterade till Bekendt-
gørelsen.714 Vid första mötet715 började lärarna att diskutera fag-
konsulentens skriftliga förtydligande av de tre prøvegenrerna i 
skriftlig dansk.716 Därefter evaluerades AT6-forløbet,717 varvid det 
konstaterades att ”[d]er ikke er tænkt progression i AT-forløbet. Det 
gælder om explicitering”.718 Slutligen arbetade dansklärarna konkret 

710  Bugge & Harder, Skolen på frihjul, 162.

711  Ibid, 86 resp. 163.

712  Penne, Hva trenger vi egentlig litteraturen til?, 54, Ulfgard, Den polypara-
digmatiska modersmålsläraren, 123, Krogh et al. Opsummering. Den nordiske 
skole, fins den?, 251.

713  Jag besökte två faggruppemøder vid Holberggymnasiet och en ämneskon-
ferens vid Kellgrengymnasiet

714  Motsvarar ungefär Läroplanen i Sverige. Styrdokumenten behandlas i 
kapitel 5.

715  2007-11-09

716  Litterær artikel, kronik och essay. Se nedan Litteraturen skriftligt 
behandlad. 

717  AT = tvärvetenskapliga temaförlopp, som Læreplanen föreskriver.

718  ”gælder om” är inte ett danskt uttryck. Det är det svenska  ”gäller att” 
som ligger bakom. Mina observationsanteckningar är en blandning av svenska 
och danska.
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med mundtlige eksamensspørgsmål, som olika lärare hade förberett. 
Den andra ämneskonferensen, som jag besökte,719 hade också enbart 
didaktiska frågor på agendan och alla punkter, utom två diskus-
sionspunkter, var förberedda av kolleger (”oplæg ved …”): ”planen 
for næste års grundforløb i dansk /…/ progression og evaluering i 
skriftlig dansk /…/ mundtlig eksamen”.

Ämneskonferensen i svenska på Kellgrengymnasiet720 behandlade 
bokfördelning mellan klasser inför höstterminen och teaterbesök för 
åk1 till hösten. Båda dessa punkter kan klassificeras som adminis-
trativa. Konferensen var vårterminens sista och praktiska punkter 
som måste bestämmas gemensamt, prioriterades. Konferensens 
sista punkt var en av skolledningen konstruerad och beslutad obli-
gatorisk elevutvärdering av Svenska kurs A. Många kritiska röster 
hördes angående frågeformuleringarna. Det sista ordet tog Sven och 
konstaterade, att ”[s]venskämnet är utsatt för kulturell nivellering”.

Vi kan inte dra för långtgående slutsatser av iakttagelser från tre 
ämneskonferenser. Det intressanta är att det finns ämneskonferen-
ser i svenska gymnasier, där skolledningar förespråkar arbetslag. Vi 
har tidigare konstaterat motstånd mot kursplaner i svensklärarnas 
ämnesdidaktiska arbete med lokala kursplaner. Att hålla ämneskon-
ferenser kan tolkas som motstånd mot ämneslagens dominans och 
en önskan om att hålla fast i ämnesidentiteten. 

Att dansklärarna prioriterar didaktiska frågor kan ha med refor-
men 2005 att göra. Mycket stoff och AT-forløbene var nya och de 
hade behov att tala sig samman. Dan säger i intervjun, att ”vi har 
været mere styrende over for de første årgange end før. Forhåbentlig 
løsner det. Skulle sikre os at alle de nye regler og krav bliver opfyldt”.

På en ämneskonferens föreslog en dansklärare att de ju alltid 
kunde fråga fagkonsulenten. Dan, som är en erfaren dansklärare 
med över 30 år i tjänst, ställer sig kritisk. ”Er vi nødt til at spørge 
fagkonsulenten?” frågar han. ”Så blir vi nødt til at følge. Kan vi ikke 
tænke selv?” Även David visar självständighet mot læreplanen. På 
tal om kanontexterna säger han, att ”selv om man kunne forestille 
sig, at en kanon er en spændetrøje med forfattere, man skal nå, så er 
jeg personligt ligeglad med, at der er to af dem, jeg ikke når. Det tror 
jeg også, at mine kolleger er”. Detta kan tolkas som motstånd mot 
direktiv uppifrån även från dansklärarnas sida.

719  2008-05-05.

720  2008-06-16.
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Effektiva ämneslag?
Samarbetet med ämneskolleger betyder en del för lärarens vardag, 
till exempel om de kan diskutera vilka böcker som ska köpas in, lek-
tionsplaneringar, gemensamma prov, samt att diskutera och enas om 
den lokala arbetsplanen eller, som i Danmark, diskutera Lærepla-
nens och Undervisningsvejledningens ramar. Enkäterna721 visar, att 
lärarna på två av skolorna, Holberg- och Kellgrengymnasiet, tycker 
att det råder konsensus kring val av texter. Sara säger i intervjun 
om sina svensklärarkolleger: ”Alla här har ju samma texter”. På 
Lenngrengymnasiet svarar fyra ja och tre vet ej.

När det gäller om ämneslaget fungerar effektivt, svarar alla 
lärarna ja på Holberggymnasiet, utom en som inte vet. Ingen svarar 
nej på Lenngrengymnasiet, men två lärare svarar ”ibland/ibland 
inte”. På Kellgrengymnasiet svarar åtta lärare nej på frågan och tre 
ja. Lite olika skäl anges till förhållandet: två lärare saknar pedago-
giska diskussioner och tre känner tidspress.722

För Vem undervisas det? elevsyn
Tidigare har redogjorts för, att elev- och lärarroller förändrats väldigt 
de senaste tjugo åren.723 Som tidigare konstaterats visar lärarna som 
jag följt stor omsorg om eleverna och är omtyckta och respekterade 
av dem. Deras undervisning ser emellertid väldigt olik ut. Val av 
texter och sättet att behandla dem säger något om den tradition eller 
diskurs läraren verkar i. Det avslöjar emellertid även indirekt något 
om synen på eleverna, om vad läraren tror att de kan förmå. 

Naturligtvis påverkas textval och textbehandling också av de 
styrmedel de lever under. Gunilla Svingby talar om formella och 
informella ramar. Hon menar, att lärarna är verkställare av styr-
medel innanför ramarna, men också medskapande och som visats 
gör de som medskapare visst motstånd, även om de följer de for-
mella ramarna.724 De centrala och lokala förutsättningarna spelar 
också roll, men här tittar vi främst på läraren som medskapare eller 
rekontextualiserare.

721  Enkätsammanställning.

722  På Holberggymnasiet svarade 13 dansklärare, på Kellgren 11 svensklärare 
och på Lenngrengymnasiet 7.

723  Avsnittet Elev- och lärarroller i detta kapitel.

724  Se kapitel 2. Teoretisk grund.
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Svensklärarna uppger att deras klasser ligger på VG- och MVG-
nivå, medan Dan finner D2 svag och D3 osjälvständig. Endast D1 får 
beteckningen duktig av David. Det är då förvånande, att svensklärarna 
lägger så stor vikt vid att texterna ska vara överkomliga i textmassa 
och lättillgängliga och att litteraturläsningen ibland ersätts av film 
eller video/dvd. Flera av texterna läses i utdrag. Lärarna väljer inte 
texter som ska utmana eleverna, utan väljer texter som omedelbart 
ska beröra dem, textval för identifikation. En del texter läses under 
svensklektionerna och inte hemma. Texter behandlas inte som fiktion. 
Svensklärarna tycks se en indirekt läsare eller skenläsare med mycket 
begränsad repertoar, i varje fall inte sin litterära ideologi. Genom de 
kundanpassade textvalen får eleverna inte tillfälle att utvidga reper-
toaren. Omsorgs- och primärdiskurs präglar elevsynen.

Dansklärarna väljer texter som eleverna måste anstränga sig 
för att förstå. Till innehåll eller form ska de ligga långt från det 
de omedelbart ser. De ska innehålla något främmande, något som 
inte är eleverna själva. Det ska vara kvalitativa texter, texter som 
lärarna tycker är ordentliga texter. Eleverna förväntas ha läst tex-
terna hemma. Dansklärarna ser sina elever nästan som superläsare, 
åtminstone superläsare in spe. 

Svensklärarna använder texterna som språngbräda för värde-
diskussioner. Sandra försöker få eleverna att använda metaspråk, 
men eleverna vägrar. Dansklärarna går in i texterna och får eleverna 
att analysera, tolka och använda metaspråk. När det gäller text-
behandling präglas de observerade svenska klassrummen av var-
dagsdiskurs eller vardagsdomän, medan de danska domineras av en 
vetenskaplig diskurs eller specialiserad domän. Elevsynen präglas av 
sekundär diskurs med två av lärandedomänerna representerade och 
genremedvetenhet.

Förklaringar till lärarnas textval och textbehandling, och därmed 
indirekt deras elevsyn, skulle kunna förklaras didaktiskt. I sina val 
går svensklärarna först till allmändidaktiken och frågar vad och hur 
mycket eleverna kan klara och vad de kan förhandla fram med elev-
erna, så dessa finner innehållet ”nyttigt” för dem. De frågar inte först 
efter ämnesinnehåll, vilket bildningsinnehåll och studieförberedande 
innehåll, undervisningen ska ha för att eleverna ska kunna klara 
livet efter skolan i ett språkligt avancerat mutlimedialt samhälle. 
Detta leder till identifikationstexter, primärdiskurs, vardagsdomän 
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och att texter inte behandlas som fiktion med genremedvetande. Det 
leder även till att svensklärarnas undervisning skiljer sig åt och att 
det finns skillnad mellan lärarnas retorik och praktik. I till exempel 
de lokala kursplanerna fordrar lärarna mer än de nationella kurspla-
nerna, men svensklärarna hamnar i den elevdiskurs och samhällsdis-
kurs, som Aase påvisat.725

Dansklärarna börjar i ämnesdidaktiken, i ämnesinnehållet, i vad- 
och varför-frågan. Därefter väljer de metoder och först som fjärde 
fas i planeringsarbetet, tittar de på vilka elever de har. Detta leder till 
en undervisning i två av lärandedomänerna med målet att eleverna 
även ska inkorporera den tredje, sekundärdiskurs, skönlitteratur 
läst som fiktion, textval med för eleverna främmande form och/eller 
innehåll och textbehandling om och i texter. 

Skillnaderna skulle också kunna förklaras med de två sätten att 
läsa Bakhtin och Vygotskij, som Hedeboe och Torell har lagt märke 
till, och de olika diskurser det för med sig. De svenska lärarnas läsning 
skulle då ske med ”nydialogisk læringsteori” för att tala med Hedeboe 
eller den svenska tolkningen, som enligt Torell ”regelmässigt” används 
”som argument för det självstyrda lärandet”. Dansklärarna skulle då 
luta sig åt ”socialsemiotisk læringsteori” eller den ryska tolkningen.726 

Vad som ovan beskrivits ska betraktas som idealtypsundervisning, 
en förnkling av verkligheten. Vad vi kan konstatera är att stora skill-
nader finns mellan de två modersmålsämnenas diskurser. Jag menar 
inte att svensk- och dansklärarna medvetet har dessa elevbilder. Det 
som visas i denna avhandling är att det finns en hel mängd andra 
faktorer som medverkar: universitetsutbildning, lärarutbildning, 
kolleger, tillgängliga läromedel, styrning från kommuninstanser och 
skolledning via lönesättningssystem och tjänstefördelningssystem. 
Det finns starka krafter som sätter ramar för lärarens val och för 
deras elevsyn.

med vilket resultAt? 
I Danmark finns ett officiellt examenssystem med censorer, medan 
ett sådant inte existerar i Sverige.727 Där ska nationella prov garan-

725  Se avsnittet Elev- och lärarroller, Anpassning till eleven i detta kapitel.

726  Se Kaptel 2. Teoretisk grund, avsnittet om Bernsteins didaktiska modell, 
Radikal eller konservativ, eller Scaffolding i detta kapitel.

727  I korthet fungerar systemet så här: Censorerna är dansklärare i annan 
kommun. Censor bestämmer betyget, om undervisande lärare och censor skulle 
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tera likvärdigheten, men den enskilde läraren sätter betyg.728 Med 
Bernstein kan vi säga att det danska systemet har en sammansatt 
kod, medan det svenska har en integrerad.729

Avslutning eller eksamen? 
Under intervjun med Dan talade vi mest om att vara censor i dansk-
ämnet, medan David kom in på mera övergripande åsikter om cen-
sorsystemet, varför han får mest plats här. David ser ”kun fordele ved 
et censorsystem” och det gör Dan också. David anger tre fördelar: 

For eleverne er der den retsmæssige fordel. Man kan ikke blive 

tromlet af en lærer. Man har den sikkerhed, der kommer af en 

censor, og man kan ikke blive kørt over simpelthen. /---/ Jeg tror 

også, at det har den anden fordel, at alle lærere forbereder sig or-

dentligt til en eksamen. Man kan ikke ’Jeg gider ikke. Det er bare 

mig og eleven. Det går nok det hele.’ /---/ Alle tager det alvorligt, 

når man ved, at der kommer et menneske udefra.

Den tredje fördelen gäller lärarna.”Det er som en efteruddannelse. 
/.../ Vi deler hinandens materiale. Vi får set, hvad hinanden laver. 
Man kommer hjem med en bunke idéer”.

När jag frågade de svenska lärarna hur de ställde sig till ett sådant 
system, fick jag lite olika svar. 

Stina berättade att hon och hennes kolleger hade diskuterat ett 
sådant system, men att det fanns delade meningar. Risken fanns att 
helheten skulle gå förlorad. Hon tror att ”betygsnivån hålls nere med 
censor. En tendens att vara strängare mot andras elever”. Nationella 
provet menar hon sig inte ha något stöd av. Hon berättar att lärarna 
är ”[h]årt utsatta av elever och föräldrar. De har bristande respekt 
för läraren”. Hennes konklusion blir: ”Nån förändring måste till!” 

vara oeniga. Vid muntlig examen leder undervisande lärare förhöret. I förväg 
har censor fott Indberetningen och de för eleverna okända texter som ska 
behandlas. Stilen vid skriftlig eksamen i dansk bedöms av två censorer. Under-
visande lärare betygsätter inte. 

728  Skillnaderna behandlas i större detalj i kapitel 6. Styrsystem.

729  Det danska systemet innehåller till exempel offentlig examination, disci-
plin (i betydelsen att lära sig arbeta inom en bestämd ram), undervisningskun-
skap (icke-vardagskunskap) och specialiserade andra, vilket inte det svenska 
systemet uppvisar. Se Kaptel 2. Teoretisk grund, avsnittet om Bernsteins didak-
tiska modell, Sammansatt och integrerad kod.
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Vi kan se lärare och ett ämne under press och svensklärarna är 
enskilt ansvariga inför föräldrar och elever, medan dansklärarna har 
ett officiellt studentexamenssystem. Svensklärarna är mer utsatta 
och sårbara.

Stina säger indirekt, att det råder betygsinflation, något som Sven 
säger explicit. Inledningsvis konstaterar han, att ”vi inte kan ha 
det som vi har det nu. Det är självklart”. och motivet till detta är 
”betygsinflationen”. Det måste finnas ”ett korrektiv, ett rättemedel”, 
men detta måste ha ”nån slags flexibilitet i det här regelsystemet”. 
Sandra har erfarenhet av censorsystem från England. Hon menar, att 
det är bra för det ger ”rättssäkerhet för eleverna”, men ser det också 
begränsande och beskriver hur strikta litteraturlistorna är där.

Stina känner sig pressad av elever och föräldrar och upplever 
bristande respekt för sitt yrke. I likhet med Sven har hon lagt märke 
till betygsinflation. De tycker, att något måste ske med kontrollen 
vad gäller betygsättning, men vill både ha skärpning och samtidigt 
flexibilitet. 

Styrsystemen undersöks närmare i kapitel 6.

Texter behandlade skriftligt 
I både svenska och danska gymnasier skrivs det texter om texter. I 
Sverige är de nationella proven tänkta som likvärdighetsdokument 
och alla elever ska skriva dem. Det förekommer andra skrivtyper 
också i Sverige, som vi sett prov på tidigare. 

I danska gymnasier skriver man naturligtvis olika typer av texter, 
men de som handlar om texter är tre till antalet. En skelettartad 
uppställning av särtecknen för de tre genrerna finner vi i följande 
uppställning:730

730  Undervisningsministeriet. Mose, Susan (fagkonsulent i dansk). Oversigt 
over prøvegenrerne i skriftlig dansk. (Inte daterat). Ett så kallat ”Hyrdebrev”. I 
detta avsnitt har jag också använt mig av ett annat ”hyrdebrev”: Undervisnings-
ministeriet. Herskind, Ulrik (fagkonsulent i dansk). Vedr. vejledende eksempler 
på opgaven i skriftlig dansk i stx efter reformen. K3. Maj 2006. 



240

Litterær artikel Kronik Essay

Fremherskende 
fremstillings-
former

Analyse
Fortolkning
Perspektivering
Dokumentation

Redegørelse
Diskussion
Argumentation

Afsøgning
Undersøgelse
Refleksion

Formulering Skriv en lit
terær artkel om 
<tekst(er)>

Skriv en kronik 
om <problem
stilling>

Skriv et essay 
om <emne> el. 
<hvor du ...>

Figur 4.10 De tre genrena i skriftlig prøve i Dansk A, studenter-
eksamen.

Ser vi bara på denna uppställning påminnes vi om texttyper som är 
vanliga även i svenska gymnasier. Kronikken verkar likna argumen-
terande texter och essayet utredande texter. Så enkelt är det emel-
lertid inte. I bedömningskriterierna ingår nämligen, ”at anvende 
danskfaglig viden og fagets grundlæggende metoder”. De senare 
definieras i ett ”hyrdebrev” och Læreplanen som ”analyse, fortolk-
ning og perspektivering af tekster”.731 Det är alltså inte bara i den 
litterære artikel, som elevena ska analysera, tolka och perspektivera.

Ett problem med de tre genrerna är att de finns i det offentliga 
rummet i till exempel tidningar och tidskrifter, men eftersom de 
ska kunna mäta vad eleverna lärt i danskämnet, ska de innehålla 
”danskfagligt indhold og danskfaglige fremstillingsformer”. Detta 
gör, att genrerna får speciella form- och innehållskriterier som gör 
att de skiljer sig från genrerna i det offentliga rummet. Den tänkte 
mottagaren skall dock vara ”den litterært og almenkulturelt intres-
serede læser” (vilket ju inom parentes stämmer bra in på dansklä-
raren) och sändaren är ”den danskfagligt velfunderede og alment 
orienterede eksaminand”.732

731  ”Hyrdebrev” Oversigt over prøvegenrerne i skriftlig dansk.

732  Mer att läsa om de tre genrerna finns på Referat af møder for censorer i 
skriftlig dansk på stx april 2008. Se dessutom Piekut, Anke. Genreskrivning i de 
fire gymnasiers danskfag – en undersøgelse af skriftlig genrekompetence i elev-
besvarelser fra de fire ungdomsuddannelser. Diss., Syddansk Universitet, 2012 
och Smedegaard,  och Smedegaard, Anne. Hvem sagde hvorfor? – skolegenrers 
situationelle og kognitive forankring. I Viden om læsning. Nummer 13, 68-80. 
Marts 2013.
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Anne Smedegaard har i en artikel uppmärksammat de, enligt 
henne, otydliga genrebeskrivningarna och pläderar för starkare 
genremedvetenhet i uppgiftsformuleringar och styrdokument.733 
Anke Piekut menar i sin avhandling, att hennes analys av den 
danska kursplanen visar att ”genrebegrebet fungerede som et 
fagligt anker, der kunne stabilisere faget imellem opløsning og 
tradition, og bruges som en navigatør imellem de mange faglige 
identiteter”.734 Genremedvetenhet som lim mellan danskämnets 
olika ämnes identiteter, alltså.

Vad säger de danska lärarna om de nya genrerna? Dan inleder 
med att säga att de var tänkta som en ”styrkelse af faget; om det 
sådan samfundsmæssigt, dannelsesmæssigt er en styrkelse er en 
anden diskussion”. Efter att ha arbetat med dem menar han att det 
finns fördelar, bland annat för att de är ”snævert definerede [som] 
gör at eleverne ved kravene og karaktererne”.

David har en längre utläggning om varje genre och är som helhet 
positiv. Problemet är att det finns essays och kronikker ”ude i 
verden”, men det är inte dessa som ska bilda stilmönster, utan en 
speciell skolvariant av dessa. Han menar, att det är bra att eleverna 
”skal tænke på at det ikke kun er deres dansklærer som er modta-
ger”, även om det i realiteten är danskläraren som är mottagare.

Både Dan och David berättar i intervjuerna om skillnaderna 
mellan de tre genrer, som skrives i danska gymnasier efter reformen 
2005. De nämnes inte i Undervisningsvejledningen. De är emellertid 
de skriftliga genrer, som förekommer i den skriftlige opgave i skrift-
lig dansk vid studentexamen. Det är alltså examensuppgifter som 
styr vad som skrivs i danska gymnasier. Undervisningsvejledningen 
talar mer allmänt om, ”at eleverne bliver i stand til at formulere 
sig ubesværet inden for mange tekstarter og genrer”. Både Dan och 
David uppger att eleverna ska skriva sex stile per läsår.735

Ellen Krogh gör uppmärksam på, att skrivning i gymnasiet 
stärktes genom reformen 2005, eftersom det nu skulle skrivas 

733  Smedegaard, Hvem sagde hvorfor? – skolegenrers situationelle og kogni-
tive forankring.

734  Piekut, Anke. Genreskrivning i de fire gymnasiers danskfag – en 
undersøgelse af skriftlig genrekompetence i elevbesvarelser fra de fire 
ungdomsuddannelser. 

735  Lärare ska ange hur många elevtimmar som beräknas gå åt till de olika 
skrivuppgifterna. Danskämnet har 75 timmar per år.
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i alla ämnen, men att timantalet till skrivande i danskämnet blev 
”voldsomt beskåret”.736

elevtexter
Uppgiftsformuleringarna bestämmer naturligtvis vilket resultatet 
blir av skrivandet. De säger också något om vilka förväntningar 
lärarna, eller styrdokumenten, har på eleverna. De kan också ses 
som en evaluering av undervisningen. Skrivtiden har också inver-
kan på resultatet och hur lång tid lärarna generellt avsätter till skri-
vandet säger också något om hur stor vikt de lägger vid skrivande 
om texter.737 I de svenska gymnasierna ingår skrivande om texter 
som del av ett prov. I danska gymnasier skriver eleverna stile som 
hemuppgift. Detta är fakta vi ska ha med oss, när vi läser följande 
exempel på skrivande om texter. Först presenteras här elevtexterna. 
Efteråt kommer jag att göra en kort innehållsanalys av dem.

Åk1. Sverige
De två elevtexterna är hämtade från en del av ett prov om Med-
eltidens litteratur som bestod av 1) paratvidenfrågor (G-nivå), 2) 
MVG-fråga om kärleken idag och i Bédiers version av Tristan och 
Isolde, 3) Nedanstående fråga (VG-fråga) och 5) MVG-fråga om 
kyrkans syn på moral och vår tids moral. 738

Uppgift:
Redogör för Dantes Divina Commedia eller som verket heter på 
svenska Den gudomliga komedin beträffande innehåll – stildrag – 
och världsbild!

736  Krogh, Literacy og stemme, 262 f.

737  Den danske 1.g-stil skrevs som hemuppgift, så hur lång tid eleven använde, 
vet jag inte. Inte heller vet jag hur lång skrivtiden var för provet i den svenska 
åk1-uppgiften. Även om jag vetat det, skulle jag inte kunnat få fram hur lång tid 
eleven använde på den deluppgift, som presenteras här.

738  Prov i januari 2008.
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Elev 1. (Betyg VG.)

Den ställer livets viktigaste frågor i fokus: Vad är av värde i den enskil
des korta liv? I diktsamlingen skriver han om kärlek till en kvinna, 
Beatrice, som han träffat endast en gång men som han kom att älska 
innerligt resten av hans liv. (I diktverket.) Lyriken han skrev kom att 
kallas ”il dolce nuovo”. Den stilen var känslosam; allegorisk men 
väldigt lärd. Både tanke och känsla fick del i dikterna. I ”Den gudom
liga komedin väver Dante samman kristna tankar om målet med livet 
och tankarna kring detta med hans egna personliga erfarenheter. Han 
ville ge en helhetsbild av den mänskliga tillvaron. Diktverket reflek
terar det medeltida samhällets principer. Berättelsen är allegorisk 
och väldigt intensiv. Människor kan lära sig något om sitt livsöde av 
berättelsen.

Elev 2. (Betyg VG+.)

Tanken med boken var att ge en totalbild av den mänskliga tillvaron. 
Den världsbild den ger är en värld där allt har sin plats och ingen får 
avvika från ”hur det ska vara” för då bestraffas de. En väldigt strikt 
världsbild. Divina Commedia speglade helt enkelt vilka principer som 
gällde på medeltiden. Hans stildrag är att han delade upp boken i 
sånger som består av en en mängd treradiga strofer. Det är lika många 
sånger i bokens tre delar (33 st) plus inledningssången. Stroferna 
skrevs på rim efter ett särskilt schema. Innehållet handlar mycket om 
en människas försök att ta sig framåt i livet. Den handlar om en vand
ring genom tre världar helvetet, skärselden och paradiset. I helvetet 
får de se människors lidande. Han byter partner till Beatrice och blir 
då in släppt i paradiset. Och får då se Gud. Gud som var oerhört stor 
under denna tiden då nästan samliga var kristna.

Åk1. Danmark
1.g - dansk stil - d. 16.11.07 (hemuppgift)

Opgaveformulering: 
”Analysér og fortolk ’Avisens Gård’ af Tage Skou-Hansen”.
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(Betyg: 7)

7 Den gode 
præstation

Karakteren 7 gives for den gode præsta
tion, der demonstrerer opfyldelse af fagets 
mål, med en del mangler

Analyse og fortolkning af Avisens Gård
Novellen ”Avisens gård” er fra Tredje halvleg, 1971, Gyldendal, af Tage 
SkouHansen. Tredje Halvleg består af skildringer af en mands liv i tre 
faser fra drengeårene til den voksne status.

Avisens gård handler om to bedste venner (faktisk er de blod
brødre), jegpersonen og Ove, som hænger ud på Oves gård sammen 
med Leif, John og Bjarne og måske et par stykker til. Jeget er lederen. 
En dag kommer en dreng ved navn Erik, han bliver smidt ud, men 
vender tilbage næste dag sammen med Laffe, hans livvagt. En dag 
foreslår Erik, at de skal lave en bande, for ifølge ham er det sjovere, 
når man er mange. Erik bliver anfører for banden, for han er den 
ældste, og det var hans idé. I begyndelsen var det sjovt, men efter et 
stykke tid viser Erik sit sande jeg frem. Erik tævede Laffe, det gjorde 
han en gang i mellem. Laffe pjævede aldrig, men tævede løs indtil 
Laffe til sidst begyndte at pjæve for første gang. Jegpersonen havde 
prøvet turen før, så nu var det blevet Oves tur til at få ti slag. Ove fik 
en pakke tyggegummi, og Erik begyndte at slå ham bagi. Erik holdte 
ikke op efter de ti, han blev ved med at slå, hurtigere og hurtigere. Til 
sidst gav han Ove tyggegummiet og marcherede væk. Den næste gang 
Ove og jeget var alene i gården, overvejede de at vælte en krukke med 
spyt, så næste gang Erik kom, kunne de fortælle ham at de ikke ville 
være med mere. Men de gjorde det ikke. Erik og Laffe ringede på, 
men Ove lukkede ikke op, og derfor gik de igen. Ove tog en brødkniv, 
lagde venstre hånd på bordet, spredte fingrene og satte knivspidsen 
skiftevis ned mellem fingrene. ”Prøv engang du, sagde han så.”

Novellen tematiserer venskaber og forholdet mellem drengene i 
banden. Den illustrerer også en magtkamp mellem Ove og jegper
sonen. Ove vil gerne vise hans magt over for de andre, det gør han 
ved at tæve sin trofaste livvagt, Laffe. Da det er blevet en vane. Erik 
er nødt til at vise sin magt på anden vis, det gør han bl.a. ved at slå 
en af de andre. Til sidst kan han dog ikke styre det længere, han kan 
simpelthen ikke stoppe med at slå Ove i bagen. 
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Den person der spiller den største rolle i novellen, er Erik og ved 
hjælp af en personkarakteristik kan man finde ud af, hvem han egent
lig er. På det ydre er Erik en splejs med spidse knæ, som altid går i 
tennissko og tykke strømper. Han har dårlige tænder og kommer altid 
til skade. Erik bor i en villa, som er lejet ud til tre familier. Erik har ikke 
sin far hjemme, men hans mor er der, en benet dame, som ryger ciga
retter og er massøse eller sygeplejerske. Erik virker meget hård, men 
det er han ikke indeni. På det indre virker Erik meget usikker, han føler 
behov for at have magten, og hvis det ikke altid går som planlagt, har 
han sin nødplan, hans livvagt Laffe. Erik styrer Laffe ved at give opvis
ninger, hvor Laffe skal stå på hovedet og slå kolbøtter osv. Desuden er 
Laffe en ”dum” klump med mange kræfter, som Erik, den lille splejs 
let kan styre, da han har magten. Jeg tror, at en del Eriks usikkerhed 
kommer fra hjemmet, og det kan dels skyldes, at han savner en far. 
Siden hans mor er sygeplejerske/massøse, kunne jeg forestille mig at 
hun ikke er så meget hjemme, at al hendes tid går til arbejde. Når hun 
endelig kommer hjem, sidder hun og ryger. Hun snakker med sit barn, 
men hun formor ikke at give det, en far kan give. Det har resulteret 
i, at Erik er blevet usikker, og samtidig har han bygget en facade op 
for at beskytte sig selv. Før i tiden boede Erik i en lejlighed, sjovt nok 
boede ”jeg” også der. En ting til de har til fælles er, at den gang jeget 
boede i lejligheden havde han heller ikke sin far hjemme, helt ligesom 
Erik. Jeget har siden opnået at få en masse venner, mens Erik ingen 
har venner har. Han har Laffe, men han tæller ikke rigtig med som 
en ”rigtig” ven, og derfor virker Erik meget desperat. Hans forsøg på 
at få venner, er ved at vise sig og ”købe” de andre, ikke ved at være 
venlig, som ellers er en meget bedre måde at skaffe venner på. F.eks. 
hvis jegpersonen ville med i banden, måtte han få et svær, og også i 
episoden med Ove: ”Du har i hvert fald ikke, Ove, skal vi vædde? Hvis 
du kan tage ti slag uden at tude får du en pakke tyggegummi”. Han 
udfordrer dem, for at vise at han er sej, og hvis de så også er seje, får 
de en belønning. 

En anden væsentlig person er Ove. Ove, som er jegets bedste ven, 
kan også lide at udfordre. Det gør han også, men på et andet plan end 
Erik. Han kunne lide den slags prøver, som skulle ”hærde” en. Ove er 
ikke så stærk, men vinder alligevel altid over jeget, og han hader at 
tabe. Han snyder aldrig (bortset fra når han tabte). Ove har en far, som 
er vicevært for hele ejendommen, og om aftenen er han udsmider
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i forsamlingshuset. Jeg tror, at grunden til, at Ove ikke har udviklet sig 
på samme måde som deres anfører, er at han får opmærksomhed og 
faderkærlighed.

Det hele formidles af en jegfortæller som medvirker til at gøre det 
hele mere ”levende” og spændende, hvor læseren oplever tingene 
tæt på. Det er et godt valg af forfatteren, da det er en historie om 
”vilde” unge. En ting der også medvirker, at selve historien er mere 
”levende”, er sproget. Tage SkouHansen har skrevet i mundtlig stil 
med konkrete ord og enkle, korte sætninger. Stillejet er altså uformelt, 
ikke fuldstændig uformelt med slang osv. men heller ikke formelt og 
abstrakt. Stillejet tiltaler de fleste unge og medvirker, at de finder 
læsning mere interessant. Denne fortællerstil og dette stilleje benyt
ter Tage SkouHansen også i sin novelle ”Stump”, hvor han bl.a. er 
meget inde på miljøet. I ”Avisens gård” beskriver han på første side 
avisens gård, hvor banden for det meste befinder sig. Det er det sted 
hvor banden befinder sig, det er deres ”klubhus”. For mig symbolise
rer Avisens gård deres sikkerhedszone, hvor der er sikkert og rart. Dog 
da Erik kommer, går stedet fra at være paradis til et sted man vil flygte 
fra, nemlig helvede.

Novellen beskriver rollefordelingen og venskaberne i denne bande. 
Den beskriver også meget tydeligt, at der er forskel på mennesker, 
lige meget om man kommer fra det samme sted og er i den samme 
situation, udvikler man sig i hver sin retning. Nogle bliver indelukket 
og kontrollerende, mens andre bliver venlige og har det godt socialt. 

Åk3. Nationellt prov, Sverige

Uppgift:
Allegori - en förtäckt pekpinne

Att skriva allegoriskt är ett sätt att synliggöra verkligheten. Författa-
ren kan välja att skriva en allegori för att komma undan censur eller 
för att ge en humoristisk vinkling på ett problem. Gullivers resor 
och Flugornas herre är klassiska exempel på allegorier. I både äldre 
och modern bildkonst är allegorin också vanligt förekommande 
liksom i film.
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I ämnena svenska och samhällskunskap ska din klass göra ett för-
djupningsarbete där ni ska presentera litteratur, bildkonst eller film 
med allegoriska budskap. Arbetet ska redovisas i form av en essä. En 
essä är en utredande text där skribenten behandlar ett aktuellt eller 
vetenskapligt ämne på ett personligt sätt.

Skriv en essä. Presentera två allegorier och deras respektive tema. 
Minst ett verk måste tas från texthäftet. Jämför de båda verken och 
tolka verkens budskap.

(Betyg:VG)

Allegori – en förtäckt samhällsskildring
Människor har genom alla tider velat protestera mot överheten, efter
som alla omöjligt kan ha samma åsikt kan problem uppstå.

I vårt samhälle i Sverige utövar vi ingen politisk censur, men i länder 
som till exempel Kina är det vanligt förekommande. För att då kunna 
uttrycka sina åsikter, utan att behöva vara rädd för myndigheterna, kan 
allegorin vara en räddare i nöden. 

Med allegori menas enligt HE Johannesson och S Sandström att 
”i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskåd
liggöra något annat än det som framställs.” (http://www.ne.se) Man 
kan till exempel göra som Jonathan Swift, författaren till Gulllivers 
resor (1726), berätta om en helt annan värld där det existerar samma 
problem som i vår egen.

Gullivers resor handlar om Gulliver som på en resa hamnar i Lilliput
tarnas land, där det pågår strider och politisk splittring. Landet är delat 
i två partier, Tramecksan och Slamecksa,. Hög och lågklackarna.

På betydande personer inom landet kan man märka vilket parti de 
tillhör beroende poå hur höga klackar de har. Det finns dock perso
ner som smyger med sina åsikter. Ett exempel är kronprinsen vars ena 
klack är högre än den andra.

Med just detta exempel tror jag att Jonathan Swift ville få fram hur 
lömska människor är i politiken. Man kan känna föraktet J. Swift har 
för sin tids politik, och med allegorins hjälp kan han uttrycka det på ett 
roande sätt. Det gör i sin tur att fler läser hans berättelse och myndig
heterna kan inte straffa honom eftersom det ingenstans står att dedt 
är deras politik det handlar om.
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Många personer väljer också hellre en intressant berättelse än en 
debattartikel när de vill läsa något. Det fina med allegoriska berättelser 
är att man själv kan välja om man vill se det djupare budskapet eller 
om man bara vill tänka på det som en roande berättelse.

Allegorier kan vara skrämmande likväl som roliga och mannen som 
lyckats med detta är George Orwell, som skrev Djurfarmen (1945).

Tänk dig en farm där allting är som det brukar vara på farmer; 
bonden sköter gården med djurens hjälp och behandlar dem som det 
är brukligt: som djur och inte människor.

En dag får djuren nog och med grisarna i spetsen jagar de iväg 
bonden och hans fru. De deklarerar att farmen nu tillhör djuren och 
att alla djur är lika. För att alla ska veta vad som gäller har sju budord 
skrivits ner:
”1. Den som går på två ben är en fiende.
2. Den som går på fyra ben eller har vingar är en vän.
3. Ett djur får icke använda kläder.
4. Ett djur får icke sova i säng.
5. Ett djur får icke bruka alkohol.
6. Ett djur får icke döda något annat djur.
7. Alla djur är lika.”

Bland dessa budord finns två som vi människor också vill följa, och 
det är nummer sex och sju. De andra visar föraktet för människorna, 
överheten som så länge har tryckt ner djuren. Att bli som dem skulle 
vara en skam.

Allt eftersom tiden går börjar vissa av djuren se att allting inte står 
rätt till. Grisarnas ledarskap börjar likna en diktatur, de omger sig av 
vakter i form av aggressiva hundar och dumma får som dränker möjliga 
protester med sitt bräkande. De beter sig allt mer som människor, går 
på två ben, läser, lyssnar på radio och går runt i kläder. Grisarna bryter 
bud efter bud och en dag är alla buden borta, förutom ett, men som 
har ändrats:

”Alla djur är lika. Men en del djur är mer lika än andra.”
Att förstå att G. Orwell berättar om kommunismen är inte svårt om 

man själv vet dess historia och vad den innebär. Tittar man dessutom 
på årtalet boken gavs ut, 1945 vilket var slutet för andra världskriget, 
kan man också lista ut att det är kommunismen det rör sig om. Den var 
på stor framfaret från Ryssland över till Europa, och i västvärlden var 
det en oroande faktor.
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Precis som i Djurfarmen börjar allting bra i kommunismens Ryssland. 
Alla är lika och överheten, tsarfamiljen, är störtad. Trots det märker 
man, allt eftersom tiden går, att ledarna tar för sig mer och mer. Snart 
var alla idealen, som kommunisterna hade lovordat ingenting värda. 
Det vanliga folket led, precis som djuren i Djurfarmen.

Allegorier som dessa får mer genomslagskraft än känsloladdade tal 
på torget. Det är för att de når ut till en större massa och under längre 
tid.

Det skrivna ordet finns kvar längre än det sagda och för eget del 
tycker jag det är lättare att läsa en bok och skapa mina egna uppfatt
ningar med lite dolda budskap, än att få andras åsikter pressandes 
mot mig.

För en del kan dock allegorin verka lömsk, man smyger in budskap 
som obemärksamt sätter sig i huvudet. Det är då viktigt att tänka på 
att vara kritisk, alla budskap är inte bra eller sanna. Man kan också bara 
ignorera budskapen och njuta av en intressant berättelse.

Åk3. Studentereksamen, Dansk A-Niveau 
(I Danmark är A-kursen den största kursen.)

Opgaveformulering:
”Alvor og spøg
Skriv en kronik om alvor og spøg i digtningen.
Kronikken skal indeholde en redegørelse for de væsentligste syns-
punkter og virkemidler i Mona og overskægget (tekst 4) og Alvorligt 
talt ud (tekst 5) samt en diskussion af teksternes synspunkter set i 
sammenhæng med de anvendte virkemidler”. 

(Betyg: 4)

4 Den jævne 
præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præsta
tion, der demonstrerer en mindre grad af 
opfyldelse af fagets mål, med adskillige 
væsentlige mangler
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Spøg og alvor
Tidsskriftet Standart bragte tilbage i 2002 en artikel af Niels Lyngsø. 
De dengang 35årige forfatter og kritiker skrev artiklen Mona og over
skægget hvori han udtrykte sine holdninger til, hvorledes forfattere 
benytter sig af sprog og alvor i poesien. Ligeledes gjorde Lars Bukdahl i 
uddraget af sin artikel Alvorligt talt ud der var placeret i samme udgave. 
De to jævnaldrende forfattere og kritikere har dog to meget forskellige 
syn på, hvorledes alvoren bør anvendes og i hvilket omfang.

Formålet med begge artikler har naturligvis været at påvirke læseren i 
den henseende, at han/hun i højere grad bør være opmærksom på, og 
overveje, hvad de tilbringer deres tid på at læse. Niels Lyngsøs artikel 
lægger i høj grad vægt på alvor i alle dens mange skikkelser. Under 
alvor befinder sig, efter NLs mening, nemlig også adjektivdannelserne 
alvorlig og alvorsfuld samt betydningen af ordet ”alvor”, hvilket er 
”afgørende vigtigt”. Ifølge NL er det alvorlige det sande og oprigtige 
mens alvorsfuld svarer til, at værende ynkeligt og alt for selvhøjtide
ligt. Et digt der fremstår som opblæst og selvhøjtideligt vil mangle det 
alvorlige, da det alvorlige som sagt er det oprigtige og den egentlige 
holdning fra forfatteren. Er det alvorlige med andre ord tilstede, da 
vil digtet være mere jordnært og lettere at værdsætte, ifølge NL. Men 
alvorsfuldhed er bestemt tilladt middel i poesien så længe det blot 
er afløbet af en tilsvarende alvorlighed. Et andet afgørende element 
under skrivningen af et godt digt er, at digtet kan tages alvorligt, altså at 
det indeholder eller bearbejder noget af betydning. Og hertil kommer 
dilemmaet i Niels Lyngsøs artikel; alvor og spøg i poesien, hvordan kan 
disse to gå hånd i hånd? Og det gør de heller ikke! Godt nok fremstil
ler han dem ikke som modsætninger der udelukker hinanden, men 
samtidig må de heller ikke beskrives som hinandens forudsætninger, 
understreger NL. Det er meget muligt at spøgen forudsætter at alvoren 
er til stede, men dette går ikke begge veje. Så spøg kan være en forfat
teres mulighed mens alvoren bestemt er en tvungen nødvendighed, 
da dette er afgørende for, om digtet bliver godt.

Men Niels Lyngsø fastslår dog, at digte ikke er til at skrive store sand
heder i De er blot til for at forfattere kan udtrykke sig. Så det er ikke 
nødvendigvis forfatterens mening/holdning der fremstår et digt, men 
der menes dog hvad der i digtet er udtryk. ”Og intet er nemmere end
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at gøre grin med noget; alt kan forvrænges og vrides af led. Undtagen 
det som i sig selv måske er spøgefuldt:...” (tekst 4, linje 36-37.) Så gør 
forfatteren automatisk grin med sit digt, og fjerner hvad der er alvor
ligt, sikres digtet mod hån og spøg, da der ikke vil være noget at ramme 
deri. For uden alvorligheden vil digtet ikke repræsentere forfatterens 
holdning og dermed hverken mene hvad det siger, eller sige hvad det 
mener. Omvendt er det ansvarsfulde og alvorlige digt yderst sårbart og 
kan let gøres til grin da det eventuelt fremsætter nye synspunkter – og 
disse vil altid være genstand for kritik af den ene eller anden grad, 
mener Niels Lyngsø.

Lars Bukdahl er modsat Niels Lyngsø ikke vitterligt fokuseret på alvor, 
alvorlighed eller andre typer af alvor i samme grad. I sin artikel Alvor-
ligt talt ud forsøger han derimod at undergrave alvorens betydning, og 
ønsker at få læseren gjort opmærksom på andre elementer i poesien så 
vel som i livet. ”Alvor er hvad vi gør det til” – det er hovedsynspunktet i 
denne artikel. Er man sjov, så har man det sjovt uanset hvad andre så vil 
mene om dette. ”Middleoftheroadkonsensuscentraladministrations
alvoren” er hvad Lars Bukdahl omtaler om sit problem, når det kommer 
til alvoren. – det faktum at man skal følge normer og regler konstant, 
blot fordi andre gør. Og hertil kommer så, at det er yderst uklart hvad 
alvor egentlig repræsenterer, i LBs øjne. Set i sine egne øjne, er alvor et 
begreb der har svært ved at stå alene og derfor altid må allierer sig med 
andre ord med mere eller mindre kraftige betydninger, hvormed han 
drejer artiklen over i en helt anden boldgade; nu tales der om seriøsitet, 
engagement og arbejdsmoral. Herpå bekriger han de evigt alvorlige og 
seriøse personer, der til stadighed ser ned på de knap så alvorlige, og han 
fremhæver såvel fordele som ulemper ved at være ualvorlig. Ulempen 
går ud på, at det kræver mere flid og dedikation at være ”doven”, da 
man i denne kategori gentagne gange skal bevise sig selv og sit værd for 
andre, samtidig med at det jo nu engang hedder sig, at med frihed følger 
ansvar. Men kan dette øgede ansvar kontrolleres, da vil man som person 
være i stand til et meget underholdende liv. Og netop derfor vil ulem
perne blive overskygget af fordelene, nemlig at man er i stand til at leve 
det underholdende liv og skabe underholdende litteratur. Så på trods 
af hårde vilkår, kæmper LB for at bevare ironi, humor og spontanitet og 
forsøge at bekæmpe fordommen om, at spontanitet er et beklagelses
værdigt element der er kommet til verden.
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Det er altså meget tydeligt, at Lars Bukdahl går ind for spøg og humor 
i litteraturen og ønsker at folk ville dæmpe lidt ned på alvoren, og lade 
det blive mere åbent at være forfatter og for forfatter at benytte sig af 
andre metoder.

Det forekommer altså meget iøjnefaldende, at Niels Lyngsø og Lars 
Bukdahl har yderst forskellige holdninger til spørgsmålet om hvorvidt 
spøg og alvor bør forholde sig i poesien. Men ikke alene deres syns
punkter tager stor afstand fra hinanden, det gør også deres brug af 
sproget. Hverken NL eller LB benytter sig af argumenter af den stærke 
form med diverse belæg, hjemler eller rygdækninger; næh, deres 
primære metoder kommer til syne gennem forskellige konstaterende 
og vurderende påstande. Men NL benytter sig af eksempler til at 
underbygge sine konstaterende påstande, så som i første afsnit hvor 
han inddrager værker af to danske digtere, Inger Christensen og Per 
Højholt, til at tegne et billede overfor læseren, hvorledes forholdet 
mellem alvor og spøg forholder sig, ifølge ham. Ligeledes vælger han 
afsluttende, at lave et afsnit på to linjer hvor han virkelig formår at gøre 
det klart for læseren, hvad det er han vil frem til; ”Det er en vigtigere, 
vanskeligere og smukkere gestus at male Mona Lisa end det er at tegne 
overskæg på hende bagefter” (tekst 4, linje 43-44). Så selvom han 
ikke benytter sig af grundlæggende argumentationstekniske udtryk 
formår han dog at involvere relevante eksempler. Hvilket er mere end 
hvad man kan knytte til uddraget af Lars Bukdahls artikel Alvorligt 
talt ud. Denne er skrevet i en væsentligt lavere stil, for ikke at sige 
lav stil, end Niels Lyngsøs og indeholder overvejende mange simple 
sætningsbygninger frem for den høje stil med mange ledsætninger. 
LB benytter sig derfor heller ikke af den store mængde fremmedord. 
Hertil kan der også nævnes, at der allerede i den første linje lister sig 
et ord som ”trælse” ind, hvilket er typisk jysk og giver tilstedeværelsen 
af en dialekt tilkende, hvilket aldrig kan være at foretrække i sådanne 
artikler. Desuden benytter han sig af ord som ”silende”, ”udkullet” og 
”røvkede”, hvilket giver korte glimt af sociolekt . ”silende” og ”udkullet” 
vil mange steder blive beskrevet som værende negative slangudtryk, 
hvorved LB må komme fra et lavere socialt lag end NL, der løbende 
anvender fremmedord. En yderligere forskel kunne fremhæves; LB kri
tiserer begreber og brugen af patos, mens NL kort berører det og viser 
det som en god mulighed inden for digterkunsten.
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Begge benytter de sig af etos, og næsten udelukkende etos, da de begge 
forsøger at overbevise læseren ved at fremstå som troværdige. Netop 
derfor fremhæver LB sig selv utallige gange gennem teksten og bruger 
gloser som ”vi” og ”de” for at skelne mellem ”holdene”. Denne form 
for empati medvirker til, at læseren hurtigt føler sig tilpas hvis ved
kommende er af samme overbevisning og derfor bakker ham endnu 
mere op. Dette bruger NL dog ikke i samme grad, til gengæld bruger 
han redundans i meget høj grad, da han opremser eller gentager sig 
selv meget for at fremmeforståelsen i budskapet om, at alvorlighed er 
mere væsentligt end noget andet. Begge forfattere kommer frem med 
deres synspunkt meget hurtigt i deres artikler, men Lars Bukdahl er 
ude lige fra starten af uddraget hvor han viser retningslinjen for resten: 
” Den kan kun være alvor ved at dømme noget andet alvorligt, under 
dens værdighed, for ellers ville den ikke være i besiddelse af nogen vær-
dighed, endsige identitet” (tekst 5, linje 1-3). Hvorved det er tydeligt at 
forstå, at alvoren for ham ikke spiller en rolle i samme grad som den 
gør for så mange andre. Og selvom NL er villig til at indrømme i det 
andetsidste afsnit, at det er nemt at gøre grin med alting, tager han 
forbeholdet at det skal gøres med måde. ”For hvis det kun tages alvor-
ligt på skrømt, degenererer spøgen til pjank, dvs. Noget man ikke kan 
tage alvorligt” (tekst 4, linje 33-35). Så ifølge ham, er der tale om god 
humor og en god spøg, når det bagefter stadig kan tages alvorligt. Med 
udtryk fra hans egen tekst, kan man altså kun gøre grin med noget, 
hvis det der gøres grin med for alvor er alvorligt – er det blot alvorligt 
vil spøgen blive noget pjank, og dermed for useriøst til at man kan og 
bør forholde sig til det.

Så Alvorligt talt ud og Mona og overskægget er altså to meget forskel
lige artikler. Og for to så forskellige holdninger er det vanskeligt at lave 
en konklusion, da det altid vil være individuelt hvorledes man fore
trækker sin digtning, både generelt og i forhold til spøg. For nogle er 
det en hårfin grænse at eksperimentere med, for at vinde flest mulige 
tilhørere, mens det for andre kun handler om at tilpasse sig sin helt 
egen stil og dele den med de mennesker der finder netop denne side
gren af genren fantastisk. Alle muligheder står altså åbne – præcis som 
de skal i litteraturen. 
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Om elevtexterna
Vi lägger märke till att eleverna försöker göra vad som fordras av 
dem i uppgiftsformuleringarna, men alla lyckas inte till fullo. De 
svenska åk1-eleverna delar med sig av sina litteraturhistorieboks-
kunskaper och vad läraren berättat. De redogör först kortfattat för 
innehållet, varpå följer, ännu kortare, något om stildrag. Den ena 
eleven har hittat, att stilen ”var känslosam; allegorisk men väldigt 
lärd”. Den andra eleven skriver om stildrag: ”Hans stildrag är att 
han delade upp boken i sånger som består av en en mängd treradiga 
strofer. Det är lika många sånger i bokens tre delar (33 st) plus inled-
ningssången. Stroferna skrevs på rim efter ett särskilt schema”. Ingen 
av eleverna skriver något om den medeltida världsbilden. Texterna 
avslutas med en allmän konklusion. I ena fallet: ”Människan kan 
lära sig något om sitt livsöde i berättelserna”; i det andra: ”Och får 
då se Gud. Gud som var oerhört stor under denna tiden då nästan 
samtliga var kristna”. Örjan Torell kallar detta sätt att resonera och 
uttrycka sig för gnomiskt, ungefär ordspråksliknande.

Nedan följer kommentarer om texterna baserade på Macken-
Horariks lärandedomäner och Örjan Torells begrepp. 739

Den svenska elev 1 nämner två metaspråks-ord: ”il dolce nuevo” 
och ”allegorisk”, men ingen av dem förklaras eller visas med 
exempel från Dantes text, som eleven säkert inte heller sitter med. 
Det rör sig om et prov där eleverna ska komma ihåg vad klassen 
har pratat om eller vad läraren har berättat om på lektioner. Eleven 
har övervägande primärdiskurs och befinner sig till störstadelen på 
Macken-Horariks vardagsdomän med functional literacy, och utan 
nämnvärt metaspråk. 

Elev 2 har också övervägande vardagsdiskurs och befinner sig 
på vardagsdomän med functionel literacy, men har visst metaspråk 
(”stildrag” från uppgiftens titel, ”sånger”, ”strofer”, ”rim” och 
”schema”) och kan med lärarens hjälp vara på väg mot specialiserad 
domän med reproductive literacy.

Den danske 1.g-eleven ser texten ”Avisens gård” som en konst-
närlig fiktionstext, och försöker avkoda den: ”Jeg-personen”, 
”Novellen tematiserer”, ”rolle i novellen”, ”personkarakteristik”, 
”godt valg af forfatteren”, ”Stillejet er altså uformelt”, ”For mig 

739  Macken-Horarik, Exploring the requirements of critical school literacy 
och Torell et al. Hur gör man en litteraturläsare?
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symboliserer”. Vi lägger märke till tolkning och analys med hänvis-
ning till texten som argument. Till exempel: ”Erik virker meget hård, 
men det er han ikke indeni /.../ han føler behov for at have magten, 
og hvis det ikke altid går som planlagt, har han sin nødplan, hans 
livvagt Laffe. Erik styrer Laffe ved at give opvisninger”. Desutom 
har den danska eleven två korta perspektiveringar: ”benytter Tage 
Skou-Hansen også i sin novelle ’Stump’” och ”at der er forskel på 
mennesker, lige meget om man kommer fra det samme sted og er 
i den samme situation, udvikler man sig i hver sin retning. Nogle 
bliver indelukket og kontrollerende, mens andre bliver venlige og 
har det godt socialt”. Eleven har lärt sig att ge exempel från texten, 
men ännu inte att använda sid- och linjehänvisningar.

Denna elev har en sekundärdiskurs och befinner sig i Macken-
Horariks specialiserade domän med reproductive literacy, metaspråk 
och meta-medvetenhet via sin använding av fackuttryck, tolkning 
och argumentation med exempel från texten (analys). Eleven kan 
sägas vara på väg mot en reflexivt domän med critical literacy därför 
att perspektiveringerna finns med (dels till en annan av författarens 
noveller och dels till allmänt mänskliga förhållanden) men vad som 
saknas är ett kritiskt förhållningssät till dessa perspektiveringar.  

Vi lägger märke till att de svenska eleverna fått betyget VG, res-
pektive VG+, alltså betyg över Godkändnivån, medan den danska 
eleven fått betyget 7, mitt i skalan.

I det svenska exemplet från det nationella provet 2008 ska skri-
benterna 1) presentera två allegorier och deras teman, 2) jämföra 
de båda verken och 3) tolka deras budskap. Eleven som skriver 
denna uppgift presenterar de två allegorierna genom att redogöra 
för handlingarna i dem. Teman anges inte explicit. Möjligtvis menar 
skribenten, att ”Jonathan Swift ville få fram hur lömska människor 
är i politiken” skulle kunna vara temat i Gullivers resor, men sam-
tidigt kan det vara tolkning. Tema lyser med sin frånvaro vad gäller 
Djurfarmen. Den tolkning som finns, hittar vi i avsnittet efter de 
punktuppställda sju budorden: ”Bland dessa budord finns två som 
vi människor också vill följa, och det är nummer sex och sju. De 
andra visar föraktet för människorna, överheten som så länge har 
tryckt ner djuren. Att bli som dem skulle vara en skam”. I de sista 
fem avsnitten argumenteras inte utifrån men ut ur texten. Någon 



256

jämförelse mellan verken förekommer inte och slutavsnittet kan 
betecknas som gnomiskt. 

Den svenska årskurs 3-elevens lösning av det nationella provet 
utmärks av mycket handlingsreferat, inget angivande av tema, lite 
tolkning och ingen jämförelse mellan verken, vilket fordrades i upp-
giftsformuleringen. Explicita hänvisningar till texten finns vid två 
tillfällen. Skribenten är till övervägande del utanför texten. Eleven 
visar en primärdiskurs utan något metaspråk och befinner sig därför 
i Macken-Horariks vardagsdomän med functional literacy men 
skulle, om eleven fått stöd från sin lärare, ha kunnat befinna sig i 
specialiserad domän med reproductive literacy på grundval av de två 
försök till analys och tolkning.

När det gäller den danska studentereksamensstil, kan konstateras 
att 3.g-eleven gör vad som fordras av uppgiftsformuleringen och 
dessutom gör det på ett relativt självständigt sätt med användande 
av metaspråk samt analys, tolkning och perspektivering. Exempel 
på metaspråk är: ”hovedsynspunktet”, ”argumenter /../. med diverse 
belæg, hjemler eller rygdækninger”, ”konstaterende og vurderende 
påstande”, ”lav stil”, ”simple sætningsbygninger”, ”fremmedord”, 
”dialekt”, ”sociolekt”, ”slangudtryk”, ”patos”, ”etos”, ”redun-
dans” och ”budskabet”. Användingen av dessa facktermer sker när 
eleven tolkar texterna och därefter i nästan alla tillfällen hänvisar 
till uppgiftens texter med ett referat eller ett citat (det vill säga ana-
lyserar). Detta ses till exempel när eleven skriver: ”Men NL benytter 
sig af eksempler til at underbygge sine konstaterende påstande, så 
som i første afsnit hvor han inddrager værker af to danske digtere 
/.../ Ligeledes vælger han afsluttende at lave et afsnit på to linjer”. 
Härefter följer ett citat med angivande av sida och linje. Et annat 
eksempel är: ”Desuden benytter han sig af ord som ’silende’, ’udkul-
let’ og ’røvkede’, hvilket giver korte glimt af sociolekt”. 

Den danska eleven har en sekundärdiskurs och befinner sig på 
Macken-Horariks specialiserade domän med reproductive literacy 
eftersom hon eller han använder et metaspråk samt tolkar och argu-
menterar (analyserar). Eleven förhåller sig kritisk till de två texterna 
när det gäller det språkliga men inte det innehållsmässiga och har 
en kort, gnomisk perspektivering, men visar en metvetenhet om en 
metanivå. Horarik skriver: 
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any reader who can recognise a text’s topic, identify its implied 

author and readership and comment on its rhetorical features 

is no longer a beginner. S/he already demonstrates meta-lev-

el-awareness – an ability to consider texts as construct.740 

Eleven skulle ha kunnat hjälpas till att komma upp på Macken-
Horariks reflexiva nivå med critical literacy eftersom en sådan med-
vetenhet kan bli subversiv: ”ifrågasätta texters tveksamma budskap 
och kanske undergräva eller kritisera dem”.741

 Den svenska eleven har fått VG, medan den danska eleven fått 
betyget 4, det vill säga under medel.

Skillnaderna mellan de svenska och danska elevtexterna påminner 
om dem som Torell et al. fann mellan ryska elevtexter och svenska 
och finska i en stor undersökning. Skillnaderna mellan de svenska 
och danska elevtexterna påminner om dem som Torell et. al fann 
mellan ryska och svenska i en stor undersökning. I undersökningen 
ingick även finska studenter, men i denna studie är det skillnaden 
mellan de svenska och ryska studenterna som är av intresse. Sam-
mantaget menar forskningsgruppen, att ”de ryska deltagarna upp-
visar en helt överlägsen förmåga att självständigt hantera och tolka 
främmande litterära texter”. 742 

De svenska studenternas texter utmärks av ”’gnomiska’ läsarter 
och ’budskapsläsningar’”. Torell tar som exempel svenska stu-
denters läsningar av Irene Holm.743 ”Om Irene Holms svidande 
öde reduceras till en formel om att man ’inte ska leva i drömmar’, 
’inte får fastna i det förflutna’, ’måste visa empati’, förloras hela 
konstnärligheten”.744 Karaktäristiken passar väl in på de svenska 
elevtexterna ovan.

De ryska studenterna läser litteratur som fiktion och har genom 
sin litteraturundervisning i gymnasiet fått begreppskännedom, en 
sekundärdiskurs som hjälper dem att ”se in i texten, att upptäcka dess 

740  Macken-Horarik, Exploring the requirements of critical school literacy, 
81.

741  Macken-Horarik, Exploring the requirements of critical school literacy, 
74: “questioning the dubious messages of texts and perhaps subverting or cri-
tiquing these”.

742  Torell et al. Hur gör man en litteraturläsare, 14.

743  Novell av Herman Bang (1890).

744  Torell et al. Hur gör man en litteraturläsare, 79.
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struktur och berätterteknik.” De respekterar ”texten som menings-
bärende helhet – och som konst /---/ som uttryck för ett främmande 
temperament”. [Torells kursiv.] De kan genom metaspråkskunskap 
göra en självständig analys. Vi känner igen detta från dansklärarnas 
retorik och praktik, och från elevtexterna.

sammanfattning av kapitlet 
I detta kapitel har den observerade praktiken och läranas retorik per-
spektiverats mot flera olika teoribildningar och didaktisk forskning. 
Därvid har skillnader kunnat beskrivas. Den likhet och de skillnader 
som framkommit i studien presenteras nedan i en översiktlig tablå. 
Som alla tablåer blir innehållet i de olika rutorna förenklat och får 
ses som idealtyper. Verkligheten är betydligt mer komplicerad och 
nyanserad, vilket framkommit i tidigare i kapitlet:

Svenskämnet Danskämnet

Lika Kronologisk 
litteraturläsning

Kronologisk litteraturläsning

Vad? Västvärldens litteratur Dansk litteratur

Det elevnära Det udfordrende

Texter som berör Det främmande

”Äldre” litteratur ”Modern” litteratur

Ej officiell kanon Officiell kanon

Statisk bildningssyn Sökande bildningssyn

Formell bildning Materiell bildning

Hur? Reflektion Analys, tolkning, 
perspektivering

Ut ur texten In i texten

Vardagsspråk, 
primärdiskurs 

Metaspråk, sekundärdiskurs 

Elevtext Lärartext 

Om och genom texter Om och i texter

(Fig. 4.11 fortsätter på nästa sida)
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Svenskämnet Danskämnet

Hur? Eget ansvar Scaffolding 

Genrehjuletingen 
dekonstruktionsfas 

Genrehjuletej förhandlingsfas  

LärandedomänVardags
domän 

LärandedomänSpecialiserad 
(och reflexiv) domän

Literary transfer Performanskunskap 

Oförändrad litterära 
repertoar

Större litterär repertoar

Läsarens primat Textens primat

Personligt läsande Kritiskt läsande

Gnomiskt skrivande Litterärt skrivande

Sensmoralkonventionalism Verket som ett främmande 
temperament

Text som fakta Text som fiktion

Film som illustration Massmedier som egna genrer

Didaktik Eleven För vem? Ämnesinnehåll Vad/Varför?,

Först allmändidaktik Först ämnesdidaktik

Elevdiskurs Deltagardiskurs

Didaktisk 
modell

Osynlig pedagogik Synlig pedagogik

Horisontell diskurs Vertikal diskurs

Koder och 
deter-
minanter

Identifikation, elevmed
verkan, individualism, 
vardagsdiskurs

Faglighed, förmedlarval, det 
udfordrende, sekundärdiskurs

Ämnes-
kvadrant 

Kvadrant I. Liberalt/pro
gressivistiskt ämne

Kvadrant III. (Subversivt) 
bildningsämne

Figur 4.11 Sammanställning över likhet och skillnader mellan 
svensk- och danskämnet.

(Fig. 4.11 forts.)
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modellen – undervisningen
I modellen kan vi nu lägga till koder och determinanter i den peda gogiska 
reproduktionsdiskursen

Figur 4.12 Modell över ramar för utbildningssystem - undervisningen.
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5 stYrdokument 

den officiella pedagogiska diskursen
I förra kapitlet besöktes klassrum i Sverige och Danmark. Det kon-
staterades stora skillnader i både textval och textbehandling, skill-
nader i didaktisk grund, traditionens makt och visst motstånd mot 
uppifrån kommande direktiv. Det är dessa direktiv i form av styrdo-
kument, styrsystem och styrningstrajektorer som jag behandlar i de 
kommande tre kapitel. I detta kapitel undersöks styrdokumenten, 
den officiella pedagogiska diskursen, OPD. 

styrdokumenten i sverige och danmark. 
De olika styrdokumenten i Sverige och Danmark har inte samma ter-
minologi. Jag kommer att använda de begrepp som används i de två 
länderna. De analyserade dokumenten är de som gällde 2007/2008.

Skollagen745 gäller i Sverige för alla skolformer, medan varje skol-
form, till och med varje studentexamensinriktning,746 har en egen 
skollag. Den som är viktig i detta sammanhang är Bekendtgørelse af 
lov om uddannelsen til studentereksamen (STX), oftast kallad gym-
nasieloven (for STX),747 motsvaras av Bekendtgørelse om uddan-
nelsen til studentereksamen (STX-Bekendtgørelsen)748 i Danmark. 

745  Vid empiriinsamlingen gällde Svensk författningssamling 1985:1100, det 
vill säga Skollagen från 1985 med tillägg.

746  Längre fram kommer dessa att redogöras för. De olika inriktningarna 
är STX (Almen Studentereksamen), HHX (Højere Handelseksamen), HTX 
(Højere Teknisk Eksamen) och HF (Højere Forberedelseseksamen).

747  Jag refererar till den från 2007.

748  Jag använder 2004 års utgåva och kommer att kalla den Bekendtgørelsen.
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Någon motsvarighet till Läroplanen749 finns inte i Danmark. Kurs-
planer750 heter læreplaner, som finns som Bilag i STX-Bekendtgø-
relsen.751 Vidare finns en av det danska Undervisningsministeriet 
gjord skriftlig rekontextualisering eller tolkning av Læreplanen, en 
Vejledning, som väl närmast motsvaras av de supplement som fanns 
till tidigare svenska kursplaner.752 Ämneskonsulenten i danskäm-
net på Undervisningsministeriet skickar också ut förklaringar och 
tolkningar av olika delar av Bekendtgørelsen och Læreplanen, så 
kallade hyrdebreve, ibland på eget initiativ, ibland efter frågor från 
dansklärare.

Av nedanstående översikt framgår de hierarkiska nivåerna:

Svenska styrdokument Danska styrdokument

Skollagen/
Gymnasieförordningen

Gymnasieloven/
STX-Bekendtgørelsen

Lpf 94

Kursplan A och B Læreplanen med Vejledningen

Figur 5.1 Översikt över stydokumenten i Sverige och Danmark.

Analysredskap
För att få fram likheter och skillnader i målet för undervisningen, 
använder jag mig av delar av systemisk funktionell lingvistik (SFL). I 
denna realiserar varje yttrande tre typer av mening samtidigt. Dessa 
kallas metafunktioner: den ideationella, språket som representation 
som ger en bild av världen, den interpersonella, som skapar rela-
tion mellan läsare och text eller mellan talare, och den textuella, 

749  Lpf 94. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94: Särskilda 
programmål för gymnasieskolans nationella program; Kursplaner i kärnämnen 
för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen. Stockholm: Utbild-
ningsdepartementet/ Fritzes, 1994.

750  Jag använder SKOLFS 2000: 2. Skolverkets föreskrifter om kursplaner 
och betygskriterier i ämnet svenska i gymnasieskolan och inom gymnasial 
vuxenutbildning.

751  Dansk A är Bilag 15.

752  Skolverkets ”Allmänna råd” fanns inte när empirin insamlades. De är 
inte heller på ämnesnivå. Efter reformen 2011 har utkommit Kommentarer till 
ämnesplanerna.
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den (grammatiska) logiska konstruktionen.753 Den textuella ”skaper 
sammenheng mellom de to andre”.754 ”Utgangspunktet for Halli-
days analyse er alltså teksten. Den semio-lingvistiske analysen tar til 
som en textanalyse”, som Kjell Lars Berge uttrycker det.755

Alla tre metafunktionerna finns alltså samtidigt i varje yttrande, 
men i den del av SFL jag använder mig av i min analys, transitivi-
tetssystemet, överväger den ideationella. ”[V]i kan si at den idea-
sjonelle meningen realiseras gjennem dette transitivitetssystemet”.756 
I ett SFL-perspektiv representerar språket världen. Just detta att 
vi kan komma åt idéer om verkligheten, oberoende av om den nu 
finns i konkret form eller som bild i våra huvuden, något som ju 
är ett intressant filosofiskt spörsmål, har gjort att jag valt delar av 
SFL som analysmodell. Genom en språklig analys kan jag kanske 
komma fram till vad texterna säger om ”författarnas” uppfattning 
av, den didaktiska, verkligheten.

Framställningen nedan bygger på Eva Maagerøs Språket som 
mening,757, en artikel av henne.758 och Holmberg & Karlsson Gram-
matik med betydelse. Jag tar bara med de delar som jag använder 
i min analys, vilket naturligtvis ger en förkortad och förenklad 
version. 

Lämpligheten av att göra en komparativ undersökning med hjälp 
av SFL kan diskuteras eftersom språk skiljer sig åt. Jag känner inte 
till att någon sådan analys gjorts tidigare. Emellertid menar jag, 
att skillnaderna mellan svenskan och danskan är små och att det 

753  Maagerø, Språket som mening. 97ff, Holmberg & Karlsson, Grammatik 
med betydelse, 20 ff. De tre påminner mycket om Faircloughs Text – Discourse 
practice – Sociocultural practice i till exempel Fairclough, Norman, Media Dis-
course.,57 ff.

754  Maagerø, Språket som mening, 97 ff.

755  Berge, Kjell Lars. Å skape mening med språk – om Michael Halliday og 
hans elevers sociosemiotik. I Å skape mening med språk. En samling artikler av 
M. A. K. Halliday, R. Hasan og J. R. Martin, Kjell Lars Berge, Patrick Coppock 
& Eva Maagerø (red.). Oslo: Landslaget for norskundervisning og Cappelan 
Akademisk Forlag, 1998.

756  Maagerø, Språket som mening, 102. Se även Holmberg & Karlsson, 
Grammatik med betydelse, 73.

757  Ibid, i synnerhet kapitel 5.

758  Maagerø, Eva. Hallidays funktionelle grammatikk – en presentation. I Å 
skape mening med språk. En samling artikler av M. A. K. Halliday, R. Hasan 
og J. R. Martin, Kjell Lars Berge, Patrick Coppock & Eva Maagerø (red.) Oslo: 
Landslaget for norskundervisning og Cappelan Akademisk Forlag, 1998.
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därför ska kunna fungera. Dessutom säger Sapir- Whorf–hypotesen, 
att språket säger något om kulturen i ett land, om hur vi uppfattar 
verkligheten. Det är den ideationella dimensionen i SFL, den som 
överväger i transitivitetssystemet.759 

Transitivitetssystemet
Inom SFL är satsen central och består, som traditionell skolgram-
matik, av olika delar.760 ”[V]irkeligheten, slik vi mennesker oplever 
og handler i forhold til den, består av processer”, det vill säga det 
att något sker, händer, upplevs, utförs.761 I processerna finns det 
någon eller några som är deltagare, oftast satsfundamentet, oftast 
subjektet, i satsen. Jag kommer att kalla denna del av satsen för 
Förstadeltagare. Det finns också deltagare som ”påverkas av eller 
binds ihop med förstadeltagaren”.762 Dessa kallas Andradeltagare. 
Runt processerna finns också Omständigheter, oftast adverbial i 
traditionell grammatik, som svarar på frågor som var?, när? och 
hur? Processer, deltagare, och omständigheter ingår i transitivitets-
systemet, inom vilket min analys alltså kommer att hålla sig. 

Processerna innehåller ett verb eller en verbgrupp, men bara ett 
verb kan realisera processkärnan. ”Det verb som bestämmer vilken 
typ av deltagare det handlar om bestämmer också vilken processtyp 
det handlar om”. Det verbet kallas huvudverb.763 

Det finns tre huvudprocesser:764

759  Se till exempel Kramsch, Claire. Language and Culture. Oxford: Oxford 
University Press, 1998, eller de Gruyter, Mouton. Contributions to the Sociology 
of Language [CSL]: Universalism versus Relativism. I Language and Thought: 
Proceedings of a Colloquium on the Sapir-Whorf Hypothesis. [Elekronisk 
resurs]. 2011. 

760  Som ju inte är något nytt. Se till exempel Diderichsen, Paul. Elementær 
dansk grammatik. København: Gyldendalske Boghandel, 1946. E-bok, 2007.

761  Maagerø, Språket som mening, 101.

762  Holmberg & Karlsson, Grammatik med betydelse, 75 f.

763  Ibid, 76 f.

764  Halliday, Michael A. K. & Matthiessen, Christian M. I. M. An introduc-
tion to functional grammar. Third edition. London: Arnold, 2004 räknar med 
sex processer, tre grundläggande och tre gränstyper, som ligger mellan de tre 
grundläggande. Homberg & Karlssson, Grammatik med betydelse, räknar med 
fyra processtyper. Maagerø håller sig till Hallidays tre grundläggande och jag 
följer henne. 
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1) de materiella, som representerar den fysiska världen och uttrycker 
handlingar. Den innehåller verb som ”göra”, ”handla”, ”skapa”, 
”ändra”;
2) de mentala, som representerar medvetenhetsvärlden, våra inre 
handlingar, och som innehåller verb som ”tänka”, ”känna”, ”se” 
och ”förstå”;
3) de relationella, som representerar det att skapa relationer mellan 
olika fenomen i världen runt om oss, de abstrakta relationernas 
värld, och som innehåller verb som ”ha”, ”vara” och ”ge”.

De olika delarna i satsen benämns efter vilken process som är 
styrande. 

En typisk sats med en materiell process kan se ut så här, med ett 
exempel hämtat från den danska Gymnasieloven, § 2, stk. 2:

Förstedeltagare
(Aktör)

Process 
materiell

Andradeltagare 
(Målobjekt)

Satsförkortning

Uddannelsen og 
skolekulturen

(skal) 
forberede

eleverne til vide
regående 
uddannelse

Figur 5.2 Innehåll i en sats med materiell process.

Som vi ser utgör Förstadeltagaren, Aktören, här satsens fun-
dament, oftast en nominalfras, i skollagssammanhang oftast 
”Utbildningen”/”Uddannelsen”. Målobjektet motsvaras ofta av 
det som i traditionell grammatik benämns direkt objekt. Processen 
består av två verb, där forberede är huvudverb.

En sats med mental process kan se ut så här med ett exempel från 
Gymnasieloven § 2, Stk. 2:

Förstedeltagare
(Upplevare)

Process
Mental

Andredeltagare
(Fenomen)

De [eleverne] tilegner sig almendannelse, viden 
og kompetencer 
gennem …

Figur 5.3 Innehåll i en sats med mental process.
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Förstadeltagaren kallas här Upplevare och Andradeltagaren 
Fenomen, som påminner mycket om Målobjekt i materiella 
processatser. 

En sats med relationell process, kan ha följande utseende med ett 
exempel från Skollagen 1 kap., 2 §:

Förstedeltagare
(Utpekad)

Process 
Relationell

Andredeltagare
(Attribut)

Utbildningen inom 
varje skolform

(skall) vara likvärdig

Figur 5.4 Innehåll i en sats med relationell process.

Förstadeltagare benämns här Utpekad och Attributet, ett adjektiv, 
fyller nästan samma funktion som Målobjekt och Fenomen. I detta 
exempel finns två verb, hjälpverbet skall och huvudverbet vara.

De olika benämningarna på Första- och Andradeltagare har det 
givits exempel på för att visa på detaljeringsgraden och begrepps-
bildningen inom SFL. (Det finns flera beteckningar för Första- och 
Andradeltagare.) I fortsättningen kommer jag enbart att tala om 
Första- och Andradeltagare.

Vi ska nu skärskåda styrdokumenten i de två länderna, och börjar 
med skollagarna.

A. skollagen – Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til 
studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
Lagarna som reglerar gymnasieverksamheten skiljer sig åt i de två 
länderna. Den danska Gymnasieloven vänder sig i detta fall enbart 
till STX,765 medan den svenska skollagen reglerar all utbildning: ”för-
skoleklass, grundskola och gymnasieskola samt vissa motsvarande 
skolformer, nämligen särskola, specialskola och sameskola”,766 men 
i olika kapitel finns texter om de olika skolformerna. Skollagen 
kompletteras av Gymnasieförordningen,767 som dock befinner sig 

765  Undervisningsministeriet. Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til stu-
denterexamen (stx) (gymnasieloven) kap. 1 § 1. Här jämställs stx-studenterek-
samen med studentereksamen från HHX, HTX och Hf, men varje utbildning 
har sin egen gymnasielov.

766  SFS 1985:1100. Skollag 1985:1100 kap. 1 § 1. 

767  SFS 1992: 394. Gymnasieförordningen. 
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under Skollagen i dokumenthierarkin, och som i allt väsentligt har 
samma innehåll som Skollagen, fast mer detaljerat. Ett nytt innehåll 
förekommer och det tar jag upp i texten nedan.

Portalparagraferna
Portalparagraferna, syftes- eller formålsparagraferna presenteras i 
tabellform som exempel på analysmodellen, men också för att skill-
nader och likheter blir tydliga. Processerna anges i fetstil (med hjälp-
verb inom parentes) och Andradeltagare är kursiverade. Förstadel-
tagarna förekommer normalt i satsens fundament. I sista meningen 
i Skollagens 2 §, uppträder ett passiv, och här är ”elever i behov av 
särskilt stöd” förstadeltagare: ( se figur 5.5 på nästa sida)

Vid en översiktlig läsning framstår den danska lagtexten som 
betydligt mer detaljerad och styrande än den svenska och syftena 
verkar skilja sig åt. 

De processer som finns i den svenska lagtexten är ha, vara, tas, 
främja, anordnas och ge (två gånger), det vill säga att sex av dem 
är relationella processer och två, främja och anordnas, materiella 
processer. Den danska, förutom ett relationellt er, innehåller åtta 
materiella processer, målrettet mod, sigter mod, udgør, afsluttes, 
forberede, gennemføres, er forbundet med, kunne gennemføre, och 
två mentala processer, tilegner sig, opnå.

Det svenska lagtextutdraget innehåller Andradeltagare: yrkes-
verksamhet, fortsatta studier och aktivt deltagande i samhällslivet 
och kunskaper och färdigheter, vilka får sägas äga hög abstrak-
tionsgrad med därav följande vaghet och mångtydighet. Detta är 
också naturligt med tanke på att lagen ska gälla alla skolformer, 
även om författarna, i Kapitel 5 Gymnasieskolan, har haft möj-
lighet till mer preciserade skrivningar. Den enda Andradeltagaren 
lyder: ”harmonisk utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar”.

Vi lägger märke till att intet står om ämnen. I Skollagen stipuleras, 
att det i kommunerna ska finnas en Skolplan, som ska beskriva hur 
kommunen tänker uppnå de nationella målen och att varje skola ska 
upprätta en lokal arbetsplan med samma syfte, men intet är föreskri-
vet om lokala kursplaner.



268

Skollagen
1 kap. Allmänna föreskrifter

2 § Alla barn och ungdomar 
skall, oberoende av kön, geo
grafisk hemvist samt sociala 
och ekonomiska förhållanden, 
ha lika tillgång till utbildning i 
det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom. Utbildningen 
(skall) inom varje skolform vara 
likvärdig, varhelst den anordnas 
i landet. 
   Utbildningen (skall) ge eleverna 
kunskaper och färdigheter samt, i 
samarbete med hemmen, främja 
deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. I utbild
ningen (skall) hänsyn tas till 
elever i behov av särskilt stöd. 

Gymnasieskolans roll och syfte

3 § Utbildningen i gymnasiesko
lan (skall) ge en god grund för 
yrkesverksamhet och fortsatta 
studier, samt för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. 

Gymnasieloven 
Kap 1. Uddannelsens formål

§ 2. Uddannelsen til studenterek
samen er en 3-årig ungdomsud-
dannelse, som er målrettet mod 
unge med interesse for viden, 
fordybelse, perspektivering og 
abstraktion, og som primært 
sigter mod videregående uddan-
nelse. Uddannelsen udgør en 
helhed og afsluttes med en 
eksamen efter national standard. 
Stk. 2. Formålet med uddan
nelsen er at forberede eleverne 
til videregående uddannelse, 
herunder at de tilegner sig 
almendannelse, viden og kom-
petencer gennem uddannelsens 
kombination af faglig bredde 
og dybde og gennem samspillet 
mellem fagene. 

§ 3. Uddannelsen til studen
tereksamen gennemføres med 
fokus på det almendannende og 
studieforberedende. Fagligheden 
er nært forbundet med sider af 
videnskabsfagene, og eleverne 
(skal) opnå almendannelse og 
studiekompetence inden for 
humaniora, naturvidenskab og 
samfundsvidenskab med henblik 
på at (kunne) gennemføre vide-
regående uddannelse. 

Figur 5.5 Syftes- och formålsparagraferna i Skollagen och Gymna-
sieloven. Text i fetstil är processverb (med hjälpverb inom parentes), 
kursiveringar är Andradeltagare.
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I ett tillägg från 2009 föreskrivs, att utbildningens syfte är att ge 
”en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen 
till arbetslivet och högskolesektorn”. Här sägs inte att elever ska 
förberedas till arbete och vidare studier. Medborgarrollen lyser med 
sin frånvaro. Jämför även skrivningarna om demokratibegreppet 
nedan. I meningen nämns elever (och lärare) varken som Första- 
eller Andradeltagare, de nämns överhuvud inte. De reduceras till 
kompetensförsörjare åt mäktiga aktörer. Med Marx skulle vi kunna 
säga att de förtingligas, reificeras,768 eller med Ball et al. att de 
kommodifieras.769 

De åtta Förstadeltagarna och den enda Andradeltagaren i den 
danska lagtexten innehåller nominal som viden, fordybelse, perspek-
tivering, abstraktion, videregående uddannelse, eksamen efter natio-
nal standard, almendannelse, faglig bredde og dybde, samspilllet 
mellem fagene, videnskabsfagene. Här framskrivs en utbildning, som 
ska förbereda för högre studier, en utbildning, där ämnesstudierna 
är väsentliga och ska ge eleverna både allmänbildning och bredd 
och djup med hjälp av fördjupning, perspektivering och abstraktion, 
samt en utbildning som avslutas med en nationell examen. Detta är 
en detaljerad och konkret skrivning.

Vi kan alltså konstatera, att den svenska skollagen innehåller rela-
tionella processer från de abstrakta relationernas värld, medan den 
danska domineras av processer tillhörande den materiella världen 
med handlingar. Målen med undervisningen, Andradeltagarna, blir 
tydligt beskrivna. De danska lärarna har här en text de kan hänvisa 
till, när de ska förklara målet och innehållet i undervisningen, medan 
de svenska lärarna inte finner mycket förklaringssubstans, när de 
ska förklara vad målet med gymnasieundervisningen är.

Demokrati och elevmedverkan
Bägge lagarna föreskriver något om förhållandet till medmännis-
kor och miljö.770 Det finns dock skillnader i framställningen. Den 
svenska skrivningen har materiell process, främja, med ”var och en 
som verkar inom skolan” som Förstadeltagare, medan den danska 

768  Marx, Karl & Engels, Friedrich, Werke. Bd. 42. Berlin: Dietz Verlag, 90.

769  Ball, Stephen J., Dworkin, Anthony G., & Vryonides, Marios. Globaliza-
tion and Education: Introduction. I Current Sociology, 58, 4 (2010): 523-529.

770  Lagtext om demokrati och elevmedverkan finns i Skollagen 1985: 1 Kap., 
2 § respektive Gymnasieloven 2004, Kap. 1, § 2, Stk. 3-5.
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har eleverne som förstadeltagare och en mental process, ”lære at 
forholde sig”, det vill säga att målet är en inre handling hos elever-
na.771 Den svenska lagtexten har förstadeltagaren ”aktning för varje 
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”.772 
Gymnasieloven uttrycker Förstadeltagaren ”deres omverden: med-
mennesker, natur og samfund”.773 Den svenska skrivningen uttrycker 
mer av individualism genom att fokusera på ”varje människas egen-
värde” än den danska, som talar om medmennesker och samfund; 
det sista ordet saknas helt i Skollagen. 

I den svenska Skollagen insnävas främjandet genom att lagen i 
samma paragraf föreskriver, att ”alla som arbetar i skolan” (För-
stadeltagare) ska ”särskilt /…/ 1. främja jämställdhet mellan könen, 
samt 2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling 
såsom mobbning och rasistiska beteenden”. Genom att särskilt 
framhäva två aspekter av främjandet av aktning för ”varje män-
niskas egenvärde” finns risken att dessa två blir dominerande i det 
pedagogiska rekontextualiseringsfältet och i den pedagogiska rek-
produktionsdiskursen, det vill säga kommunens/skolans/lärarens 
rekontextualisering.

Vad gäller demokrati föreskriver Skollagen, att ”[v]erksamheten 
i skolan skall utformas [materiell process] i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar”. Här problematiseras 
eller konkretiseras inte dessa värderingar, utan tas för hegemoniskt 
omfattade. 

Annorlunda förhåller det sig i den danska lagtexten: ”Uddannel-
sen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbe-
stemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed 
og folkestyre”. Även här finner vi en materiell process, men Första-
deltagaren, eleverne, finns nämnda. Här konkretiseras demokratibe-
greppet något till ”frihed og folkestyre”. Vidare ska eleverna genom 
utbildningen och skolkulturen förberedas på medbestemmelse och 
medansvar. Det är en mer reciprok hållning än den som skrevs in 
i Skollagen 2009, som föreskrev: ”Eleverna ska ha inflytande över 
hur deras utbildning utformas”.774

771  Maagerø, Språket som mening, 105.

772  Skollagen 1985: Kap. 1, § 2.

773  Gymnasieloven Kap. 1, Stk 4.

774  SFS 2009:1038 Lag om ändring i skollagen (1985:1100).
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I Skollagen finns sammanlagt fyra materiella processer, utformas, 
främja (två gånger) och motverka. Gymnasieloven innehåller två 
mentala processer, ”lære at forholde sig” och opnå, två materiella, 
forberede och bygge på och en relationell, have. När vi undersöker 
Förstadeltagarna, finner vi vad som ska åstadkommas i STX-utbild-
ningen, förutom de redan nämnda: ”et dannelsesperspektiv med 
vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed”, åndsfrihed,775 
”ligeværd og demokrati”, ”forudsætninger for aktiv medvirken i et 
demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt 
og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse 
af såvel det nære som det europæiske og det globale perspektiv”.

I Gymnasieloven förs ett föreskrivande resonemang om ett bild-
ningsperspektiv som prioriterar elevernas utveckling till personlig 
myndighet776 och om vad som fordras av eleverna i ett samhälle med 
frihet och folkstyre och möjligheten för dem att förändra individu-
ellt och i gemenskap.777 Här lyfts både det demokratiska mikro- och 
makrosamhället fram; både elevens utveckling till personlig myndig-
het och handlingsmöjligheter i gemenskap. Här visar sig igen Klafkis 
materiella bildning.

I den svenska Skollagen står inget om gemenskap i det kollek-
tiva, vilket kan leda till individcentrering,778 och de demokratiska 
värdena förutsätts vara oproblematiska och kända av alla, vilket 
sätter lärarna i en problematisk rekontextualiseringssituation.779 
Här ser vi Klafkis formella bildning.

775  Andlig frihet, tankefrihet.

776  Gymnasieloven Kap. 1, Stk 4.

777  Gymnasieloven Kap. 1, Stk 5.

778  Se till exempel Schüllerqvist, Ulf. Förskjutning av svensk skolpolitisk 
debatt under det senaste decenniet. I Utbildningspolitiskt systemskifte, Tomas 
Englund (red.), 44-106. Stockholm: HLS Förlag, 1995, Frykman, Jonas. Ljus-
nande framtid! Skola, social mobilitet och kulturell identitet. Falun: Historiska 
media, 1998, 13 ff., Nilsson, Nils-Erik. Skriv med egna ord. En studie av läro-
processer när elever i grundskolans senare år skriver ”forskningsrapporter”. 
Diss., Malmö högskola, 2002, Skolverket. Likvärdig utbildning i svensk grund-
skola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Stockholm: Skolverket, 
2012, 60.

779  Englund Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 311 
ff., Englund, Tomas. Introduktion. I Utbildningspolitiskt systemskifte Tomas 
Englund (red.), 13-25. Stockholm: HLS Förlag, 1995.  Olson, Från nationsbyg-
gare till global marknadsnomad.
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Arbetsformer
I Skollagen står intet om arbetssätt, men däremot i Gymnasieloven, 
som innehåller fyra mentala, alltså inre handlingar, och en materiell 
process. Ur Andradeltagarna urskiljs följande nominal: ”uddannel-
sens faglige og pædagogiske progression”, ”faglig indsigt og studie-
kompetence”, ”forskellige arbejdsformer” ”studiemiljø”, ”selvstæn-
dighed, samarbejde”, ”elevernes kreative og innovative evner og 
deres kritiske sans”. Här skrivs fram ämnesmässig och pedagogisk 
progression, olika arbetsformer som ska leda fram till en studiemiljö 
med självständighet, samarbete och sinne för att uppsöka vetande.780

Frånvaron av en skrivning om arbetssätt, som till exempel på 
samma sätt som i Gymnasieloven, lämnar än en gång de svenska 
lärarna utan möjlighet att hänvisa till högsta styrdokumentet.

Inträdesskrav
Alla tolv processer i denna del av Gymnasieloven781 är materiella 
och i Skollagen782 är majoriteten av dem också materiella med två 
relationella. Detta är inte märkligt eftersom texterna handlar om 
praktiska ting. Några exempel är afsluttet, gennemført, optages, på-
börjar. 

Innehållet i Andradeltagaren, det vill säga vad som fordras för 
att få påbörja studierna eller bli antagen till utbildningen, skiljer sig 
kraftigt åt. Skollagens första paragraf lyder:

Gymnasieskolan är öppen endast för ungdomar som avslutat 

sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och som 

påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden fram till och med 

det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.783 

Ungdomar får alltså endast påbörja gymnasiestudier efter avslutade 
grundskolestudier och senast påbörja dem innan de fyllt 20 år. Jag 
återkommer till dessa inskränkande skrivningar under Betyg och 
examen. Under läsåret 2007/2008 fordrades enbart att eleverna 
blivit godkända i svenska, engelska och matematik, vilket var defi-

780  Gymnasieloven Kap. 1, Stk 3 och 4.

781  Gymnasieloven, Kap. 2, § 6, Stk. 1, 2 och 5.

782  Skollagen 1984, 5 Kap., 1, 21, 22, 23, 24 och 25 §§.

783  Skollagen 1984, 5 Kap., 1 §.
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nitionen på ”avslutade grundskolestudier”.784 I princip kunde alltså 
en elev komma in på gymnasial utbildning med godkänt i enbart tre 
ämnen.

Det är betydligt svårare att komma in på STX. Andradeltagaren 
talar om ”9. klasse efter bestemmelserne i lov om folkeskolen”. 
Denna785 stipulerar, att eleverna i nionde klass skall genomgå en 
examen i danskämnet, som omfattar tre moment: muntligt, stil och 
diktamen, muntlig examen i matematik, engelska och fysik/kemi. 
Dessutom ska eleven ”aflægge to prøver” i så kallade udtræknings-
fag, det vill säga undervisningsministerns lott får avgöra vilka ämnen 
det blir, men ett ska vara innanför ”fagblokken humanistiske fag” 
och ett innanför ”fagblokken naturfag”. 

Vid dessa examenstillfällen finns en censor, som är en lärare i 
omegnen, och som ska bedöma elevens prestation tillsammans med 
undervisande lärare. Dessutom finns ett antal av Undervisningsmi-
nisteriet utnämnda beskikkede censorer, det vill säga censorer som 
reser Danmark runt och fungerar som censorer för att garantera 
likvärdigheten i betygsättningen i landet.

Om en elev inte klarar folkeskoleeksamen, kan vederbörande 
ändå komma in på STX, men då ska vederbörande ”aflægge 
optagelsesprøve”.

Gymnasieloven är alltså konkret och detaljerad i sina tolv mate-
riella processer och i Andradeltagarna om vad som fordras i intag-
ningskrav, något som inte kan sägas om den svenska Skollagens 
processer och Andradeltagare.

Betyg och eksamen
Vad som kan konstateras är att processerna i båda lagtexterna till 
övervägande del är materiella med några få relationella, vilket inte är 
förvånande, av samma skäl som gäller pragraferna om inträdeskrav.

Första- och Andradeltagare skiljer sig emellertid åt i texterna. I 
Skollagen786 föreskrivs, att det för varje kurs ska anges ”hur många 
gymnasiepoäng kursen omfattar” och att efter varje kurs eleven ska 
få ”betyg på kursen”, vilket kan innebära Icke godkänt, som också 

784  Med Lag 2009: 1038 skärptes inträdeskraven för högskoleförberedande 
program.

785  Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (2007), Kap. 2, § 14, Stk. 1, 2 och 3.

786  Skollagen 1985, 5 Kap., 14 §.
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är ett betyg. En intressant skrivning är att, om eleven ”minst uppfyllt 
betygskraven”, det vill säga fått minst Godkänt, ”är huvudmannen 
inte skyldig att erbjuda ytterligare utbildning av samma slag”. Denna 
regel, tillsammans med 20-årsregeln under Inträdeskrav verkar till-
skrivna för att skydda huvudmannen, kommuner och privata under-
visningsföretag, mot onödiga utgifter.787 Några liknande skrivningar 
finns inte i Gymnasieloven.

Gymnasielovens788 Första- och Andradeltagare är annorlunda: 
”en samlet eksamen”, ”mindst ti prøver”, ”prøver med centralt stil-
lede opgaver”, ”bevis for prøver og eksamen”, ”prøvekarakterer, 
årskarakterer”. Stk 4 i § 28 lyder: ”Efter bestået eksamen modta-
ger eleven et eksamensbevis.” I Danmark ska ska alltså eleverna 
”bestå eksamen”, och om de inte gör det kan de dumpe til eksamen, 
”kuggas” som det hette när Sverige hade studentexamen. I dagens 
svenska gymnasium ”går man ut” med eller utan godkända betyg, 
enligt Skollagen.

lärarbehörighet
Lärarbehörigheter behandlar jag utförligare i kapitel, 6, 7 och 9.789 
Vad som kan konstateras är att de materiella processerna överväger 
i båda ländernas lagtexter, tätt följda av de relationella.

Andradeltagarna skiljer sig. Skollagen anger i 2 kapitlet, 4 §, att 
”behörig /…/ som lärare i det offentliga skolsystemet utan tidsbe-
gränsning” är ”den som har svensk lärarexamen”. Det finns dock 
inskränkningar i 3 § i det som verkar vara absolut i 4 §: ”en utbild-
ning /…/ för den undervisning de i huvudsak ska bedriva”. [Min kur-
sivering.] Ännu mer luckras behörighetsreglerna upp i skrivningen i 
stycke 2, som jag citerar in extenso: ”Undantag får göras endast om 
personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns 
något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna.” Lärare får alltså 
anställas utan svensk lärarexamen eller utan någon examen alls.

787  Se till exempel Berg et al. Skolan i ett institutionsperspektiv, 36 ff, Johans-
son, Bertil & Johansson, Britt. Att styra eller inte styra. En kritisk granskning av 
den svenska grundskolans förändrade styrning med inriktning mot planerings-
dokument. Diss., Lunds universitet, 1994, 43, Larsson, Skola eller kommunal 
ungdomsomsorg?, 59 ff. och 103 ff.

788  Gymnasieloven 2004, Kap. 5, § 26, 27 och 28.

789  Lärarbehörigheter behandlas även i kapitel 6. Styrsystem, kapitel 7. Dis-
kussionsarenan och i kapitel 9. Styrmedel styr.
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Något om behörighet för lärare i det icke-offentliga skolsystemet 
finns inte. Här kan alltså vem som helst anställas som lärare (också).

Gymnasieloven790 ställer helt andra krav på Andradeltagarna. 
Här krävs: ”undervisningskompetence (faglig og pædagogisk kom-
petence) i et eller flere fag inden for gymnasiets eller hf’s fagrække”, 
”en ved et universitet bestået kandidateksamen inklusive speciale i et 
eller flere fag i gymnasiets eller hf’s fagrække”, ”faglig og metodisk 
bredde og dybde”, ”fagligt forsvarligt i relation til målene for uddan-
nelsen til studentereksamen”, ”gennemføre pædagogikum”.791 

Gymnasieloven skriver alltså fram en lärare med bredd och djup i 
sin ämnesmässiga och pedagogiska kompetens, medan den svenska 
inte nämner ordet ämne. I Sverige kan vem som helst tillsvidarean-
ställas som lärare, om ingen utbildad finns att tillgå.792

Övrigt
I detta avsnitt tar jag upp skrivningar om företeelser, som är speci-
fika i de två ländernas lagtexter. Det är företeelserna som sådana, 
som är intressanta och därför utsätter jag dem inte för någon språk-
lig analys.

I Skollagen finns i Kapitel 1, som alltså ska gälla alla skolfor-
mer, fyra paragrafer behandlande ”Omhändetagande av föremål”. 
I detalj gås igenom omhändertagande, förvarande, återämnande, 
när polisanmälan ska göras, vilka typer av föremål som kan tänkas 
omhändertas osv. På en icke-svensk måste det göra ett märkligt 
intryck att sådana paragrafer finns i Skollagen. Befolkas svenska 
klassrum av gangstrar?

I Gymnasieloven finns i Kapitel 4, § 23 följande passus: ”Eleverne 
har mødepligt og pligt til at deltage aktivt i undervisningen”. Vis-
serligen talas om plikt, men det verkar ge uttryck för en positivare 
elevsyn än Skollagens skrivning om föremålsomhändertagande.

I Skollagens 2 kapitel, 8 paragraf sägs, att kommunen ska ha en 
skolplan, antagen av kommunfullmäktige, ”som visar hur kommu-
nens skolväsende skall gestaltas och utvecklas”. Ett sådant doku-

790  Gymnasieloven, Kap. 6, § 31, 32 och 33.

791  Är 2-årig. Består av praktisk og teoretisk del. Den praktiska sker under 
Uddannelsesstilling vid ett gymnasium, den teoretiska avslutas med en veckas 
skriftlig prøve vid universitet. Idag är den ett-årig.

792  Behörighetsreglerna är idag skärpta, bland annat genom införande av 
lärarlegitimation.
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ment mellan de statliga styrdokumenten i form av Skollag, läroplan 
och kursplaner innebär ytterligare en rekontextualiseringsnivå.793

sammanfattning. skollagen – gymnasieloven
Sammanfattning av analysen - processerna
I de utdrag ur lagtexterna som jag valt att analysera innehåller de 
svenska 38 processer och de danska 61, vilket beror på att de danska 
texterna är längre. I de texter, både de svenska och danska, som 
behandlade Inträdeskrav, Betygssättning och examensformer, samt 
Lärarbehörighet dominerade materiella och relationella processer, 
vilket, konstaterades det, var att vänta, eftersom texternas innhåll 
dominerades av materiella, praktiska, ting.

Skillnaderna visar sig i texterna om Demokrati och elevmedver-
kan och Arbetsformer, där de danska paragraferna innehöll sex 
mentala processer, som representerar medvetenhetsvärlden och som 
uttrycker inre handlingar. Annorlunda uttryckt indikerar proces-
serna hur eleverna, som Förstadeltagare, förväntas agera inte bara 
fysiskt utan även mentalt. De danska texterna är alltså tydliga i vad 
utbildningen förväntar sig av eleverna. Ett helt Kapitel, 4, ägnas åt 
”Mødepligt, aktiv deltagelse, oprykning794 m.v.”, något som åtmins-
tone indirekt betyder något för arbetsformerna. 

Skollagen saknar mentala processer. Verb som tänka, känna, se 
och förstå saknas.

Sammanfattning av analysen – Första- och Andradeltagare
I nedanstående tabell finns enbart de nominella kärnfraserna i del-
tagarna med, och några gånger har jag inte citerat, utan skrivit om. 
När detta skett, anges det i texten.

793  Se även kapitlel 6.  Styrsystem, avsnittet Målsystemet.

794  Uppflyttning (till högre årskurs).
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Skollagen
Portalparagraferna
Yrkesverksamhet, fortsatta studier, 
aktivt deltagande i samhällslivet
Kunskaper och färdigheter 
Ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar

Demokrati och elevmedv
Grundläggande demokratiska 
värderingar 
Aktning för varje människas egenvärde
Jämställdhet mellan könen
Motverka kränkande behandling

Arbetsformer

Inträdeskrav
Avslutat sin grundskoleutbildning
Godkänt i sv, en, ma

Betyg och examen
Gymnasiepoäng angivna
Betyg på kursen [även IG]

Lärarbehörighet
Svensk lärarexamen, men utbildningen 
behöver bara omfatta sådant som de 
i huvudsak ska undervisa i och om 
sådan inte finns att tillgå, får obehörig 
anställas. Kommunen som arbetsgi
vare avgör. [Sammandrag av lagtext.]

Gymnasieloven
Portalparagraferna
Faglig bredde og dybde, perspekti
vering, abstraktion, almendannelse, 
videnskabsfagene, eksamen efter 
national standard

Demokrati och elevmedv
Deres omverden: medmennesker /.../ 
samfund
Medbestemmelse, medansvar, ret
tigheder og pligter, frihed og folkestyre
Et dannelsesperspektiv, personlig 
myndighed, åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati
Medvirken i et demokratisk samfund, 
individuelt og i fællesskab

Arbetsformer
Faglig og pædagogisk progression, 
faglig insigt, forskellige arbejdsformer

Inträdeskrav
Bestået eksamen efter bestemmel
serne i lov om folkeskolen
eller optagelsesprøve

Betyg och examen
En samlet eksamen, mindst ti prøver, 
prøvekarakterer og årskarakterer, 
eksamensbevis

Lärarbehörighet
Faglig og pædagogisk kompetence i 
et eller flere fag inden for gymnasiets 
fagrække
Ved et universitet bestået 
kandidateksamen
Faglig og metodisk dybde
Pædagogikum 

Figur 5.6 Nominella kärnfraser i de analyserade delarna av Skol-
lagen och Gymnasieloven.
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Det konstaterades även, att Skollagen inte innehöll något om arbets-
former. Däremot fanns fyra paragrafer om Omhändertagande av 
föremål. 

ämneskonstruktioner - lagtexter
Ord som faglig, abstraktion, videnskabsfagene, dannelsesperpektiv, 
universitet indikerar en kontextoberoende kod med vetenskapligt 
språk. Lärarbehörighetskraven, och de tidigare nämnda orden tyder 
på stark klassifikation och inramning, som bestämmer en samman-
satt kod, vilket också ”eksamen efter national standard” gör. Den 
starka klassifikationen och inramningen, den synliga evalueringen 
och den explicita kontrollen, lärarautonomin, ämnesspecificiteten är 
uttryck för prestationsmodell, och den ämnesordsinriktade hierar-
kiska strukturen som i vetenskaperna säger att diskursen är vertikal. 
Alla strukturerna är hierarkiska, vilket indikerar att Gymnasielo-
vens skriver fram en synlig pedagogik, vilket konstaterades i förra 
kapitlet att den gör.

I Gymnasielovens skrivningar får förmedlaren för det första 
genom lagtextens processer mandat att förmedla vissa värden och 
kunskaper och rätt att fordra aktivitet av förvärvarna. För det 
andra ges förmedlaren genom styrdokumentets processer kontroll 
över ”urval, sekvensering och tempo”, vilket gör att vi befinner oss 
i Bernsteins prestationsmodeller. Vi kan även, för det tredje, kon-
statera att lagtextens processer indikerar ”en koherent, explicit, 
systematiskt organiserad struktur”, det vill säga en vertikal diskurs. 
För det fjärde ges förmedlaren en professionell autonomi, inom lag-
textens ram naturligtvis, vilket pekar på en sammansatt kod. Alla 
fyra är kriterier för en synlig pedagogik och stark inramning. 

Det framskrivs en utbildning med ”faglig bredde och dybde”, per-
spektivering, abstraktion, videnskabsfag och dannelsesperspektiv. 
Vi kan konkludera, att lagtexten skriver fram ett ämne i kvadrant 
III, vilket konstaterades om praktiken i förra kapitlet.

Skollagen är knapphändig och vag i sina skrivningar: ”yrkesverskam-
het, fortsatta studier, aktivt deltagande i samnhällslivet”, ”varje män-
niskas egenvärde”, ”kunskaper och färdigheter” (inget om hur det ska 
kontrolleras), ”ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”.

Inträdeskraven är Godkänt i svenska, engelska och matematik 
från grundskolan, efter tre års studier kan eleven gå ut med avgångs-
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betyg med, i princip i varje fall, Icke godkänt i samtliga ämnen och 
i värsta fall, måste jag nog uttrycka det, kan helt obehöriga lärare 
anställas. Vilken skolstruktur som Skollagen ger uttryck för, kan 
också bestämmas genom det den inte innehåller. Här finns intet om 
till exempel ämnen, bildning, perpektivering, tankefrihet, gemen-
skap, arbetsformer, offentlig examen som i den danska.

Sammantaget genererar detta en individcentrerad, förvärvarinrik-
tad, osynlig pedagogik. Begreppsfrånvaron indikerar kontextbero-
ende och den svaga klassifikationen integrerad kod och kompetens-
modeller. Vad vi kan konstatera är, att det knappast är Freire, Illich 
eller Giroux, som ligger till grund för skrivningarna, utan snarare 
Rousseau, Piaget, Goodman, Vygotsky, i amerikansk-nordisk 
läsning, och progressivismens fader Dewey. Skollagen framskriver 
ett ämne i kvadrant I. Så visades ämnet också realiseras i praktiken.

lagtextkoder och -determinanter
Lagtextkoderna och -determinanterna i Gymnasieloven verkar vara 
faglighed, videnskabelighed, individet i fælleskab og (offentlig) 
eksamen. Ordet fag med sammansättningar förekommer 28 gånger i 
lagtextutdragen, och även om detta inte är en kvantitativ studie, bör 
vi nog kunna fastslå, att faglighed är ett kod/determinantord. Ord 
som bredde og dybde, perspektivering, abstraktion, videnskabsfa-
gene, progression, indsigt och universitet indikerar videnskabelighed. 

Eleverna och vad som förväntas av dem i förhållande till deres 
omverden skrivs aldrig fram individcentrerat, utan som individen i 
gemenskapen. Det talas om rettigheder og pligter, medbestemmelse, 
medansvar, dannelsesperspektiv, personlig myndighed, åndsfrihed 
och ligeværd. Demokratibegreppet beskrivs som medmennesker, 
samfund, frihed og folkestyre, i vilket eleverna ska medvirke ”indi-
viduelt og i fællesskab”. [Mina fetstil.] Den (offentliga) eksamen är 
tydlig i texten; ordet prøve med sammansättningar i samband med 
eksamen förekommer 23 gånger. 

I Gymnasieloven kommer decentralisering till synes i skrivningar om 
lærerteams och mellemledere. Determinanterna, klassifikationen och 
inramningen visar dock att staten behållit sitt grepp om utbildningen.795

Enligt Skollagens bestämmelser kan, som vi tidigare konstaterat, 
eleverna komma in på utbildningen med Godkänt i bara svenska, 

795  Se även kapitel 6. Styrsystem, avsnittet Hierarkier och nivåer.
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engelska och matematik, de kan lämna den utan Godkänt i något 
ämne och de kan undervisas av lärare utan behörighet. Om utbild-
ningen sägs, att den ska ge ”kunskaper och färdigheter”, men inget 
om nivån, och att eleverna ska bli ”ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar”. Demokratibegreppet definieras inte närmare, 
utan tas som ett hegemoniskt begrepp. Koderna och determinaterna 
verkar vara individualism och egenansvar.

B. gymnasieförordningen - Bekendtgørelse om  
uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Gymnasieförordningen står i samma hierarkiska och innehållsliga 
förhållande till Skollagen som STX-Bekendtgørelsen står till Gym-
nasieloven. De är underställda de behandlade lagtexterna och utgör 
en konkretisering av dessa. Här finns i Gymnasieförordningen till 
exempel definitioner på arbetsplatsförlagt lärande, gymnasiepoäng 
och karaktärsämnen, och mer detaljerade anvisningar angående till 
exempel kurser och kursplaner, individuell studieplan, arbetsplaner 
och skolhälsovård. I Bekendtgørelsen finns detaljerade anvisningar 
kring till exempel struktur og indhold, vejledning, uddannelsens 
styring och eksamen. 

Även i dispositionen följer Gymnasieförordningen Skollagen, och 
STX-bekendtgørelsen följer Gymnasieloven. Analysen av de under-
sökta lagtexterna gäller således även för Gymnasieförordningen och 
Bekendtgørelsen. 

Det skulle kunna hävdas, att STX-bekendtgørelsen skulle samman-
ställas med Lpf 94 i stället för med Gymnasieförordningen. På samma 
sätt som i läroplanen finns kursplanerna nämligen som bilagor. Emel-
lertid finns i Lpf 94 enbart kärnämnen med, medan i STX-bekendtgø-
relsen alla kursplaner, eller læreplaner, finns med. Likheterna i innehåll 
med lagtexterna och det faktum att de är uppställda som lagtexter med 
kapitel och paragrafer har gjort att jag låtit Lpf 94 stå ensam.

C. lpf 94 
Något motsvarande 1994 års Läroplan för de frivilliga skolformerna, 
Lpf 94796 finns inte i Danmark. Det gör det extra intressant att se vad 
den innehåller, som de danska lärarna och eleverna får klara sig utan. 

796  Lpf 94. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94: Särskilda 
programmål för gymnasieskolans nationella program; Kursplaner i kärnämnen 
för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen. Stockholm: Utbild-
ningsdepartementet/ Fritzes.
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Jag refererar i texten nedan enbart till skrivningar om gymnasiesko-
lan. Den svenska traditionen att skriva styrdokument för flera skol-
former, som Skollagen och Gymnasieförordningen, finner vi även här. 
Jag kommer att behandla Lpf 94 som en förordningstext, även om 
den faktiskt (bara) är en bilaga till en förordning.797 Skolministerns 
förord till denna förordning ingår inte i min undersökning nedan.

Tidigare forskning
Stefan Lundström har i sin avhandling analyserat Lpf 94 sett dels i 
ett historiskt perspektiv genom att han jämför med Lgy 70, dels i ett 
postmodernt perspektiv genom att han undersöker hur postmoder-
nistiska synsätt influerat Lpf 94.798 I jämförelsen med Lgy 70 kan han 
konstatera, att Lpf 94 har lägre konkretionsgrad och han ser ”hur 
postmodernismens globalisering och rörliga mosaik har fått genom-
slag” [Lundströms kursiv] i Lpf 94. Den rörliga mosaiken innebär 
”mer flytande gränser mellan ämnen”,799 det vill säga en svag klassifi-
kation. Flexibla ekonomier kännetecknas av en ökning av ”flexibilite-
ten genom deltids- och projektanställningar” och arbetskraften ska ha 
”egenskaperer som anpassningsförmåga, ansvarskänsla, flexibilitet 
och samarbetsförmåga”.800 Om postmoderna synsätt gjort sitt intåg i 
Läroplanen, har även ekonomismen gjort det, eftersom ekonomismen 
använder postmodernismen för sina syften.801

Lundström lägger märke till fem möjliga determinanter för under-
visningen. Den första är ”förmågan att inhämta kunskap”, att kritiskt 
söka och hitta kunskap. ”Individens behov” är den andra genom att 
de progessivistiska inslagen blivit starkare i Läroplanen, så skolan 
får en roll som ”identitetsskapare”. Han menar att ”terapeutiska 
värden prioriteras”802 och att samtidigt elevens personliga ansvar 

797  Förordning om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, utfär-
dad den 17 februari 1994. Publicerad i SKOLFS. Utgåvan som jag undersöker 
baserar sig på på SKOLFS 1994:2.

798  Lundström, Textens väg, 132-137.

799  Ibid,  60.

800  Ibid,  57.

801 Ljunggren, Carsten. Skola för bildning och frågan om demokrati. I Utbild-
ningspolitiskt systemskifte? Englund Tomas (red.), 182- 204. Stockholm: HLS 
Förlag, 1995, 182. Bourdieu, Moteld i artiklarna Globaliseringsmyten och Den 
europeiska socialstaten. Se även kapitel 7. Styrningstrajektorer.

802  Något som Larsson även hävdar i Skola eller kommunal skolomsorg sorg, 
2002. Värdena påminner om omsorgsdiskursen, beskriven av Aase och Penne 
refererade i kapitel 4. I klassrummen, avsnittet Elev- och lärarroller.
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för studierna är viktigt. Den tredje determinanten ligger så nära 
den andra att jag menar att den ingår i den: ”individcentreringen”. 
”Kulturarvet och samhällets grundläggande värden ska fungera som 
determinanter, utan att begreppens innebörd diskuteras”.803 (Detta 
konstaterades även vid analysen av lagtexterna.) Knutas refererar 
också till Lundström och instämmer i dennes iakttagelser. 804 

Berg et al. konstaterar, att skrivningarna i läroplaner, och i refor-
mernas innehåll, gått från ”likvärdighet och enhetlighet” till enbart 
”likvärdighet”.805 De uttrycker förändringen också genom att märka 
en ändring från ”equality”, ”jämlikhet”, till ”equality of opportu-
nity”, ”lika möjligheter”. Dagens läroplaner skriver alltså inte fram 
ökad social jämlikhet.806 

Tomas Englund ser en liknande förändring från ”kollektiv sam-
manhållning och demokratiförståelse, till att vara ett medel för 
privat (familjebaserad) behovstillfredsställelse”.807 Englund talar 
också om en utveckling från ”public good” till ”private good”.808 

Även Lindensjö och Lundgren lägger märke till den terminolo-
giska förskjutningen: ”Från början framträder begreppet jämlikhet 
som en fråga om enkel jämlikhet, men utvecklas mot jämlikhet 
genom lika möjligheter. I nästa steg förskjuts jämlikhetsbegreppet 
till jämlikhet genom kompensatoriska insatser för att slutligen bli en 
fråga om lika värde inför fortsatt utbildning och arbetsmarknad”.809 

Frekventa ord och processer
Lpf 94 är tvådelad. Den ena delen handlar om Skolans värdegrund 
och uppgifter och är skriven i löpande text. Den har genomgående 
Skolan som Förstadeltagare är, har eller kan som huvudverb och 
skall (oftast) som hjälpverb. Den andra delen, Mål och riktlinjer, 
är uppställd i punktform och talar om vad de olika personalgrup-
perna i skolan ska göra. Vissa partier av Värdegrundsdelen behand-

803  Lundström, Textens väg, 136

804  Knutas, Mellan retorik och praktik, 13-15.

805  Berg et al. Skolan i ett institutionsperspektiv, 47.

806  Ibid, 209 f.

807  Englund, Introduktion, 16.

808  Englund, Tomas. Utbildning som ”public good” eller ”private good” I 
Utbildningspolitiskt systemskifte, Tomas Englund (red.), 107-144. Stockholm: 
HLS Förlag, 1995, 107 ff.

809  Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, 118.
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las även i Skollagen och en del av Måldelen behandlas också i 
Gymnasieförordningen.

Värdegrundsdelen, V, har tre underrubriker: V1) Grundläggande 
värden, V2) Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna, 
V3) Särskilda uppgifter och mål för de olika skolformerna; Mål-
delen, M, har sex: M1) Kunskaper, M2) Normer och värden, M3) 
Elevernas ansvar och inflytande, M4) Utbildningsval - arbete och 
samhällsliv, M5) Bedömning och betyg, M6) Rektors ansvar. 

Detta är inte en kvantitativ undersökning, men ibland talar siffror 
ett tydligt språk. Lpf 94, alltså bara de delar som berör Gymnasie-
skolan, innehåller följande antal frekventa ord. Jag har sökt på ord 
som jag funnit frekventa efter flera läsningar av dokumentet. 

Substantiv Total Värdedelen Måldelen
elev* 808 111 40 71
skola 100 49 51
kunskap* 58 26 32
ansvar 28 8 20
värde* 26 14 12
utveckling 20 10 10
demokrat 11 4 7
gymnasieskola 11 2 9
lärare 8 0 8
rektor 6 0 6
ämne 6 0 6

Verb Total Värdedelen Måldelen
ge 117 62 55
utveckla 30 12 18
få 27 8 19
förmedla 8 8 0
tillägna 6 3 3
uppmuntra 3 2 1
utveckl 50 22 28

Figur 5.7 Ordfrekvenser i Lpf 94, som berör Gymnasieskolan. 

810 * används här som wildcardtecken, som genererar elev med böjningsän-
delser: eleven, eleverna osv. och sammansättningar, till exempel elevinflytande.
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Av tabellen skulle vi kunna dra konklusionen att Lpf 94 framskriver 
en utbildning, där varje elev, under sin tid i skolan811 ska utveckla 
kunskaper om något och tillägna sig vissa värden, bland annat om 
demokrati, något som någon, eventuellt lärare, ska ge dem och som 
rektor kanske har ansvar för att så sker. Skolans olika ämnen före-
faller inte vara så viktiga. Detta är naturligtvis en karikerad bild och 
enbart baserad på ordfrekvens, men låt oss se hur mycket sanning 
det ligger i den.

likvärdigheten
Avsnittet En likvärdig utbildning, som finns i 1. 1 Grundläggande 
värden, inleds med en hänvisning till Skollagen, i vilken står att 
”[u]ndervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov”. Därefter skrivs följande:

Normerna för likvärdigheten anges genom de riksgiltiga målen. 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall ut-

formas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall för-

delas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå.812 

Likvärdigheten definieras alltså av de riksgiltiga målen som finns i 
Skollagen, Gymnasieförordningen och denna Läroplan. Om under-
visningen ska vara likvärdig i alla kommuner - stora och små, fattiga 
och rika, i glesbygd och i storstad, i Norrland och i Skåne – beror 
på vad som skrivs i dessa styrdokument och hur tydliga de är. Vid 
oprecishet och otydlighet kan likvärdigheten mellan kommuner och 
skolor hotas.813

Förutsättningarna för läroplansskrivarna uttrycks bland annat 
i Ansvarsproppen. Där rekommenderas inte alltför styrande skriv-
ningar, ty ”[m]ålen skall i stället utformas så att de kan konkretise-
ras och preciseras på lokal nivå”.814 

811  Eftersom läroplanen innefattar alla frivilliga skolformer, kan inte gymna-
sieskolan användas.

812  Lpf 94, 8.

813  Se även kapitel 6, Styrsystem, kapitel 7. Styrningstrajektorer och kapitel 
9. Styrmedel styr.

814  Prop. 1990/91: 18. Ansvaret för skolan. Stockholm: Regeringskansliet, s 
100. 
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Vilka värden skall ligga till grund?
Skollagen anger vissa grundläggande värden för skolan, och Läro-
planen815 lyfter speciellt fram ”[m]änniskolivets okränkbarhet, indi-
videns frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta”. 
Detta ska skolan både ”gestalta och förmedla”, vilket blir tydligt 
i den normativa skrivningen om demokrati: ”Undervisningen skall 
bedrivas i demokratiska former”. Det räcker inte att tala om demo-
krati; den ska även gestaltas i klassrummet.

Individens fostran till ”rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande” ska ske ”[i] överensstämmelse med den etik som 
förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Dock 
ska skolan vara ”icke-konfessionell”, något jag återkommer till i 
undersökningen av friskolorna i Sverige.816 Flera rekontextualise-
ringsfrågor kan ställas: Vad är kristen traditions etik? Skapar den 
generositet och tolerans? (Ska till exempel korståg och inkvisitionen 
ingå?) Vad är kristen traditions etik och västerländsk humanism 
idag? Kan religiösa friskolor drivas med Läroplanens föreskrift om 
icke-konfessionell undervisning som grund?

”Kulturell mångfald” ska framhållas, men eleverna ska även få 
”[f]örtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska 
språket”, ”det egna kulturarvet”, och också ”det nordiska, det 
europeiska och ytterst det globala”. Vi kan konstatera att begrepp 
som ”kulturell mångfald”, ”kultur”, ”historia” och ”kulturarvet”, 
i singular, skrivs fram som oomtvistliga hegemoniska begrepp.817 
Ytterligare frågor att ställa till texten kan vara: Vilket ska dominera: 
Sveriges kultur och historia eller kulturell mångfald? Vilket är kul-
turarvet? Rekontextualiseringskollissioner verkar kunna vara legio.

I skrivningarna om värdegrunden lyser de mentala processerna 
med sin frånvaro. Kanske skulle verb som känna, inse, förstå, upp-
fatta skapa större klarhet i texten och generera andra Deltagare.

Värt att notera är det som saknas, nämligen att eleverna ska för-
beredas till ett liv i en kollektiv medborgarroll.

815  Lpf 94, 1. 1 Grundläggande värden, s 8 f.

816  Se även kapitel 6. Styrsystem, avsnittet Huvudmannaskap och arbetsgivare.

817  Se också Persson Varför läsa litteratur? och Persson, Magnus. Den goda 
boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning. Lund: Studentlittera-
tur, 2012.
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Vilken kunskap skall förmedlas?
”Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kun-
skaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig 
och utveckla kunskaper”.818 Kunskap är ett frekvent ord i Läropla-
nen och är inte entydigt, utan begreppet problematiseras i avsnitten 
Skolans huvuduppgifter och Kunskaper och lärande.819 

”Skolan skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper som 
utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” 
i en ”komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt”. Verklighetsbeskrivningen kan alla hålla med om 
men rekontextualiseringsfrågorna anmäler sig: Vilka är beständiga 
kunskaper? Vilken är den gemensamma referensramen som alla 
behöver? 

För att skolan ska kunna förmedla kunskaper, fordras ”en aktiv 
diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp”, hävdas i 
Läroplanen. Detta måste betyda, att olika skolor kan komma fram 
till vitt skilda definitioner av kunskap. 

Kunskap kan förekomma som ”fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet”, som samspelar med varandra. Kunskaperna ska ge 
eleverna ”möjlighet att se samband”, ”få överblick och samman-
hang” och ”få möjlighter att reflektera över sina erfarenheter”. 
Skolan ska ge eleverna ”bildning, tänkande och kunskapsutveck-
ling”. Här träffar vi på ännu ett ord med stor tolkningspotential, 
bildning. Begreppet framställs som entydigt i Läroplanen, men det 
har diskuterats, analyserats och tolkats - begreppet är mångtydigt.820

Vidare ”skall skolan ta tillvara på de kunskaper och erfarenter 
som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl. a. 
yrkeslivet”. Här kan läroplansläsaren fråga sig hur mycket erfaren-
heter elever mellan 16 och 18 år har av arbetslivet, mer än kanske i 
form av extraknäck i delar av servicesektorn. 

Avslutningsvis föreskrivs att ”[s]kolan skall stärka elevernas tro 
på sig själva och ge dem framtidstro”. Något om ett kritiskt förhåll-
ningssätt skrivs inte.

818  Lpf 94, sid 8.

819  Lpf 94, sidorna 8 och 9.

820  Se till exempel Thavenius, Modersmål och fadersarv. Svenskämnets tra-
ditioner i historien och nuet, Stockholm: Symposion Bokförlag, 1981, Persson 
Varför läsa litteratur? och Den goda boken.
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Någon definition av kunskap, vars förmedling är skolans huvud-
uppgift, ges alltså inte. Det ska varje skola diskutera sig fram till, 
och skriva in i dess lokala arbetsplan.

Problemen med rekontextualiseringen av begreppet blir inte 
mindre av att huvudverben är ”är”, ”ge” och ”få”, vilket ger ett 
intryck av hegemonisk syn på begreppen. Kanske hade innehål-
let blivit tydligare för läsaren med verb som tänka, uppfatta, inse, 
förstå, det vill säga en beskrivning av vad eleverna ska behärska och 
hur de ska göra det.

Vad skall rektor?
Rektor ska vara ”pedagogisk ledare för skolan”,821 ”chef för lärarna 
och övrig personal”, svara för utvärdering och ska ha det övergri-
pande ansvaret för verksamheten. Ordvalet i skrivningen är viktig. 
En ledare väljs av medarbetare eller har deras accept. Chef däremot 
utnämns man till. Som pedagogisk ledare förväntas alltså rektor 
finna accept bland skolans personal för sina pedagogiska och admi-
nistrativa idéer, medan hon som chef för samma personal har rätt att 
leda och fördela arbetet i form av till exempel tjänstetillsättningar, 
tjänstefördelningar och individuell lönesättning. Naturligtvis måste 
lagenliga samverkansformer med fackföreningar iakttas. Det förelig-
ger dock en risk för att chefsskapet kan användas som påtryckning i 
det pedagogiska ledarskapet.822

Rektor har också ett ”särskilt ansvar” för att ”utbildningen 
organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas öns-
kemål”, ”uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter 
elevernas skiftande behov och förutsättningar”, ”ett aktivt elevinfly-
tande gynnas”, ”eleverna får tillgång till handledning och läromedel 
av god kvalitet”, ”elever som behöver särskilt stöd och hjälp får 
detta”, ”eleverna får information”, ”varje elev i dialog med skolan 
gör upp en individuell studieplan”.823 Detta att rektor i Läroplanen 
får chefsbefogenheter över personal, men samtidigt har dessa sär-
skilda ansvar för eleverna kan leda till att hon hamnar i en lojalitets- 
eller rekontextualiseringskonflikt.

821  Detta rektorsuppdrag kom sent i den politiska processen. Ulf Lundström 
Gymnasielärare, 177 har spårat det till regeringens skrivelse 1993/94: 183 s 19 f.

822  Se även kapitel 9. Styrmedel styr, avsnittet Skolledarnas roll.

823  Lpf 94, s. 15 f.
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Vad skall läraren?
Av de elva punkterna under 2. 1 Kunskaper. Riktlinjer har åtta 
elev* som Andradeltagare. Läraren ska till exempel ”utgå från den 
enskilde elevens behov”, ”stärka varje elevs självförtroende”, ”låta 
eleven ta ställning”. De tre övriga föreskriver, att läraren i sin under-
visning ska spegla ”manliga och kvinnliga perspektiv”, ”samverka 
med andra lärare” och”beakta resultat av utvecklingen inom ämnes-
området och den pedagogiska forskningen”. Den tredje punkten, 
som delvis behandlar det ämne läraren ska undervisa i, kommer sist 
i statens kravlista.

Under 2. 2 Normer och värden har samtliga fyra punkter ”med 
eleverna” som Omständighet. Samma mönster, det vill säga att elev* 
är Andradeltagare eller Omständighet i alla (sex) punkterna, finner 
vi i 2. 3 Elevernas ansvar och inflytande. I 2. 2 åläggs läraren att ”i 
det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt förhållningssätt”. Detta 
förhållningssätt uttrycks lite mer konkret i 2. 3. Läraren skall ”se 
till att alla elever /…/ får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbets-
former och innehåll i undervisningen”, ”planera undervisningen 
tillsammans med eleverna”, ”låta eleverna pröva olika arbetssätt 
och arbetsformer” och ”tillsammans med eleverna utvärdera under-
visningen”. I Riktlinjer för 2. 3 sägs, att läraren skall ”utgå från att 
eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt 
arbete i skolan”. Här är eleverna Förstadeltagare, men det tror agen-
terna i den offentliga rekontextualiseringsfältet uppenbarligen inte 
att de klarar av, eftersom de ålägger läraren att ”ha ett demokratiskt 
förhållningssätt”.

I Riktlinjer under 2. 5 Bedömning och betyg, åläggs läraren att 
”samverka med hemmen”. Här föreskrivs att den primära repro-
duktionsdiskursen ska samverka med den primära kontextualise-
ringskontexten, men en skrivning om att den senare ska samverka 
med den förra finns inte, ej heller i Skollagen. Vidare ska läraren 
”fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov 
och framgångar i studierna”.

Här skrivs fram en lärare som ska planera efter och främja elev-
ernas åsikter om undervisningen och dess innehåll och arbetssätt. 
Flera rekontexualiseringskrockar kan tänkas i praktiska situationer. 
Hur ska läraren förhålla sig om elever inte kan och vill; om elev och 
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förälder inte är överens om insatser; om kursmål står i strid med 
elevers åsikter om undervisningens innehåll?824

Vi kan konstatera, att dessa skrivningar genererar en förvärvardo-
minerad undervisning, där eleverna ska ha inflytande över innehåll, 
planering, arbetssätt och utvärdering.

Vad skall eleven?
Det innehåll som finns i Värdedelen återkommer i Måldelen, men nu 
uppspaltat på vem som har huvudansvar – ansvar är ett frekvent ord 
i Läroplanen - för genomförandet: ”Alla som arbetar i skolan skall,” 
”Lärare skall”, ”Skolan skall”, ”Personalen skall”, ”Rektor skall”. 

Dock finns ingen skrivning om vad eleverna skall. Under 2.3 Elev-
ernas ansvar och inflytande, Riktlinjer, sägs, att läraren skall ”utgå 
från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning 
och sitt arbete i skolan”, men det är läraren som skall, i materiella 
processer, ”se till att”, ”uppmuntra”, planera”, ”låta” och ”utvär-
dera”. Eleverna blir Andradeltagare eller Omständigheter: ”alla 
elever”, ”sådana elever som har svårt att”, ”tillsammans med elev-
erna”, ”eleverna” respektive ”tillsammans med eleverna”.825 Under 
samma rubrik uttrycks strävansmålen som att ”Skolan skall sträva 
mot att varje elev”.826 

Under rubriken Elevernas ansvar och inflytande skulle läsaren 
nog förväntat att eleverna utgjorde Förstadeltagare, i kongruens 
med övriga ”skall”-uppställningar, men så är inte fallet.

I Måldelen är eleverna inte Förstadeltagare en enda gång, i Värde-
delen åtta gånger. Emellertid är de enbart klara Förstadeltagare tre 
gånger, det vill säga Andradeltagarna och Omständigheterna inne-
håller ingen hjälp till Förstadeltagare (eleverna) i utförandet. Den 
ena gången lyder texten: ”Eleverna ska också kunna orientera sig i 
en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb för-
ändringstakt”; den andra gången: ”Eleverna ska träna sig att tänka 
kritiskt” och den tredje gången ”Genom studierna ska eleverna”.827 
Eleverna ska alltså undervisa sig själva. I de fem resterade fallen med 

824  Med Bernstein kan vi konstatera, att det kan finnas motsättningar 
mellan den pedagogiska reproduktionsdiskursen och den pedagogiska 
kontextualiseringskontexten. 

825  Lpf 94, s. 14.

826  Lpf 94, s. 13.

827  Lpf 94, s. 8.
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elever som Förstadeltagare är processverben ”ska få”,828 (tre gånger) 
”ska möta”, och ”ska bli medvetna”,829 det vill säga eleverna ska 
inte aktivt utföra en handling utan ”få” av någon. I passivkonstruk-
tionen ”ska uppmuntras”, är agenten underförstådd.830 Som framgår 
av figuren 6 6 är ordeet få frekvent i texten och samtliga gånger är 
det eleverna som är Andradeltagare. 

I Måldelen under 2. 6 Rektors ansvar finns sju ansvarspunkter, 
som har elev* som Andradeltagare eller Omständighet.831 Lärare 
som Andradeltagare förekommer endast två gånger och i pluralis 
som kollektiv: ”lärare och annan personal” och ”lärare i olika 
kurser”.832 Rektor är främst representant för eleverna. (Se också 
ovan under Vad skall rektor?)

Det ställs inga uttryckliga kunskapskrav på eleverna men de ska 
”kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informa-
tionsflöde och snabb förändringstakt”, ”träna sig att tänka kritiskt, 
att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 
olika alternativ” och ” skaffa sig en grund för livslångt lärande.” 
Här (igen) indikerar den reflexiva processen, att eleverna ska under-
visa sig själva. Dessutom ska de med skolans hjälp kunna förhålla 
sig till de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

sammanfattning lpf 94
Analysen ovan har gett vid handen, att Lpf 94:s skrivningar och 
innehåll rymmer motsättningar och otydligheter. Ett oklart förhål-
lande gör sig gällande om värdebegreppen. De ”värden som ligger i 
en kulturell mångfald” ska inses, men samtidigt ska förtrogenheten 
med ”Sveriges kultur och historia” befästas. ”Kulturarvet”, i singu-
lar, används som hegemoniskt, oomtvistat begrepp och ”individen” 
(också i singular) ska fostras enligt ”kristen etiks tradition”, vilken 
kan tolkas på mångahanda sätt, och ”västerländsk humanism”, som 
inte definieras.

Kunskapsbegreppet problematiseras däremot på flera sätt, men det 
finns ”beständiga kunskaper” som ska förmedlas. Vilka de är skrivs 

828  Lpf 94, sidorna 8 och 9.

829  Lpf 94, s. 9.

830  Lpf 94, s. 8.

831  Lpf 94, s. 15.

832  Lpf 94, s. 16.
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intet om; de tas som hegemoniskt accepterade. På samma sätt skrivs 
om ”bildning”. Å ena sidan problematisering av begreppet, å andra 
sidan en (tänkt) gemensam referensram. Vi konstaterade även, att 
avsaknaden av mentala processer bidrog till att göra texten otydlig.

Även skrivningarna om Rektors roll innehåller motsättningar. 
Hon ska vara både chef för personal och pedagogisk ledare; samti-
digt vara lärarnas chef och elevernas representant och garant för att 
elevernas önskemål effektueras. 

Lärarens roll framställs som oproblematisk, men rekontextua-
liseringskrockar i praktiken konstaterades. Förvärvardominerade 
skrivningar konstaterades.

I samtliga fall ovan konstaterades motsättningar och dialektik 
i skrivningarna. Stefan Lundström talar i sin avhandling om ”glo-
baliseringens paradox, där dynamiska globala kunskaper hamnar 
i kontrast till den /…/ mytiska gemensamma referensramen.”833 
Vissa hegemoniskt framskrivna gemensamma referensramar anges i 
läroplanen. Detta bidrar till att skapa motsättningar och otydlighet 
i texterna.

Vad eleven skall, skrivs inte fram explicit någonstans. Undervis-
ningen eller skolan ska ge eleven eller ska eleven få av skolan. Oftast 
skrivs eleven som Andradeltagare; inte ens i avsnittet om Elevens 
ansvar och inflytande figurerar eleven som Förstadeltagare.

De tre mest frekventa orden är elev*834, skola och ge. Ytterst för-
enklat skulle läroplanens budskap till ”Alla som arbetar i skolan” 
kunna beskrivas som att skolan skall ge eleverna olika färdigheter 
och värden. Vi har också konstaterat rektors ansvar som elevernas 
representant. Den första tentativa tolkningen, som formulerades 
som en karikerad bild av en textuell verklighet, i slutet av avsnittet 
Frekventa ord, visade sig efter analys inte vara helt fel.

ämneskonstruktioner – lpf 94
I analysen ovan har vi konstaterat, att den svenska Läroplanen 
skriver fram en förvärvarcentrerad skola, där alla som arbetar i den 
ska utgå från den enskilda elevens behov och ge eleven stort infly-
tande på innehåll och arbetssätt. Detta innebär en svag klassifikation 

833  Lundström, Textens väg, 133.

834  Berg et al. Skolan i ett institutionsperspektiv, 155. har räknat ut att ”det 
i läroplanen för gymnasieskolan finns 26 beskrivningar som direkt handlar om 
elevmedverkan.”
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och inramning, eftersom eleverna ska bestämma stoff, sekvens och 
tempo, vilket leder till integrerad kod och en åtminstone skenbart 
självreglerande verksamhet. Inget sägs om att de olika ämnena är 
väsentliga i kunskapsutvecklingen eller att eleverna ska förvärva ett 
metaspråk, vilket tillsammans med en framskriven teachers-based 
organisation, där ämnenas roll inte nämns, och svag klassifikation 
genererar kompetensmodeller, horisontell diskurs och en osynlig 
pedagogik. Framför allt skrivningarna om individualiseringen och 
förvärvarcentreringen indikerar en osynlig pedagogik och ämneskon-
struktion i kvadrant I. Detta understöds även av Stefan Lundströms 
iakttagelser om de starka progressivistiska inslagen i läroplanen.

läroplanskoder och -determinanter
Koderna och determinanterna i föregående kapitel om undervis-
ningen visade sig vara identifikation, elevmedverkan, individualism 
och vardagsdiskurs. Stefan Lundström har analyserat fram fem 
determinanter, där två ligger så nära varandra att de kan samman-
föras till en. Förmågan att inhämta kunskap, individens behov/
individcentrering, kulturarvet och samhällets grundläggande värden 
är de fyra som återstår. Individcentrering visade sig även i min 
läsning av Läroplanen, men Förmågan att inhämta kunskap yttrar 
sig i min läsning av Läroplanen som eget ansvar. De motsägelsefulla 
skrivningarna i Läroplanen om kulturarvet och samhällets grund-
läggande värden gör att jag inte vill kalla dem determinanter eller 
koder. Snarare är det icke-problematiserade framställningssättet en 
indikation på otydlighet.

Jag menar, att min analys genererar ytterligare en läroplanskod, 
-determinant, nämligen kunskapsrelativisering. Sammanlagt visar min 
analys av Läroplanen på följande koder och determinanter: individ-
centrering, otydlighet, kunskapsrelativisering och eget (elev)ansvar.

d. kursplanerna för svenska A och B och læreplanen  
for dansk A
Kursplan för Svenska A, 80 poäng, och Svenska B, 120 poäng, fanns 
som bilaga till Lpf 94. Kurserna hette ursprungligen Språket och 
människan, respektive Språk, litteratur och samhälle. Till dessa 
kursplaner fanns ämneskommentarer.
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2000 reviderades Kursplanerna, namnen på kurserna försvann så 
att de kom att heta enbart Svenska A och Svenska B och gymnasie-
poängen ändrades så att kurserna fick 100 poäng var. Det är dessa 
reviderade kursplaner som gällde vid min empiriinsamling och det 
är dem jag analyserar här nedan. År 2000 tillkom även kurserna 
Svenska C Muntlig och skriftlig kommunikation, Litteratur och 
litteraturvetenskap och Litterär gestaltning, samtliga med 50 gym-
nasiepoäng. Eftersom läroplanen fortfarande gällde, var ämneskom-
mentarerna fortfarande föreskrivande även om de inte reviderades. 
Kursplanen 2000 består av delarna Ämnets syfte, Mål att sträva 
mot, Ämnets karaktär och uppbyggnad, Mål som eleverna skall ha 
uppnått efter avslutad kurs i Svenska A respektive Svenska B. Sist 
kommer Betygskriterierna.

Kursplanerna ska läsas med Läroplanen och programmålen som 
bakgrund. Vad som står i dessa ska också visa sig i undervisningen.835

Læreplanen836 för Dansk A - STX finns som bilaga 15 till STX-
bekendtgørelsen.837 Dansk A – STX, Undervisningsvejledning är en 
omfattande, av Undervisningsministeriet framtagen, icke föreskri-
vande fördjupning av Læreplanen till hjälp vid lärarnas planering 
och undervisning.838 Hur dessa är uppbyggda och vad de innehåller 
återkommer jag till nedan.

Tidigare forskning om kursplanen för Svenska A och B
Eva Hultin studerar i sin avhandling från 2006 samtalsgenrer i 
gymnasieskolan, men gör även tematiska och ämneskonceptionella 
studier av kursplanerna för Svenska, i synnerhet B-kursen, och för 
Svenska som andraspråk.839 Det är hennes analyser av kursplanerna 
för Svenska, som är av intresse för min studie. 

835  Det talades mycket om ”infärgning”. Programmålen skulle färga av sig 
på ämnena och då skulle elevmotivationen bli större. Se till exempel Prop. 
2003/04: 140. Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasie-
skolan. Stockholm: Regeringskansliet.

836  Att den heter så framgår av Bilaga 1 till STX-bekendtgørelsen.

837  Den jag analyserar här nedan tillhör STX-bekendtgørelsen från december 
2004. 

838  Jag analyserar den från april 2005.

839  Hultin, Eva. Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. En 
ämnesdidaktisk studie. Diss., Örebro universitet, 2006. Analyserna av kurspla-
nerna finns på sidorna 61-77 och 88-101.



294

Vid sin läsning av kursplanerna finner hon fyra tydliga teman: iden-
titet och kultur, kritiskt tänkande, språk samt etik och demokrati.840 

Problemet i kursplanernas skrivningar är, menar Hultin, att före-
teelser och begrepp inte problematiseras eller definieras. Hennes 
sammanfattningsrubrik efter analyserna lyder: ”Mångtydiga kurs-
planer genom opreciserade begrepp”. Kursplanerna slår fast, att den 
personliga identiteten är beroende av språket. Och hon fortsätter:

Att språkliga olikheter och skillnader hänger samman med olika 

socioekonomiska villkor och med maktfrågor – där språkliga 

skillnader och olikheter ses som uttryck för olika sociala makt-

hierarkier i samhället – är däremot inget som problematiseras i 

kursplanen.841 

Kulturell identitet är ett begrepp som inte definieras i likhet med kul-
turarvet, centrala verk, det allmänmänskliga och det allmängiltiga.842 

Temat ”kritiskt tänkande” har fått en lite olycklig titel, menar jag, 
eftersom Hultin inte tar upp just detta, utan att kursplanerna har en 
kommunikativ kunskapssyn och att vid kommunikation i klassrum-
met stor hänsyn ska tas till ”elevernas önskemål, förutsättningar och 
erfarenheter”, som hon citerar ur kursplanen.843 

Kursplanernas olika skrivningar om ”språk” gör att de öppnar sig 
”för diametralt motsatta tolkningar, som det integrerade respektive 
det isolerade synsättet”, det vill säga att svenskämnet kan uppfattas 
både som en enhet och som momentuppdelat.844 

Hultin tolkar under rubriken ”etik och demokrati” kursplanen 
för Svenskas skrivningar om ”dialog med andra” och ”genom 
olika texter bli förtrogen med grundläggande demokratiska, 
humanistiska och etiska värden” som en konkretion av skolans 
demokratiuppdrag.845 

B-kursen i Svenska är ”både en breddningskurs och fördjupnings-
kurs med tydligare analytisk inriktning”. Den analytiska inrikt-

840  Ibid, 62.

841  Ibid, 62.

842  Ibid, 89 f.

843  Ibid, 64 f.

844  Ibid, 65 ff. och 90.

845  Ibid, 67.
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ningen innebär att ”eleven ska kunna jämföra och se samband”, 
[Hultins kursiv] enligt kursplanen och Hultin.846 Detta är även något 
vi sett realiseras i lokala kursplaner.

I den ämneskonceptoriska analysen utgår Hultin från Lars-Göran 
Malmgrens triad: svenska som färdighetsämne, svenska som bild-
ningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Hon 
kommer fram till, att kursplanen i Svenska ger möjlighet till tolk-
ningar till förmån för alla tre ämneskonstruktionerna.

”Om skrivningarna, i kursplanen för Svenska, som accentuerar 
språkliga aktiviteter och språkliga förmågor som kunskapsmål i sig 
och uttrycker ett atomistiskt, momentuppdelat synsätt på språkin-
lärning, görs till tolkningsnyckel”, kan kursplanen ”förstås som 
Svenska som färdighetsämne”. [Hultins kursiv.]847

”Om den snäva förståelse av begreppet kulturarv och den statiska 
förståelsen av kulturell identitet görs till tolkningsnycklar”, fram-
tonar ”Svenska som det högre bildningsämnet”. [Hultins kursiv.]848

”Om begreppet kulturarv ges en utvidgad förståelse och begrep-
pet kulturell identitet förstås relationellt” och om uttolkaren har 
”ett integrerat, kommunikativt synsätt på lärande” kan kursplanen 
”förstås som Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne”. [Hultins 
kursiv.]849

Mångtydigheten i kursplanen genom de opreciserade begreppen 
gör alltså kursplanen i Svenska öppen för vitt skilda tolkningar.

I sin avhandling från 2007 undersöker Stefan Lundström kurs-
planerna för Svenska A och B. Liksom i studien av läroplanerna 
gör han det ur ett historiskt och postmodernistiskt perspektiv. Han 
konstaterar, att i de allmänna målen för svenskämnet det ”syns en 
tydlig inriktning mot kommunikativa färdigheter”, något som han 
menar överensstämmer med ”det postmoderna samhällets behov av 
ansvarstagande individer i de flexibla ekonomierna”. [Lundströms 
kursiv.]850 

846  Ibid, 67 ff.

847  Ibid, 91.

848  Ibid, 92.

849  Ibid.

850  Lundström, Textens väg, 141 f.
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Sammankopplingen mellan ”kultur och identitetsskapande” 
menar Lundström vara ”en del av läroplanens kod”851 och också en 
determinant. Andra determinanter är ”förmågan att förstå sig själv 
och andra”, ”utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och 
internationella verk”, som inte preciseras i kursplanen. Detta för-
hållande, menar Lundström, är ett exempel på ”postmodernismens 
paradoxer”, att framhäva ”ett kollektivt meningsskapande” och 
”centrala verk”, men inte kunna konkretisera vad som är centralt.852 

Sammanfattningsvis hävdar han, att ”[d]e knapphändiga styrdo-
kumenten öppnar för läroplanen som en samtalsdomän med stora 
möjligheter för lärare och elever att skapa ’egna’ svenskämnen 
utifrån anvisningarna”.853 Att det var så i de besökta svenska klass-
rummen, visades i förra kapitlet.

Edmund Knutas gör i sin avhandling från 2008 en närläsning av 
dokumenten och använder även Bernsteins begrepp klassifikation. 
Innehållet i Ämnets syfte utgör en röd tråd från Lpf 94:s skrivningar 
med honnörsord som ”personlighetsutveckling och identitetsska-
pande, tänkande, kreativitet, analys, ställningstagande, kommunika-
tiv färdighetsutveckling och demokratifostran”. [Knutas kursiv.]854 

Sammanfattningsvis menar han, att ”[s]yftesbeskrivningarna i 
kursplanen måste betraktas som mycket generellt formulerade”. 

I Ämnets karaktär och uppbyggnad lyfts fram ”svenskämnets 
helhet” och svenskämnet som ett kommunikationsämne. Knutas 
noterar också, att ”elevernas möjligheter att påverka ämnet under-
stryks”. Efter läsning av detta avsnitt kommer han fram till att 
”A-kursen är ’lättare’ än B-kursen”. och med hänvisning till andra 
forskare att A-kursen ”står för det ’lägre’ svenskämnet medan 
B-kursen får stå för det ’högre’”.

Efter sin genomgång av kursplanerna, skriver Knutas:

Så som framgått av genomgången av kursplanerna är de övergri-

pande och generellt formulerade. Gränserna mot andra ämnen  

 

851  Ibid, 141. Han talar om ”läroplanens kod”, eftersom kursplanen i svenska 
är bilaga till Lpf 94.

852  Ibid, 142.

853  Ibid, 143.

854  Knutas, Mellan retorik och praktik. Hans kursplaneanalys finns på 
sidorna 15–21.
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är svag. Svenskämnets svaga klassifikation pekar alltså mot ett 

tematiskt, ämnesövergripande, förhandlingssätt.855 

På grund av detta, skriver Knutas, ger kursplanen en ”otydlig väg-
ledning för lärarna”. De lärare som försöker ta ett helhetsgrepp, 
hamnar i ”en nästan omöjlig situation”. Undervisningen kan bli 
antingen tematisk eller momentindelad, beroende på lärares tolk-
ningar av kursplanen. En möjlighet, fortsätter han, är att göra 
A-kursen tematisk och B-kursen momentindelad. En ansats till 
sådan läsning påträffades på Kellgrengymnasiet.

Fredrik Hansson använder sig i sin avhandling 2011 dels av Bern-
steins begrepp klassifikation och inramning, dels av delar av SFL:s 
begreppsapparat.856 Han analyserar tre delar av kursplanen, Ämnets 
syfte, Mål att sträva mot och Svenskämnets karaktär och uppbygg-
nad, och kan därefter dra några slutsatser. Ämnet skrivs fram som 
centralt för elevernas språkutveckling och definieras som ett kom-
munikationsämne; det finns skrivningar som indikerar ”tankar om 
ett implicit lärande när det gäller litteratur, medan skrivande ska ske 
enligt föreskriven metod (processkrivning)”.857 

Det finns i dokumentet, skriver Hansson, ”flera formuleringar” 
som genererar ”en svagare yttre klassifikation och även någon med 
svag inramning”. Den yttre klassifikationen innehåller en dubbelhet; 
det finns formuleringar som innehåller stoff ”specifikt för svensk-
ämnet”, men även sådana som innehåller ”specificeringar av stoff 
som andra lärare rimligtvis behärskar bättre”.858

Sammanfattning
Det finns några iakttagelser om kursplanens innehåll som återkom-
mer i den refererade forskningen. Tre av forskarna talar om identi-
tetsskapande, etik/demokrati samt elevcentrering. Alla fyra nämner 
framskrivningen av kommunikationsfärdigheter. Alla menar också 
att kursplanen är mångtydig (generell, oprecis, knapphändig, över-
gripande, dubbelhet)859 och att den därför genererar vitt skilda 

855  Ibid, 20.

856  Hansson, På jakt efter språk. Kursplaneanalysen finns på sidorna 92-105.

857  Ibid, 105.

858  Ibid, 105.

859  Även andra forskare har konstaterat detsamma. Stenlås, Niklas. En kår 
i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier. 
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tolkningar. De två som har använt delar av Bernsteins didaktiska 
modell, pekar på svag klassifikation och inramning.

komparativ innehållsanalys
I de tidigare styrdokumentsanalyserna har jag använt mig bland 
annat av delar av SFL:s begreppsapparat. Det kommer inte att ske när 
det gäller kursplanerna i de två länderna. Dels för att Hansson har 
gjort en analys med delar av SFL-modellen,860 dels, och främst, för 
att kursplanerna ligger närmast undervisningen i styrdokumentshie-
rarkin, och bör få störst genomslag på den. Därför undersöker jag 
dokumentens innehåll utifrån didaktikens traditionella tre frågor:861 
vad-frågan, vilka texter som ska behandlas, varför just dessa texter 
valts och hur-frågan, hur dessa texter ska behandlas. 

ämneskommentarer och Undervisningsvejledning
Ämneskommentarerna till Kursplanen från 1994, som inte omar-
betades när de nya kursplanerna kom 2000, är allmänt hållna.862 
Det konstateras, att Kursplanerna för de olika kurserna i Svenska 
inte ska ange hur målen ska nås och inte vara metodföreskrivande. 
Kronologisk litteraturhistorisk läsning behöver inte förekomma, 
men förbjuds heller inte. Det konstateras emellertid, att någon 
kanon inte finns, men i Kursplanen finns, som vi sett, framskrivet ett 
icke defininierat kulturarv. Under rubriken ”Litteraturen – en kör 
av röster” framskrivs intertextualitet och dialogicitet, ”jämföra och 
diskutera vad vi ser”.

Undervisningsvejledningen tar avstamp i citat från Lærepla-
nen och ”indeholder uddybende og forklarende kommentarer 
til læreplanens enkelte punkter”. Den innehåller också konkreta 

Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009: 6. Stockholm: 
Finansdepartementet, 2009, 54 ff talar bland annat om ”vaga och allmänna 
formuleringar”. Ask, Sofia. Tillgång till framgången. Lärare och elever om sta-
dieövergången till högre utbildning. Lic.-avh., Växjö universitet, 2005. Hennes 
informanter använder uttryck som ”svårtolkad, tråkig, obegriplig, rörig och 
tjatig”.

860  Hansson, På jakt efter språk, 92-105.

861  Comenius, Johan Amos. Didactica Magna. Stora undervisningsläran. I 
översättning av Tomas Kroksmark. Göteborg: Daidalos, 1989, skriven 1627-
1632. Visserligen räknade Comenius med fyra, där den fjärde frågan var ”vari-
genom”. I förra kapitlet användes sju frågor.

862  www.skolverket.se (Hämtat 2011-12-10).
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exempel: ”Vejledende exempler på mundtlige eksamensspørgsmål” 
(7 stycken), ”Paradigmatiske eksempler” från ”Det sproglige stof-
område” (3 stycken), ”Det litterære stofområde” (3 stycken), ”Det 
mediemæssige stofområde” (3 stycken). 

Dessa eksempler är konkreta med förslag på Omfang, det vill 
säga hur många lektioner området beräknas ta, Formål, som beskri-
ver syftet i förhållande till Læreplanen, Indhold, som förklarar vad 
som ska ske under förloppet (till exempel: ”Der foretages en række 
konkrete tekstbaserede nedslag i”, Litteratur, som innebär konkreta 
förslag på texter som kan läsas, Tilrettelæggelse, som innefattar 
metodiska förslag (till exempel: ”Forløbet tilrettelægges dels som 
klasseundervisning med inddragelse af gruppearbejde, dels som grup-
pebaseret projektarbejde om individuelt læste værker”, och slutligen 
Evaluering (till exempel: ”Analyse og fortolkning af de individuelt 
læste værker sammenfattes i og afleveres som en skriftlig besvarelse, 
hvis hovedsynspunkter fremlægges for klassen i et kortere oplæg. I 
sammenfatningen perspektiveres til forløbet som helhed”.

Skillnaderna mellan de båda dokumenten är så uppenbar, att 
någon djupare analys inte är nödvändig för att konstatera att Under-
visningsvejledningen är konkret och fyllig863 medan Ämneskommen-
tarerna är abstrakta och mångtydiga. 

ämnets syfte och Mål att sträva emot respektive Identitet og 
formål
De två styrdokumenten, Kursplanen för Svenska och Læreplanen 
Dansk A, har likartad uppbyggnad, så för översiktens skull och 
som inledning till en analys, presenteras uppställningen nedan. Som 
synes har jag bytt om lite på ordningen i Dansk A, så att rubriker, 
vars innehåll matchar varandra i dokumenten, kommer mitt emot 
varandra. Vi lägger märke till att Faglige mål, vad-frågan, kommer 
före Tillrettelæggelse, hur-frågan, något som är typiskt även i dansk 
didaktisk forskning.864 

863  En gammal svensklärare kommer att tänka på Lgy 70:s digra supplement 
till svenska.

864  Se kapitel 2. Teoretisk grund, avsnittet Dansk didaktisk forskning.
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Kursplan Svenska 2000
Svenska A och B

Læreplan Dansk A 2004
1. – 3.g.

Ämnets syfte
Mål att sträva mot

1. Identitet og formål

Ämnets karaktär och 
uppbyggnad

3. Tilrettelæggelse
3.1 Didaktiske principper
3.2 Arbejdsformer
3.3 IT
3.4 Samspil med andre fag

Mål
Mål som eleven skall ha uppnått 
efter avslutad kurs

2. Faglige mål
2.1 Faglige mål
2.2 Kernestof
2.3 Supplerende stof

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Kriterier för betyget Väl Godkänd
Kriterier för betyget Mycket Väl 
Godkänd

4. Evaluering
4.1 Løbende evaluering
4.2 Prøveformer
4.3 Bedømmelseskriterier

Figur 5.8 Uppställning av dispositioner i Kursplanen för Svenska 
2000 och Læreplanen Dansk A 2004.

Svenskämnet är kursindelat med de för alla program obligatoriska 
kurserna Svenska A och Svenska B, medan danskämnet är en treårig 
studiegång.

Mot Læreplanens Identitet og formål sätter jag två delar av den 
svenska kursplanen: Ämnets syfte och Mål att sträva mot. Fredrik 
Hansson har på ett övertygande vis, genom att parallellställa dem, 
ungefär som jag gör ovan med dispositionen och som jag gör nedan, 
visat att de uppvisar ”en ganska konsekvent intratextualitet”.865 
Han koncentrerar sig på de punkter som rör den språkliga delen av 
ämnet. En liknande uppställning för textmomenten i Kursplanen ser 
ut så här:

865  Hansson, På jakt efter språk, 97 ff.
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Ämnets syfte Mål att sträva emot

syftar till att ge eleverna möjlig
het att ta del av och ta ställning 
till kulturarvet och

att få uppleva och diskutera 
texter som både väcker lust och 
utmanar åsikter

Skolan skall i sin undervisning i 
svenska sträva efter att eleven 
genom olika texter och medier 
blir förtrogen med grundläg-
gande demokratiska, huma-
nistiska och etiska värden men 
också medveten om destruktiva 
krafter att reagera emot 
utvecklar sin fantasi och lust 
att lära genom att tillägna sig 
skönlitteratur i skilda former 
från olika tider och kulturer och 
stimuleras till att söka sig till lit-
teratur och bildmedier som källa 
till kunskap och glädje

Genom språket bildas kunskap 
och genom språket görs kun
skapen synlig och hanterbar. 
Förmågan att reflektera över, 
förstå, värdera och ta ställning 
till företeelser i omvärlden växer.

förmågan att tolka, kritiskt 
granska och analysera olika 
slag av texter, såväl skrift som 
bildbaserade, svarar mot det krav 
som ställs i ett komplicerat och 
informationsrikt samhälle
utvecklar sin förmåga att söka, 
sovra, bearbeta information från 
såväl muntliga som tryckta och 
digitala källor

Möta olika texter och 
kulturyttringar

utveckla en beläsenhet i centrala 
svenska, nordiska och interna-
tionella verk och att få tillägna 
sig kunskap om författarskap, 
epoker och idéströmningar i 
kulturer från olika tider
får kännedom om litteratur, 
språk och språksituationen i 
hela norden inklusive minori-
tetsspråken i Sverige

Figur 5.9 Parallellställning av textmomenten i Ämnets syfte  
och Mål att sträva emot.
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Uppställningen visar att det finns kongruens, men att tolkningen 
av kongruenserna inte är lika klara som när det gäller de språk-
liga momenten. Som andra forskare påtalat ovan är det i synnerhet 
kulturarvet som blir problematiskt. Ska vi tolka det så att det är 
”grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska värden”, 
som utgör kulturarvet, och ska ”destruktiva krafter” inräknas? Eller 
är det kanske ”skönlitteratur i skilda former från olika tider och 
kulturer” eller ”centrala svenska, nordiska och internationella verk” 
eller ”litteratur, språk och språksituationen i hela norden inklusive 
minoritetsspråken i Sverige” som ingår? Eller är det alla de nämnda 
värdena och artefakterna?

Som andra forskare påtalat, som visats tidigare, lämnar skrivning-
arna i kursplanen stort tolkningsutrymme åt lärare och elever. Vad 
rymmer till exempel ”centrala svenska, nordiska och internationella 
verk”?

Varför svensk- och danskämne? 
Av Syftes- och Formålsparagraferna bör vi kunna få några svar på 
varför-frågan.

Portalstycket under Ämnets syfte lyder:

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka 

den personliga och kulturella identiteten, att utveckla tänkandet, 

kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande. Den 

syftar vidare till att bidra till framgång i studierna och förmågan 

att kommunicera med andra.866 

Vi lägger märke till att de nyckelord, som Hultin och Lundström 
ovan lagt märke till, förekommer redan här. Det viktiga för ämnet 
svenska, dess raison d´être, är att stärka den personliga och kulturella 
identiteten, vilket kan bli svårt för svenskläraren att uppfylla med 
tanke på hur kultur definieras i det övergripande styrdokumentet, 
Lpf 94. Vidare ska svenskämnet utveckla tänkandet, kreativiteten 

866  SKOLFS 2002: 2. Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygs-
kriterier i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, 
samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och estetisk verksamhet för 
nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan och gymnasial 
särvux samt i idrott och hälsa för nationella och specialutformade program i 
gymnasiesärskolan, sid 1 f.
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och förmågan till analys och ställningstagande, men inget sägs om 
hur eller varför. Slutligen ska ämnet bidra till framgång i studierna 
och i kommunikationsförmågan. 

Hansson har genom SFL-analys visat, att i Ämnets syfte det finns 
underförstådda legitimeringar av syftet, att svenskämnet ges en svag 
yttre klassifikation och att det finns tre processer: stärka, utveckla 
och bidra till. Åtta av tretton processer i Mål att sträva mot, när det 
gäller textmomenten, är utveckla. 

Början av 1.1 Identitet i Læreplanen lyder:

Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. I arbejdet med dansk 

sprog og dansksprogede tekster i forskellige medier etableres et 

møde med kultur- og bevidsthedsformer i Danmark, Europa og 

øvrige verden fra oldtid til i dag. Gennem den intensive tekstlæs-

ning, der forbinder sproglige, historiske og æstetiske synsvinkler, 

bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil.867 

Portalstycket under 1.2 Formål lyder: 

Danskfaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og et studiefor-

beredende formål. I arbejdet med ældre og nyere tekster anskuet 

i et sprogligt, litterært og kulturelt perspektiv skærpes elevernes 

kritisk-analytiske sans for at tilegne sig litterære og ikke-litteræ-

re udtryksformer og afdække deres betydning. Dermed bidrager 

faget til både at udvide elevernes dannelseshorisont og at styrke 

deres evne til at håndtere informationer, gå bag om ordene og 

forstå disses indhold og nuancer. Kritisk-analytisk sans og beher-

skelsen af et sikkert sprogligt udtryk fremmer elevens muligheder 

for at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, globalt 

orienteret samfund.868 

Ämnets syfte är ”dannelsesmæssigt og studieforberedende.” Här 
framskrivs ett ämne vars identitet består av ”dansk sprog og litte-
ratur”, ”møde med kultur- og bevidsthedsformer”, ”intensiv tekst-
læsning” i vilken eleverna ska ”gå bag om ordene” och utveckla 
”kritisk-analytisk sans”.

867  Bilag 15 till STX-bekendtgørelsen, 1.

868  Ibid.
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Vad och hur?
Vi lägger märke till, att det mest är vad svenskämnet ska ge eleverna 
som framskrivs i dessa två delar av Kursplanen, något som också 
utmärker Lpf 94, men då att skolan eller undervisningen skall ge, så 
här finns kongruens mellan styrdokumenten. 

Den danska Læreplanen säger också något om vad danskämnet 
ska ge, till exempel ”både at udvide elevernes dannelseshorisont og 
at styrke deres evne til at håndtere informationer, gå bag om ordene 
og forstå disses indhold og nuancer”, men framför allt föreskriver 
den ämnets innehåll.

I den här delen av styrdokumenten överväger vad-frågan. Doku-
menten ger dock en första bild av även hur-frågan. I Sverige ska 
eleverna ” tolka, kritiskt granska och analysera”, och ” söka, sovra, 
bearbeta information”. I Danmark ska eleverna läsa texter intensivt 
och ”oplevelse, analyse og fortolkning” ska samspela.

Sammanfattning 
Dokumenten är i detta avsnitt lika varandra i dispositionen. Den 
största skillnaden är att Læreplanen är betydligt mer kortfattad än 
Kursplanen, men till Læreplanen finns en utförlig Undervisningsvej-
ledning. I den svenska dokumentdelen motiveras ämnet, varför-frå-
gan, främst av ”att hos eleverna stärka den personliga och kulturella 
identiteten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till 
analys och ställningstagande”, medan den danska syftar ”til både 
at udvide elevernes dannelseshorisont og at styrke deres evne til at 
håndtere informationer, gå bag om ordene og forstå disses indhold 
og nuancer”.

De svenska skrivningarna innebär ett individuellt elevinriktat 
ämne och de danska mer av ett bildningsämne med intensiv textläs-
ning. En konklusion som Hansson drar efter sin analys av Ämnets 
syfte är att ”det eleven uppnår i svenskundervisningen är till för att 
uppnå något annat”.869 Svenskämnet skrivs alltså inte fram som ett 
ämne in its own right, något som Læreplanen i Dansk A gör.

869  Hansson, På jakt efter språk, 96.
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ämnets karaktär och uppbyggnad respektive Tilrettelæggelse
Vad ska kurserna innehålla?
I denna del av Kursplanen slås det fast, att ”[k]unskaper i och om 
språk och litteratur är ämnets huvudsakliga innehåll”, men det före-
skrivs också ett ”vidgat textbegrepp” och att svenska är ”ett kom-
munikationsämne” och ”att främja elevernas språkutveckling är 
en övergripande uppgift” ”[T]eoretisk kunskap om att läsa, skriva, 
tala, samtala, lyssna samt kunskap om att tolka både text och bilder 
”ska även rymmas inom ämnet”. Hänsyn ska tas till ”den valda 
studieinriktningen” och undervisningen ska ”utgå från elevernas 
önskemål, förutsättningar och erfarenheter”.

Svenska A ska ”öka elevernas tilltro till den egna språkliga förmå-
gan”. Läsning sker ”för lust och glädje, för självkännedom och för 
att finna det allmänmänskliga och allmängiltiga”. Vikten av elever-
nas ”egna behov” och vald studieriktning påpekas igen. 

I skrivningarna om Svenska B påpekas än en gång ”vald studie-
inriktning och egna behov”. Texter ska tydligare ses ”som kun-
skapskällor”. Det konstaterades i förra kapitlet, att elever i svenska 
gymnasier inte läser skönlitteratur som fiktion, utan som fakta och 
att texter används som avstamp till att diskutera olika etiska eller 
samhällsproblem.

Om elevernas skriftliga arbete sägs i Læreplanen att de, förutom 
”mindre skriveøvelser” ska prestera ”en større sammenhængende 
og ræsonnerende fremstilling [som] behandler en danskfaglig tekst, 
et danskfagligt emne eller en danskfaglig problemstilling”. Eleverna 
ska vidare arbeta med ”forskellige mundtlige genrer”. 

Hur?
Om hur det ska arbetas sägs i Kursplanen inget direkt.870 Dock 
betonas svenskämnets helhet, något som indikerar något om arbets-
sätt. Skrivprocessen skrivs fram.871 Skrivningar angående B-kursen 
ger kanske vissa ledtrådar. Vid textläsning ska ”perspektivet vidgas 
/…/ mot historien, samhället och framtiden” och det ska konstateras 
hur texterna ”speglar sin tid och rådande samhällsförhållanden”. 
Visserligen sägs att Svenska B ska ha ”en mer analytisk inriktning” 

870  I ämneskommentarerna sägs att kursplanerna inte föreskriver metoder 
eller hur mål ska uppnås. 

871  Hansson, På jakt efter språk, 105.
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än Svenska A, men detta är till intet förpliktigande, eftersom det i 
denna inget skrivs om analys. Dessa skrivningar ger en läsning ut 
ur texten och inte in i den. Trots brist på stöd i kursplanerna försö-
ker vissa av de svenska lärarna att föra eleverna in i texten, som vi 
sett. Dock visade sig elevtexten och elevdiskursen vara så stark, att 
lärarna inte lyckades.

Även Læreplanen talar om ämnets enhet: ”en synlig integration af 
fagets receptive og produktive dimension”. Eleverna ska arbeta med 
skrivprocessen, men det är viktigt med ”faglig vejledning i skrive-
fasen”. Vid textläsning ska ”den nuancerede og veldokumenterede 
analyse, fortolkning og perspektivering” gälla. IT ska användas i 
skrivundervisningen, vid informationssökning, vid interaktiva 
program och vid virtuella konferenser.

Undervisningen ska präglas av ”en bred vifte af arbejdsformer : 
lærerforedrag, individuelt arbejde, elevoplæg, klassesamtale, grup-
pearbejde, projektarbejde samt internetbaseret tilrettelæggelse”. 

Sammanfattning
Här framträder tydligare skillnader i skrivningarna. Undervisningen 
i svenskämnet ska filtreras genom programmålen, ”den valda stu-
dieinriktningen” och ”utgå från elevernas önskemål”. Detta leder 
till svenskämnen som ser mycket olika ut i olika kommuner, skolor 
och klassrum, något som iakttogs vid jämförelse mellan undervis-
ning och jämförelsen mellan de lokala kursplanerna på Kellgren- 
och Lenngrengymnasiet. A-kursens textbehandling har som syfte 
att ”öka elevernas tilltro till den egna språkliga förmågan”, ännu 
en elevcentrerad skrivning, och ”för lust och glädje, för självkän-
nedom”. Vi ser här ett individcentrerat, förvärvarorienterat ämne 
med osynlig pedagogik framskrivet.

Læreplanens del om Tilrettelæggelse innehåller skrivningar som 
innebär ett starkt klassificerat danskämne med synlig pedagogik: 
”den nuancerede og veldokumenterede analyse, fortolkning og 
perspektivering af tekster”, ”en danskfaglig tekst, et danskfagligt 
emne, eller en danskfaglig problemstilling”. En sådan undervisning 
demonstrerades också i de danska klasserna.
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Mål i Svenska A och B respektive Faglige mål
I genomgången av denna del av dokumenten, använder jag som 
exempel främst vad som skrivs om texter. Skulle även de språkliga 
momenten och mediemomenten tas med, skulle texten bli för oöver-
skådlig. Vad som gäller för skrivningarna om textmomenten, gäller 
emellertid även de andra två momenten.

Vad, vilka texter, ska behandlas? 
I Kursplanen i Svenska A återkommer elevcentreringen, ”text som 
är relevant för eleven själv” och programmålsfiltreringen, ”för den 
valda studieinriktningen”. Vid textläsning ska eleven ”kunna for-
mulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar”. 
Eleven ska också ”känna till några vanliga myter och motiv i lit-
teraturen”. 

I Svenska B fordras att eleven ska ”kunna jämföra och se samband 
mellan litterära texter från olika tider och kulturer” och de ska vara 
valda ”med anknytning till vald studieinriktning”. Eleven ska också 
”ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och 
internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap 
från olika tider och epoker”. Huruvida dessa texter också ska vara 
valda ”med anknytning till vald studieinriktning” framgår inte och 
inte heller, vilket tidigare konstaterats, vilka verk som är ”centrala”. 
Vad egentligen ”ha tillägnat sig” (reflexiv konstruktion) och ”ha 
stiftat bekantskap med” innebär, får läsaren själv tolka.

Læreplanen är betydligt med detaljerad. Först slås fast att förhål-
landet mellan ”det sproglige, det litterære og det mediemæssige sto-
fområde” ska vara 2:3:1. Texter ska läsas genom ”en række epokale 
nedslag i de sidste 1000 års litteratur”. Dessa kan emellertid inte 
vara vilka som helst. Læreplanen föreskriver:

– tekster fra tiden før 1700, herunder saga, folkeeventyr, folke-
vise og salme 

–  tekster fra 1700-tallet, herunder tekster fra oplysningstiden 
– tekster fra 1800-tallet, herunder tekster fra romantik, roman-

tisme og naturalisme 
– tekster fra 1900-tallet, herunder realistiske og modernistiske 

tekster 
– tekster fra 2000-tallet, herunder tekster fra de seneste fem år 
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– et forløb om verdenslitteratur og dennes samspil med dansk 
litteratur 

– læsning af en afgrænset periode før 2000
– svenske og norske tekster på originalsproget 

Eleverna ska vidare ha stiftat bekantskap med mindst én tekst av 
vardera fjorton (danska) kanonförfattare,872 och ytterligare elva 
(danska) författare ”anbefales i særlig grad” i Undervisningsvej-
ledningen.873 Den danska Læreplanen dikterar också, att eleverna, 
inom loppet av de tre åren, ska läsa sju hela verk, varav ett massme-
dieverk och varav två av de sju ska vara individuellt lästa.  Minst tre 
av kategorierna ”roman, drama, novellesamling, digtsamling og ræ-
sonnerende prosa” ska vara representerade och texterna ska också 
vara historiskt spridda: ”mindst ét fra tiden før 1800, mindst ét fra 
1800-tallet og mindst to fra tiden efter 1900, hvoraf mindst ét er fra 
tiden efter 1945”.

Under Supplerende stof försäkrar sig Læreplaneskrivarna, att 
ämnet blir ordentligt fagligt tillgodosett: 

Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af 

kernestoffet. Det supplerende stof skal perspektivere og uddybe 

kernestoffet og udvide elevernes faglige horisont.

Hur ska det arbetas med texter?
Den svenska Kursplanen ger inget svar på den frågan. Læreplanen 
föreskriver, att det ska arbetas med ”grundlæggende litteraturteore-
tiske begreber og metoder”, och dessa finns beskrivna under avsnit-
tet Tilrettelæggelse.

Sammanfattning
I detta avsnitt av styrdokumenten framgår skillnaderna, som tidigare 
framskymtat, tydligt. Svenskämnet skrivs fram som ett individcentrerat, 

872  Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N. F. S. Grundtvig, Steen St. 
Blicher, H. C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. 
Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Christensen, Karen Blixen, Martin A. 
Hansen, Peter Seeberg, og Klaus Rifbjerg.

873  Undervisningsvejledningen, s 11. Thomas Kingo, H. A. Brorson, Johs. 
Ewald, Emil Aarestrup, Søren Kierkegaard, Henrik Ibsen, J. P. Jacobsen, Sophus 
Clausen, Hans Kirk, Villy Sørensen og Inger Christensen.
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förvärvarcentrerat ämne med ytterst svag yttre klassifikation och inram-
ning. Danskämnet skrivs fram som ett förmedlarcentrerat ämne med 
stark yttre klassifikation mot andra ämnen, ett vetenskapligt ämne, och 
ett ämne med klar innehållslig och metodisk/didaktisk egen karaktär.

Betyg och karakterer
De danska och svenska betygssystemen fungerar helt olika. I Sverige 
finns betygskriterier för varje ämne, i Danmark finns en skala som 
gäller samtliga ämnen och som innehåller en kravbeskrivning. 
Kraven i de olika ämnena föreskrivs i ämnenas Læreplaner. Elev-
ernas kunskaper ska alltså evalueras enligt skalan i förhållande till 
ämnets mål. Här finner vi en förklaring till varför Læreplan Dansk 
A är så konkret och detaljerad. 

För en svensk låter detta kanske märkligt, men i Danmark finns 
tradition för denna betygsgivningsordning. I Danmark finns ju 
också möjligheter att diskutera betygsgivning med lärare från andra 
kommuner genom censorsystemet. Kredibiliteten för systemet, den 
nationella likheten i evaluering och elevens rättssäkerhet vilar på en 
offentlig examen med oberoende censorer.

I detta avsnitt i de båda läroplanerna dominerar vad-frågan. 
Kanske är det naturligt med tanke på att det i teoretiska ämnen 
normalt är elevens kunskaper som ska evalueras och betygsättas, 
inte sättet att arbeta på.

Avsnittet 4. Evaluering är indelat i tre delar. I 4. 1 Løbende evalu-
ering, pekas det på olika evalueringsformer, som portfolioevaluering, 
projektfremlæggelse, mundtligt oplæg och mindre skriftlige prøver. 
4. 2 Prøveformer beskriver hur det skriftliga och muntliga provet i 
studentexamen ska gå till. 4. 3 Bedømmelseskriterier hänvisar till 2. 1 
Faglige mål och tar upp vad som läggs ”vægt på eksaminandens fær-
dighed i” till det skriftliga och muntliga provet i studentexamen. Eva-
lueringsavsnittet skiljer på løbende evalueringer, formativ evaluering 
som det heter i Anvendelse af 7-trinsskalaen, och betyg på ett avslu-
tande prov, det vill säga studentexamen, en summativ evaluering.874

Den danska 7-stegsskalan är anpassad till ECTS-skalan, vilket 
framgår av nedanstående tabell.

874 http://uvm.dk/I-fokus/7-trins-skalaen/Anvendelse-af-7-trins-skalaen 
(Hämtat 2012-12-11).
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Karakter 873 Betegnelse Beskrivelse ECTS

12 Den frem
ragende 
præstation

Karakteren 12 gives for den 
fremragende præstation, der 
demonstrerer udtømmende 
opfyldelse af fagets mål, med 
ingen eller få uvæsentlige 
mangler

A

10 Den fortrinlige 
præstation

Karakteren 10 gives for den 
fortrinlige præstation, der 
demonstrerer omfattende 
opfyldelse af fagets mål, med 
nogle mindre væsentlige 
mangler

B

7 Den gode 
præstation

Karakteren 7 gives for den 
gode præstation, der demon
strerer opfyldelse af fagets 
mål, med en del mangler

C

4 Den jævne 
præstation

Karakteren 4 gives for den 
jævne præstation, der 
demonstrerer en mindre grad 
af opfyldelse af fagets mål, 
med adskillige væsentlige 
mangler

D

02 Den til
strækkelige 
præstation

Karakteren 02 gives for den 
tilstrækkelige præstation, der 
demonstrerer den minimalt 
acceptable grad af opfyldelse 
af fagets mål

E

00 Den util
strækkelige 
præstation

Karakteren 00 gives for den 
utilstrækkelige præstation, 
der ikke demonstrerer en 
acceptabel grad af opfyldelse 
af fagets mål

Fx874

3 Den ringe 
præstation

Karakteren 3 gives for den 
helt uacceptable præstation

F

Figur 5.10  Översikt över den danska betygsskalan i 7 steg, koordi-
nerad med ECTS-skalan.877 

875 Att betygsskalan inte går från 1 till 7, har historiska orsaker. 7-trins-ska-
laen avlöste 13-skalaen, som hade 10 betygssteg, och denna i sin tur avlöste en 
annan 13-skala.

876 Det finns alltså två Icke Godkänt-nivåer.

877  http://uvm.dk/I-fokus/7-trins-skalaen/Karakterer-paa-7-trins-skalaen. 
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Vad fordras då av svenska elever i svenskämnet? Eftersom jag valde 
att ta textmomenten som exempel i Mål att uppnå, gör jag likadant 
vad gäller betygskriterierna. Resonemangen och konklusionerna 
gäller emellertid även de språkliga momenten. Betygskriterierna 
räknar bara med formativ evaluering, det vill säga fortgående eva-
luering som ligger till grund för elevens vidare lärprocess, eftersom 
offentlig examen inte finns i Sverige. Naturligtvis kan provresultat 
uppfattas som summativ bedömning.878

Av eleven fordras i A-kursen att den ”läser” (2 gånger), ”sam-
manfattar” (2 gånger), ”reflekterar”, ”gör (jämförelser)” och 
”formulerar” (egna tankar), ”relaterar” (2 gånger, dels till sina kun-
skaper och erfarenheter, dels till sin egen tid och sin egen livssitua-
tion). För att få Godkänd i A-kursen fordras endast att eleven kan 
”sammanfatta innehållet” i läst text och formulera ”egna tankar 
och iakttagelser kring läsningen”. Inget sägs om kvaliteten. För 
inget betygssteg fordras, att eleven går in i texten och analyserar. 
Trots dessa skrivningar försöker svensklärarna, som vi sett, att höja 
kraven i de lokala kursplanerna. Kriterierna för A-kursen i Svenska 
är individ- och förvärvärvarcentrerade och har svag yttre och inre 
klassifikation och inramning.

B-kursen ska vara en breddning och födjupning av A-kursen. 
Breddningen visar sig på Godkänd-nivån i att det fordras att eleven 
”tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer” och 
det ska ske ”via böcker, teater och film”. Svensklärarna, som vi mött 
i förra kapitlet, följer alltså läroplanen i deras behandling av teater 
och film. Eleven ska också kunna diskutera ”innehåll, gestalter och 
bärande tankar i texterna” och kunna redogöra ”för några betydel-
sefulla författarskap och idéströmningar”.

Först på Väl godkänd-nivån fordras att eleven ”analyserar och 
tolkar självständigt litterära texter och använder sig av litterära 
begrepp”. Vidare är det först på denna nivå, som eleven ”gör iakt-
tagelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel”.

878 Den formativa bedömningen förs fram av Skolverket och politiker idag. 
En kort presentation av formativ bedömning finns i kapitel 4. I klassrummen. 
För översikt och beskrivning se till exempel Grönlund, Agneta. Redskap för 
lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet. Lic.-avh., Karlstad 
universitet, 2011. Formativ bedömning och summativ bedömning ger massor 
av träffar på nätet. 
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På Mycket väl godkänd-nivån får vi veta, att analys ska ske ”i 
förhållande till den miljö, den tid och det samhälle där de har upp-
stått”, det som i danskämnet benämns perspektivering. För att få 
högsta betyg tolkar eleven ”bildspråk och uppfattar olika innebör-
der i lästa texter”.

Bedömningskriterierna för B-kursen är på Godkändnivån individ- 
och förvärvarcentrerad och uppvisar svag klassifikation och inram-
ning, medan skrivningarna på VG- och MVG-nivåerna kan inne-
bära starkare klassifikation och inramning beroende på hur lärarna 
tolkar kriterierna.

sammanfattning kursplan och læreplan
De svenska kursplanerna och ämneskommentarerna skriver fram 
ett förmedlar- och individcentrerat ämne med mångtydiga, opreci-
serade lärandemål, som dessutom ska filtreras genom programmål 
och elevernas önskningar. Skrivningarna innebär decentralisering till 
lokal nivå, individualism, och valfrihet för eleverna. 

Læreplanen uttrycker förmedlarcentrering med tydliga skriv-
ningar om ämnets (traditionella) metoder och vetenskaplighet, 
vilket gör förhandlingsutrymmet i klassrummen mindre. 

ämneskonstruktioner – kursplanerna och Læreplanen
Analysen av Kursplanen för Svenska A och B har gett vid handen, 
att den framskriver ett ämne med svag yttre och inre klassifikation 
och inramning, något som också Hansson kommit fram till när det 
gäller de språkliga momenten i kursplanen, och vad gäller klassifi-
kationen har Knutas nått samma resultat. 

Den svaga klassifikationen och inramningen ger en integrerad 
kod, som är ”teachers-based”, elevsjälvreglerande och med var-
dagskunskap, något som också kan generera kontextberoende. Den 
svaga klassifikationen, den osynliga evalueringen, och ett system, 
där förvärvarna har ett till synes stort mått av kontroll över urval, 
sekvensering och tempo gör, att Kursplanen ger uttryck för kom-
petensmodeller och horisontell diskurs. Skrivningarna innebär en 
osynlig pedagogik. Detta och konstaterandet av att Kursplanen är 
förvärvar- och individcentrerad, ger ett ämne i kvadrant I. I förra 
kapitlet kunde konstateras, att ämnet också realiserades i denna 
kvadrant.
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Skrivningarna i Læreplanen med offentlig examen och under-
visningskunskap ger stark klassifikationen och inramning, vilket 
betyder sammansatt kod. Faglighed och videnskabelighed innebär 
kontextoberoende kod. Den synliga evalueringen, den explicita 
kontrollen ger prestationsmodeller och vertikal diskurs. Læreplanen 
skriver fram en synlig pedagogik. Förmedlarinriktning, ämneskon-
centrering och bildningsorientering ger ett ämne i kvadrant III, i 
vilken kvadrant det också realiseras.

kursplanekoder och -determinanter i kursplanerna  
och Læreplanen
Genomgången av tidigare forskning och analysen av de två styrdo-
kumenten har visat, att troliga kursplanekoder och -determinanter 
för Kursplanen för Svenska är mångtydighet, etik/demokrati, elev-
centrering/individualism och kommunikation, medan de för Lære-
planen är tydelighed, dannelse, faglighed, studieforberedende. Sätter 
man dessa begrepp mot varandra, kan vi konstatera en nära nog 
total skillnad mellan dokumenten.

Koder och determinanter i 
Kursplanerna i Svenska

Koder och determinanter i 
Læreplanen Dansk A.

mångtydighet tydelighed

etik/demokrati dannelse

elevcentrering/individualism faglighed

kommunikation studieforberedende

Figur 5.11 Koder och determinanter i Kursplanerna och Lære-
planen.

Ämneskonstruktioner – styrdokumenten
Likheterna som följer de respektive styrdokumentshierarkierna och 
olikheterna dem emellan framträder tydligt vid en tabelluppställ-
ning. Följande tidigare resonemang räknas Lag/Förordning och 
Lov/Bekendtgørelse som ett dokument, varför vi får tre hierarkiskt 
ordnade styrdokument:
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Skollagen/
Gymnasieförordningen

kontextberoende kod
svag klassifikation och inramning
integrerad kod
osynlig pedagogik
kompetensmodeller
horisontell diskurs
kvadrant I

Gymnasieloven/
STX-Bekendtgørelsen

kontextoberoende kod
stark klassifikation och inramning
sammansatt kod
synlig pedagogik
prestationsmodeller
vertikal diskurs
kvadrant III

Lpf 94

svag klassifikation och inramning
integrerad kod
osynlig pedagogik
kompetensmodeller
horisontell diskurs
kvadrant I

Kursplan A och B

kontextberoende
svag yttre och inre klassifikation
svag inramning
integrerad kod
osynlig pedagogik
kompetensmodeller
horisontell diskurs
kvadrant I

Læreplanen

kontextoberoende
stark yttre och intre klassifikation 
stark inramning
sammansatt kod
synlig pedagogik
prestationsmodeller
vertikal diskurs
kvadrant III

Figur 5.12 Sammanfattning av analys med Bernsteins dikotomier 
av styrdokumenten i Sverige och Danmark. 

koder och determinanter i styrdokumenten
En genomgående iakttagelse i studierna av styrdokumenten är att de 
svenska skrivningarna karakteriseras som mångtydiga och oprecisa och 
därför i extremt hög grad är tolkningsbara, medan de danska karakteri-
seras av tydlighet och konkretion, vilket gör dem mindre tolkningsbara. 

Bland de svenska koderna och determinanterna nämns indivi-
dualism i en eller annan form i analysen av alla tre dokumenten: 
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individens behov/individcentrerat, elevcentrering/individualism 
och elevcentrering/individualism. Värden nämns också i alla tre: 
demokrati, grundläggande värden och etik/demokrati, medan eget 
ansvarstagande nämns i två.879 

Svenska styrdokumentskoder och -determinanter skulle alltså 
vara individualism, värden och eget ansvarstagande, tillsammans 
med mångtydighet. De tre första säger något om innehållet i styrdo-
kumenten; det senare något om form och tolkningsbarhet.

De danska styrdokumentens koder och determinanter har kon-
staterats vara faglighed, videnskabelighed, individet i fællesskab och 
dannelse. Offentlig eksamen kan också räknas som kod/determi-
nant, men fungerar i sammanhangen som stödjare till faglighed och 
videnskabelighed. Tydlighet och konkretion säger något om form 
och (begränsad) tolkningsbarhet.

Koder och determinater i styrdokumenten framgår av följande tabell:

Koder och determinanter i 
svenska styrdokument

Koder och determinanter i 
danska styrdokument

Individualism Individet i fællesskab

Värden Dannelse

Eget ansvar Faglighed, videnskabelighed

Mångtydighet Tydelighed

Figur 5.13 Förteckning över koder och determinanter i de svenska 
och danska styrdokumenten.

sammanfattning och diskussion – styrdokumenten
Hur de svenska styrdokumentskoderna och -determinanterna 
omsattes i undervisningens retorik och praktik visades i förra 
kapitlet. Individualism och ansvarstagande rekontextualiseras så 
att eleverna i stor utsträckning själva får ta ansvar för sitt lärande. 
Värden har blivit till värdenihilism, ”det finns inga svar”, eller till 
”det evigt mänskliga”. Mångtydigheten och oprecisheten visar sig i 
att de lokala kursplanerna på de två skolorna uttrycker olika krav 
på eleverna.

879  Även Stenlås, En kår i kläm, 12 konstaterar “att de nya styrdokumenten var 
otydliga och betonade värderingsförmedling istället för kunskapsförmedling.”
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De danska styrdokumentskoderna och -determinanterna faglig-
hed, videnskabelighed och dannelse rekontextualiseras i litteraturve-
tenskaplig läsning av texter och individet i fællesskab som dialogiska 
helklassdiskussioner om texter. Tydelighed och konkretion visar sig i 
lärarnas strategier för lektionsuppbyggnaden, scaffolding.

Vi har i detta och tidigare kapitel kunnat konstatera att förut-
sättningarna, ramarna, för svensk- och dansklärare är vitt skilda. 
Svensklärarna ska tolka vagt skrivna kursplaner inom ämnesgrup-
pen och skriva om dem till för elever och föräldrar begripliga lokala 
kursplaner. Betygskriterierna är inte heller tydliga och transparenta 
och någon hjälp av kolleger från andra skolor, i form av censorer, får 
de svenska lärarna inte. Den enda mer konkreta betygshjälpen finns 
i form av de nationella proven. En av de svenska lärarna fann dem 
oanvändbara. Eftersom det inte finns ett officiellt examenssystem i 
Sverige och läraren ensam ska sätta betyg, betyder nationella prov 
mycket. Alla intervjuade lärare uppger, att de är utsatta för påver-
kan och brist på respekt från elever och deras föräldrar. Alla har 
också lagt märke till betygsinflation. 

Svensklärarna lägger ner ett stort ämnesdidaktiskt arbete på att 
rekontextualisera de otydliga styrdokumenten, i praktiken genom 
undervisning och i retoriken genom de lokala kursplanerna. Mång-
tydigheten i de svenska styrdokumenten gör också, att svensklärarna 
aldrig kan vara säkra på att de realiserar målen i dem.

Dansklärarna vet vad deras elever förväntas göra enligt den 
tydligt skrivna Læreplanen och förklaringarna och konkretiseringen 
i Undervisningsvejledningen. De har också en tradition med ”fagets 
metoder” i ryggen. Dessutom finns en hög grad av konsensus bland 
dansklärare över landet genom censorsystemet vad gäller stoff och 
hur det ska behandlas och även vad gäller betygsättning. Det är inte 
förvånande att dansklärarnas retorik och praktik stämmer överens.

I sin avhandling har Anke Piekut undersökt Læreplanen. Hon 
kommer fram till att den innehåller tre diskurser som hon benämner 
Garanten, som innebär dannelse och studieförberedelse, Transcen-
densen, som utvecklar studenternas ”dannelseshorisont og mulighe-
der for at handle i et moderna demokrati” och slutligen Chronos, 
som ger studenterna kompetenser ”til at kunne gå bag om ordene og 
forstå deres indhold og nuancer og skabe et sikkert sprogligt udtryk 
der gør det muligt at orientere sig i et moderne samfund”.880 Hon 

880  Piekut, Genreskrivning i de fire gymnasiers danskfag, 77 ff. och 288.
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menar alltså, att Læreplanen skriver fram ett ämne som ger eleverna en 
sekundärdiskurs, ett ämne som har möjlighet att bli subversivt.

modell över ramar för utbildningssystem – styrdokument

Figur 5.14 Styrdokumenten i en modell över utbildnmingsramar -  
styrdokument.

Beställare

Beställning

Utförare Sverige Danmark
individualism faglighed
identifikation det udfordrende

elevmedverkan förmedlarval
vardagsdiskurs sekundärdiskurs
kvadrant I kvadrant III

Utförare/ 
Beställare

Varan/ 
Beställning

Pedagogiska reproduktionsdiskursen

Undervisning
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STYRDOKUMENT 
Sverige Danmark 
Individualism Individet i fællesskab 
Värden Dannelse 
Eget ansvar Faglighed, videnskablighed 
Mångtydighet Tydelighed 
kvadrant I kvadrant III 
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6.  stYrsYstem 

det officiella rekontextualiseringsfältet
I detta kapitel jämförs och analyseras styrsystemen i Sverige och 
Danmark för att få fram skillnader och dem emellan. Tidigare styr-
medelsforskning och de begrepp, som används i analyserna presen-
terades i kapitel 2. Teoretisk grund 

Bakom beslutet att undersöka styrmedel ligger ett antagande, en 
hypotes om man vill, om att styrmedel kan ge förklaring till varför 
dansk- och svenskämnet gestaltas som de gör i klassrummet. Bakom 
detta antagande finns ytterligare ett som stödjer det förra, nämligen 
att språk och diskursiva praktiker som formar våra liv.881 Som Gert 
Biesta påpekat, har vi vetat åtminstone sedan Foucault att de konsti-
tuerar vad som kan ses, sägas, vetas, tänkas och, slutligen, göras.882 

Att göra en komparativ analys av styrsystemen per se i Sverige 
och Danmark är att beträda för mig jungfrulig mark. Mig veterligt 
finns det ingen som gjort en sådan analys tidigare.

dokumenten i styrsystemen
I inledningen till förra kapitlet presenterades utbildningsstyrdoku-
ment i Sverige och Danmark. Vad gäller styrsystemet finns även 
den skillnaden, att något Skolverk eller Skolinspektion inte finns 
i Danmark, men däremot ämneskonsulenter som är anställda av 
och arbetar i Undervisningsministeriet, och dessutom finns EVA, 

881  Se kapitel 4. I klassrummen, avsnittet Textval och textbehandling i andras 
optik. 

882  Biesta, Gert. Against learning: Reclaiming a language for education in an 
age of learning. I Nordisk pedagogik 1/2004, 70-83. Oslo: Universitetsforlaget, 
2004, 40. 
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Danmarks Evalueringsinstitut, som upprättades 1999, och som är 
en självständig statlig institution, vars styrelseordförande utses av 
undervisningsministern. Institutet har till uppgift att ”sikre og udvikle 
kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark”.883 

Det finns flera sätt att presentera de olika delarna av styrsystemen 
i Danmark och Sverige. Vad jag i detta kapitel vill undersöka är 
systemets funktioner och inbördes hierarki, inte dess innehåll. Jag 
är väl medveten om att innehåll och form samspelar och är svåra att 
hålla isär – och helt vattentäta blir inte skotten. Vad jag vill försöka 
blottlägga är idealtyper884 av systemens funktion och hierarki. 

Vi befinner oss alltså på nivåerna ovanför det pedagogiska rekon-
textualiseringsfältet hos Bernstein, i Lundgrens nivå 1, bland de cen-
trala förutsättningarna eller de formella ramarna hos Svingby och 
på Englunds nivå 1 och 2. 

Skola för bildning skiljer på en påbjuden läroplan, det vill säga 
de statliga reglerna och förordningarna, och en genomförd läro-
plan, hur den kommer till uttryck i faktisk undervisning.885 Vad som 
undersöks här är det påbjudna styrsystemet, eller det intenderede 
för att tala med Frede V. Nielsen.886 Det genomförda behandlades i 
kapitlet I klassrummen.

Som analysverktyg använder jag Lundgrens ramfaktorteori med 
tre system – målsystemet, ramsystemet och det formella systemet – 
och fyller dem med de poster som var aktuella vid tiden för denna 
studies empiriinsamlingsfas. Det jag kommer att benämna poster är 
de texter i vid betydelse, som dokument, lagar, förordningar, över-
enskommelser, nivågrupperingar, som befolkar ramarna. 

målsystemet
Lundgrens målsystem rymmer läroplan, timplaner, undervisningsre-
kommendationer och läromedel. Läromedel för jag till ram systemet 

883  Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut.

884  För definition av idealtyper, se Sammanfattning ämneskonstruktioner i 
kapitel 3.

885  SOU 1992: 94. Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskom-
mittén. Stockholm: Allmänna förlaget.

886  Se kapitel 4. I klassrummen, avsnittet VARFÖR undervisas om VAD? 
Textval.
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enligt tidigare motivering.887 I tabellen står STX för Almen Studen-
tereksamen, som avlägges vid alment gymnasium, HHX är Højere 
Handelseksamen, HTX är Højere Teknisk Eksamen och Hf är 
Højere forberedelseseksamen. 

Danmark Sverige

Gymnaiseloven for [vardera] 
STX, HHX och HTX, Hf och 
erhvervsuddannelserne.
Bekendtgørelser for [vardera] 
STX, HTX, HHX, Hf og 
erhvervsuddannelserne

Skollagen 

Gymnasieförordning

Läroplan,

Programmål 886

Læreplaner for STX etc. Kursplaner

Vejledninger for STX etc. 

”Hyrdebreve” for STX etc. 

UVM:s publikationer Skolverkets publikationer

 Kommunala skolplaner 887 

 Lokala arbetsplaner.888 
(Lokala kursplaner)889

7gradigt betygssystem 4gradigt betygssystem

Figur 6.1 Lundgrens målsystem med danska och svenska poster.

Som konstaterades i förra kapitlet har de olika gymnasiala utbild-
ningarna i Danmark var sina bekendtgørelser, medan samma skollag 

887  Se kapitel 2. Teoretisk grund, avsnittet Läroplansteoretisk forskning, 
Ramfaktorteorin.

888 Dokumenten ska läsas hierarkiskt med Läroplanen högst, följt av pro-
grammål och därefter kursplaner. Lpf 94, s 21.

889 SFS 1985:1100 Skollagen, 2 kap., 8 §.

890 SFS 1992:394 Gymnasieförordningen, 1 kap., 13 §.

891 Dessa är inte föreskrivna i någon lagtext, som konstaterades i förra kapit-
let, men de finns på de skolor jag besökt, framarbetade av svensklärare.
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och läroplan gäller för samtliga svenska. Dock finns programmål 
mellan läroplanen och kursplanerna i de olika ämnena. I Sverige 
finns också gymnasieförordningen underställd skollagen, som har 
samma ämnesinnehåll som skollagen, men som är mera detaljerad. 
Skollagen föreskriver att det i varje kommun ska finnas en kommu-
nal skolplan, som beskriver hur kommunen tänker uppnå de natio-
nella målen i läroplanen.892 Gymnasieförordningen stipulerar, att det 
på varje skola ska finnas en lokal arbetsplan, som ska beskriva hur 
den enskilda skolan tänker uppnå läroplanens mål. De lokala kurs-
planerna finns inte föreskrivna i någon lagtext.

I Danmark finns en rak ordning mellan Gymnasieloven, Bekendt-
gørelser, læreplaner, vejledninger och ”hyrdebreve”. Vejledningen är 
ett förslag till konkretion av Læreplanen, och ”hyrdebrev” skrivs av 
ämneskonsulenten på Undervisningsministeriet till gymnasierna för att 
förtydliga det som står i Bekendtgørelsen, Læreplanen och vejledningen. 

Vi kan konstatera, att det danska målsystemet är mera detaljerat, 
att det tolkas av statliga agenter och att det innehåller flera doku-
ment än det svenska och därmed förmodligen är mer styrande.

Det svenska målsystemet saknar centrala tolkningar. Här ligger 
tolkningsföreträdet hos flera agenter, som visas i detta kapitel: olika 
nivåer inom kommunen, rektorer, arbetslag, lärare. 

Det danska betygssystemet är mer detaljerat med 7 steg mot det 
svenska med fyra. Gymnasisterna i Danmark har rätt att klaga över 
betygsgivning, dock bara i eksamensprøver, medan svenska elever 
inte har klagorätt.893 

Det danska systemet är mindre decentraliserat än det svenska. 
(Jämför också de danska lärarnas Undervisningsplaner och Under-
visningsbeskrivelser i föregående kapitel.)

Hierarkier och nivåer 
Det svenska systemet har i (den politiska och ekonomiska) retoriken 
decentraliserats, men frågan är om det blivit mindre hierarkiskt. 
Staten har lämnat över utförandet av undervisning till kommunerna 
och därmed decentraliserat ansvaret neråt, men styrdokument och 
utvärdering av systemet står staten fortfarande för. Schematiskt ser 
det svenska styrsystemet ut på detta sätt:

892  Kravet på kommunal skolplan har tagits bort efter 2007/2008.

893  Bekendtgørelsen § 130.
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Figur 6.2 Det svenska styrsystemet från stat-nivå till lärarnivå. 
BUN894 står för den kommunala förvaltning som har under visning 
som ansvarsområde (ibland finns en för de obligatoriska skol-
formerna och en för de frivilliga).

Som framgår av figuren måste statens styrdokument passera inte 
mindre än nio rekontextualiserings- eller tolkningsnivåer, innan styr-
dokumenten realiseras i undervisning. I realiteten har styrsystemet 
efter decentraliseringen/kommunaliseringen blivit mera hierarkiskt 
än i det gamla regelsystemet.

I systemet finns även inbyggda risker för rekontextualiseringskol-
lissioner. Ett rekontextualiseringsfält är, enligt Bernstein, en kon-
fliktarena med maktkamp om tolkningsrätt.895 Vem har tolknings-
företräde i till exempel dessa situationer: om en lärare tolkar ett 
dokument på ett sätt som skiljer sig från delar av hennes arbetslag? 
Om arbetslagets tolkning skiljer sig från rektors eller biträdande 
rektors, under förutsättning att de två är överens, annars kompli-
ceras kontextualiseringssituationen ytterligare? Om förvaltnings-
chefen tolkar dokument annorlunda än rektor? 

I systemet finns ingen klar delegationsordning. Läraren ska tjäna 
flera herrar: staten, i form av läro- och kursplaner, och kommunen, 
som arbetsgivare med dess tolkning av styrdokumenten och givande 
av ekonomiska förutsättningar, rektor, biträdande rektor, arbetslag 
och eventuellt ämneslag.

894  Barn- och ungdomsnämnd.

895  Bernstein, Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, 
Critique, 157.
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1

2

3

4

5 Stab
6
7

8

9 Arbetslag	  F

10 Lärare

Staten

Kommunen

LäroplansförfaEare

Rektor

Arbetslag	  E

Lärare

Biträdande	  rektor

Lärare

Skolverket

Arbetslag	  D

Lärare

"Barn-‐	  och	  utbildningsnämnd"	  (BUN)

Förvaltningschef

Arbetslag	  C

Lärare

Arbetslag	  B

Biträdande	  rektor

Lärare

Arbetslag	  A
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Flera undersökningar visar på ständiga (o)möjliga tolkningskon-
flikter i systemet. Så konstaterar Bertil Johansson & Britt Johans-
son, ”att verkställande tjänstemän på sin nivå skall konkretisera 
både nationella och lokala mål”.896 Gunnar Berg et al. har i det 
stora SLAV-projektet lagt märke till att ”motsättningar kommit att 
uppstå mellan kommunala önskemål/krav på ekonomiskt resultat-
ansvar för rektorer i strid med från staten (i huvudsak) föreskrivet 
pedagogiskt ledningsansvar”.897 Här konstateras ännu en konflik-
tarena för rektor att lägga till dem som uppmärksammades i förra 
kapitlet.898 Hans-Albin Larsson påpekar att styrmedelstolkningarna 
görs av kommunens representanter och att ”[t]olkningsbarheten 
eller den medvetna otydligheten [i styrdokumenten] blev således ett 
medel för staten att genomdriva besparingar via kommunerna”.899 
Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren menar, att decentraliseringen 
kan bli till dekoncentrering och att ”den tidigare centrala skol-
administrationen reproduceras i varje kommun.” De avslutar sitt 
resonemang med att kommunaliseringen har medfört ”en rad lokala 
formuleringsarenor.”900

Låt oss nu titta på det danska styrsystemet.

Figur 6.3 Det danska styrsystemet från stat-nivå till lärarnivå. 

896  Johansson & Johansson, Att styra eller inte styra, 4.

897  Berg et al. Skolan i ett institutionsperspektiv, 36.

898  I avsnittet Vad skall rektor? Under C. Lpf 94. Fler konfliktsituationer 
uppmärksammas i kapitel 9. Styrmedel styr, avsnittet Lönesättning och Skol-
ledarens roll.

899  Larsson, Skola eller kommunal ungdomsomsorg?, 117.

900  Bägge citaten i avsnittet: Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och 
politisk styrning, 174 f.

Nivåer

1

2 Fagkonsulent

3 Bestyrelse "Stab"

4

Staten

Rektor

Lärare

"Läroplansförfa@are"

Undervisningsministeriet



325

I detta system finns endast fyra rekontextualiserings- eller tolk-
ningsnivåer, egentligen bara tre, eftersom rektor inte tolkar. Lärarna 
vänder sig direkt till fagkonsulenten. De danska lärarna är inte orga-
niserade i arbetslag och några biträdande rektorer existerar (därmed) 
inte. Detta är en sanning med modifikation. En av intentionerna 
i reformen 2005 var att lärarna skulle organiseras i lærerteams901 
och 10 % av undervisningen skulle ske interdisciplinärt, i så kallade 
AT-forløb.902 I en utvärdering konstateras emellertid, att ”Lærerne 
orienterer sig fortrinsvist mod deres egne fag.”903 Detta stämmer 
även med vad jag observerade på Holberggymnasiet. Skulle lærer-
teams stoppas in i modellen, hade rekontextualiseringsnivåerna 
ändå varit betydligt färre än i Sverige.

Rektor har en ”stab”, som administrativ hjälp, bestående av kon-
torsanställda och lärare med specialansvar, till exempel schemalägg-
ning och IT-system. Detta utökade ledarskap infördes också med 
2005 års reform, som förespråkade ”mellemledere”.904 I det danska 
systemet har undervisningsansvaret decentraliserats till de enskilda 
gymnasierna, inte till kommunen, och därmed minimeras antalet 
rekontextualiseringsnivåer och tolkningskonfliktrisker.

Varje gymnasium måste ha en bestyrelse, men det hör till ovanlig-
heterna att dess medlemmar tolkar styrdokument. De beslutar om 
övergripande frågor som budget och kvalitetssäkring.905 Bestyrelsen 
tillsätter rektor.906

Om lärarna i detta system blir osäkra i tolkningen av dokument, 
hänvänder de sig till fagkonsulenten, i dansk i vårt fall, och får 

901  “Lærerteams” nämns i STX-bekendgørelsen, till exempel. Se även Zeuner 
et al. Nye Lærerroller efter 2005-reformen, Første delrapport, 20 f. 

902  AT betyder Almen sTudieforberedelse. AS var ”upptaget” som akronym för 
Astronomi. AT användes om allt tværfagligt samarbejde på Holberggymnasiet, 
men de övriga i laggivningen reglerade har egentligen egna beteckningar. Så står 
till exempel AP för Almen sProgforståelse. Det är inte lätt med förkortningarna i 
reformen! De 10 %:en blev senare nerkortade till 5 % efter lärar- och elevprotes-
ter, vilket också indikerar att arbetet i lærerteams inte blev någon stor succes.

903  Zeuner et al. Lærerroller i praksis. Anden delrapport.

904  Ibid, 16, Kaspersen Omfunktioneringer, 193.

905  Undervisningsministeriet. Bestyrelse og ledelse: ”Det er bestyrelsen, der 
har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret 
for institutionens daglige drift er forankret hos institutionens leder. Lederen har 
således ansvaret for den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske 
ledelse af institutionen over for bestyrelsen.”

906  Undervisningsministeriet. Styring og ansvar i de gymnasiale uddannelser.
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Undervisningsministeriets officiella tolkning. De svenska lärarna har 
således en betydligt osäkrare tolkningsposition än de danska. 

Vad som här sagts om lärare gäller naturligtvis även svensk- och 
dansklärare och deras möjligheter att verka i systemet, något som 
förmodligen får inverkan på deras konkretiseringar av ämnena i den 
konkreta undervisningssituationen.

det formella systemet blir arbetsvillkorssystemet
När vi försöker fylla det formella systemet, den juridiska appara-
ten som Lundgren också kallar den, med dagens innehåll, uppstår 
problem. Här ska rymmas betygssystem och regler för lärarbehörig-
heter, men i Sverige finns numera betygskriterierna i kursplanerna 
i målsystemet, varför jag fört dem dit. Lärarbehörigheter bestäms 
fortfarande av staten, men exekveras i Sverige, i den mån det finns 
behörighetskrav, av kommunerna.907 Enligt Skollagen kan ”den som 
har svensk lärarutbildning” anställas som lärare utan tidsbegräns-
ning. Skulle det saknas sådana sökanden, får icke behöriga sökanden 
tillsvidareanställas. Lärarna i Sverige blivit kommunalt anställda, inte 
statligt. I Danmark är lärarna fortfarande formellt statligt anställda. 

Här har skett en hel del förändringar sedan ramfaktorns första 
tid. De i det formella systemet ingående posterna har ändrat struk-
tur och funktion. Med tanke på de ingående posterna i det for-
mella systemet vore det nog lämpligare att döpa om systemet till 
arbetsvillkorssystemet. 

För att, förhoppningsvis, göra skillnaderna lite klarare, behand-
lar jag punkterna ett, två tre under rubriken Huvudmannaskap och 
arbetsgivare, punkterna fyra, fem och sex under rubriken Arbetsor-
ganisation och den sista punkten under rubriken Lönesättning.

907  Tidigare fanns regler för hur många akademiska poäng en lärare skulle 
ha för att undervisa i olika ämnen. Lärarbehörigheten reglerades i lag, SFS 
1999:887, Lag om ändring i skollagen 1985:1100; SFS Skollagen 1985:1100, 
kap. 2 § 3 och 4. Se även till exempel Larsson, Skola eller kommunal ung-
domsomsorg?, 66ff. Idag, 2013, är reglerna ändrade. Jag återkommer till detta 
i kapitel 10. Diskuterande sammanfattning
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Danmark Sverige
1. Selvejende institutioner (och 
några få friskoler).

1. Kommunalt eller privat 
huvudmannaskap.

2. Statslig ansættelse. 2. Kommunal eller privat anställning.
3. Taxametersystem. (Elevpeng från 
staten till gymnasierna och ca 80% 
elevpeng till friskolor.)

3. Elevpeng från staten till kom
munen eller friskolor > olika utfall till 
olika gymnasier.

4. Timer,906 forberedelsestid, 
rettetid, mødetid etc. (Viss lokal 
tjänstetidsförhandling.)907

4. Arbetsuppgifter förhandlas 
av rektor och lokala fackliga 
organisationer/läraren.

5. Faggrupper (undtagen 10 (5) % 
AT) og lærerteams.

5. Ämnesövergripande arbetslag.

6. Timer og møder på skolen. 6. 35 h/vecka i skolan.908

7. Central lønoverenskomst med en 
mindre tillægsdel.909 

7. Individuell lönesättning, centralt 
avtal, lokala förhandlingar.

Figur 6.4 Arbetsvillkorssystemet (Lundgrens formella system) med 
danska och svenska poster. 

Huvudmannaskap och arbetsgivare
De svenska lärarna har fått kommunal arbetsgivare.912 Från att ha 
haft en arbetsgivare, staten, med klara lärarbehörighetsbestäm-
melser fick de plötsligt nästan 300 olika kommunala arbetsgivare. 

908 Undervisningstimmar, det som förr i Sverige hette undervisningsskyldig-
het, usk. I Danmark kallas de oftast konfrontationstimer.

909 Overenskomstforhandlingerne 2013 upphävde arbetstidsavtalet. Tjänste-
fördelning beslutas härefter lokalt, av den enskilde rektorn. 80 % av de danska 
gymnasielärarna var emot att acceptera arbetsgivarens bud, men förhand-
lingskartellen, Akademikernes Centralorganisation, undertecknade. Finansmi-
nisteriet fick igenom sitt krav mot löneökning till gymnasielärarna. Vi känner 
igen det från Göran Perssons utspel i slutet av 1980-talet.

910 Avtal 2000. Systemet infördes fullt ut 1 januari 2000.

911  Tillægsdelen kallades av de danska lärarna ”fedterøvstilæg” (rövslick-
artillägg), vilket säger något om hur de såg på den. Overenskomst 2008, Kapitel 
2. Løn mv.§ 6. Løn mv.: ”Tillægsdelen omfatter funktionstillæg, kvali-fikations-
tillæg samt resultatløn.” Idag är de accepterade på gymnasierna.

912  Prop. 1989/90: 41. Proposition om kommunalt huvudmannaskap för 
lärare, skolledare, biträdande skolledare och syo-funktionärer. Stockholm: 
Regeringskansliet. och Prop. 1990/91: 18. Ansvaret för skolan. Stockholm: 
Regeringskansliet.
Redan 1978 på s 212 undrar Svingby, Läroplaner som styrmedel för svensk 
obligatorisk skola: ”Kommer lärartjänster också framdeles att tillsättas på 
central nivå?”
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I realiteten är anställningsproceduren ännu mer decentraliserad, 
eftersom anställningsförfarandet ofta är delegerat till den enskilda 
skolan, och ibland ner till programrektor.913 

I juridisk mening är lärarna i Danmark statligt anställda, eftersom 
Undervisningsministeriet måste godkänna lärartillsättningar. I prak-
tiken är de anställda vid ett bestämt gymnasium.914 

Skolorna i Sverige har fått kommunala huvudmän, det vill säga 
att kommunerna har fått fullt ansvar att bedriva skolverksamhet.915 
Både danska och svenska gymnasier får elevpeng, i Danmark kallat 
taxametersystemet, som innebär ett beståmt belopp per elev och år. 
I Danmark går den direkt till skolan, men i Sverige till kommunen, 
som fördelar den via olika system i olika kommuner till de kommu-
nala skolorna, eller direkt till de privatägda. Det specialdestinerade 
statsbidraget till skolan försvann i reformen och skolan får alltså 
kämpa för ekonomisk tilldelning med andra kommunala utgifts-
poster.916 Friskolor, som finansieras av skattemedel fullt ut, har fått 
etablera sig och de har rätt att vara vinstdrivande.917 De har blivit en 
stark konkurrent till de kommunala skolorna. Läsåret 2010/11 gick 
25 % av gymnasieeleverna, var fjärde elev, i friskolor.918 

I Danmark kallas icke-statliga skolor privatskoler på gymna-
siestadiet och friskoler på grundskolan. I Sverige kallas de friskolor. 
Visserligen finns en del gamla skolor med alternativ pedagogik som 
drivkraft, men de flesta är ägda av stora utbildningskoncerner, som 
får vara vinstgivande.919 Att kalla dem friskolor i stället för privat-

913  Förfarandet skiljer sig från gymnasium till gymnasium och från kommun 
till kommun. Sökning på Skolverket och Skolinspektionen ger inget resultat.

914  Ansættelsesformer og forhandlingsberettigede organisationer.

915  Prop 1990/91:18. Ansvaret för skolan.

916 Larsson, Skola eller kommunal ungdomsomsorg?, 60 f, Lundström, Gym-
nasielärare, 176.

917 Prop. 1990/91: 115 Vissa skolfrågor. Stockholm: Regeringsklansliet och 
Prop 1991/92: 95. Om valfrihet och fristående skolor. (för grundskolan) och 
prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan. (för gymnasiet). Redan 1984 infördes en 
förordning om statsbidrag till skolor på gymnasial nivå. (Lindensjö & Lund-
gren, Utbildningsreformer och politisk styrning, 10.)

918 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/Skolan-i-
privat-regi/Elever-i-friskola/. Uppdaterad 2012-04-02.

919  Att skillnader finns mellan kommunala skolor och friskolor framgår till 
exempel i Dovemark, Ansvar – flexibilitet – valfrihet, 25, 27, 70. Jag återkom-
mer till skillnader i kapitel 9. Styrmedel styr, avsnittet Konkurrens. Idag, 2013, 
när elevantalet minskar, och därmed marknaden och vinsterna för friskolorna 
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skolor ser jag som exempel på ekonomistiskt nyspråk. Jag har emel-
lertid valt att följa etablerat svenskt språkbruk och kallar privata 
skolor friskolor i båda länderna. 

De danska friskolorna är få på gymnasiestadiet och de får inte vara 
vinstgivande. De får en viss procentsats av vad de allmänna gymna-
sierna får, eftersom det i lag är föreskrivet, att de ska intjäna en del 
av sina inkomster via elevavgifter eller donationer. Taxametersyste-
met till de danska gymnasierna består av en del olika parametrar, 
varav en är udkantstilskud, det vill säga speciella pengar till gymna-
sier som ligger i Danmarks utkanter, till exempel norra Jylland. Ett 
”Norrlandstillägg”, om vi vill försvenska begreppet. Något sådant 
får inte friskolorna, eftersom de förmodas utgöra komplement till de 
allmänna gymnasierna i tätortsregionerna. Sett med svenska kom-
munögon innebär det också, att de danska friskolorna inte tär på 
den kommunala ekonomin i form av att kommunala skolor måste 
läggas ner eller omorganiseras.920 

I Danmark har gymnasierna inte längre amterne, länen, som 
huvudmän, utan är selvejende institutioner med en rektor som är 
ansvarig inför en bestyrelse, som primärt ägnar sig åt ekonomi 
och kvalitetssäkring,921 och naturligtvis inför staten i form av 
Undervisningsministeriet.922 

i Sverige, väljer en del av utbildningskoncernerna att lägga ner skolor. Elever, 
majoriteten mitt i sin utbildning, får tas om hand av de kommundla skolorna.

920  L 8 Forslag til lov om ændring af lov om private gymnasieskoler, studen-
terkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). 
Institutioner for almengymnasiale udddannelser.

921  Undervisningsministeriet. Bestyrelse og ledelse.

922  Undervisningsministeriet. Styring og ansvar i de gymnasiale uddannelser.
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Figur 6.5 Utvecklingen av antalet elever i friskolor i Sverige.923

Arbetsorganisation
De svenska lärarna arbetar i ämnesövergripande arbetslag,924 vilket 
innebär att de har åtminstone två lojaliteter, till arbetslaget och, i 
den mån det finns, ämneslaget. I realiteten är svenska lärare orga-
niserade i en matrisorganisation.925 En svensklärare kan tillhöra till 
exempel ett arbetslag, en ämnesgrupp och vara IT-ansvarig. Avtalen 
innebär också att lärarna i Sverige fått arbetsplatsförlagd tid, 35 
timmar i veckan, och 10,5 timmar så kallad förtroendearbetstid.926 

Danska lärare arbetar individuellt, i ämneslag och i lærerteams, 
på frivillig basis över ämnesgränser, utom de procent av tiden, då 
de måste planlägga AT-forløb, som är ämnesöverskridande och som 
Bekendtgørelsen föreskriver. Deras arbetstid är reglerad i avtal mellan 
Gymnasieskolernes Lærerforening och Finansministeriet. Lärarnas 

923 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/Skolan-i-
privat-regi/Elever-i-friskola/ Hämtat 2013-06-27. 

924  Avtal mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Kom-
munförbundet ÖLA 2000 (1996) och ÖLA 00 (2000) Se även Lundström, 
Gymnasielärare, 143 ff.

925 Lundström, Gymnasielärare, 94 och passim, Hatch, Mary Jo. Organisa-
tionsteori. Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv. Lund: Studentlit-
teratur 1997/2002, Kapitel 6 Social struktur. 

926  Lindqvist, Lärares förtroendearbetstid. 
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arbetstid bestäms av undervisningstid, förberedelsetid, rättningstid 
och mötestid på skolan. Systemet är ämnesbaserat, eftersom vissa 
ämnen fordrar till exempel mera rättningstid än andra och då ger 
mer ”rettereduktion”.927 

Tjänstefördelningen förhandlas på skolnivå i Sverige. Undervis-
ningsskyldigheten, som var fastlagd centralt för lärare i olika ämnen 
och på olika stadier, försvann med avtalen på 90-talet. Rektor, som 
arbetsgivarrepresentant, leder och fördelar arbetet men förhandling 
ska ske med de lokala fackföreningarna eller läraren. I Danmark 
är tjänstefördelningen också rektors ansvar, men arbetstiden för 
lärarna bestäms centralt med lokala justeringar, som förhandlas av 
rektor och den lokala fackföreningen. 

lönesättning
I Sverige ska ”lönen vara individuell och differentierad och avspegla 
uppnådda mål och resultat.”928 Fokus sätts på skolutveckling, inte 
ämnesutveckling. Flera forskare har konstaterat, att det är kommu-
nerna, det vill säga arbetsgivaren, som bestämmer vad skolutveck-
ling är.929 De ekonomiska ramarna fastställs i centrala förhandlingar. 
Lönen sätts därefter individuellt på de enskilda skolorna i förhand-
lingar mellan det lokala facket och rektor enligt kommunala eller 
skolans egna kriterier.930 

I Danmark fastställs löneutrymmet i centrala förhandlingar mellan 
Gymnasieskolernes Lærerforening och Finansministeriet. Vissa 
potter kan utdelegeras lokalt. De enskilda gymnasierna betalar ut lön 
till lärarna av de pengar som skolan får genom taxametersystemet.931 

927 Gymnasieskolernes lærerforening. Alla lärare har samma förberedelsetid, 
men olika ämnen har olik rättningstid och usk. Som nämnts är detta är nu 
delegerat till lokal nivå i och med Overenskomst 2013. Overenskomst 2013 
upphävde arbettidssavtalet. Tjänstefördelning beslutas härefter lokalt, av den 
enskilde rektorn.

928 ÖLA 00 § 1.

929 Se till exempel Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk 
styrning, 122, Larsson Skola eller kommunal ungdomsomsorg?, 117, Berg et al. 
Skolan i ett institutionsperspektiv, 227, Lundström, Gymnasielärare, 131–169.

930  Se Lundström, Gymnasielärare, 140 ff. och Larsson, Skola eller kom-
munal ungdomsomsorg?, 79 ff.

931  Gymnasieskolernes Lærerforening.
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sammanfattning arbetsvillkorssystemet
Vi kan således konstatera att de danska posterna huvudsakligen till-
kommit på central nivå, antingen genom lag eller centrala förhand-
lingar, och att de är ämnesbaserade, medan det svenska systemet 
bygger på förhandlingar på lokal, ibland individuell, nivå och på 
valfrihet i fråga om kommunal eller privat arbetsgivare. I det svenska 
systemet finns kommunala nivåer med rekontextualiseringsagenter 
mellan staten och centrala förhandlingar och lärarkåren, något som 
inte förekommer i det danska systemet.

Ekonomismen har fått stort genomslag i det svenska arbetsvill-
korssystemet med decentralisering, effektivisering, individualism 
och konkurrens, medan det danska i stort sett har behållit sin cen-
traliserade karaktär. Dock har Overenskomst 2013 inneburit att 
Danmark tagit ytterligare ett steg mot New Public Management i 
utbildningssektorn.932 Även i Sverige har förändringar skett inom 
arbetsvillkorssystemet sedan 2007/2008.933

ramsystemet
Ramsystemets innehåll, tillsammans med arbetsvillkorssystemets, är 
nog det läraren märker närmast huden i vardagen med klasstorlekar, 
nivågrupperingar, utrustning, lokaler och timplaner. 

Danmark Sverige
Timantal per ämne: statligt 
bestämda

Garanterad undervisningstid: 
statligt bestämd

Klasstorlek: statligt bestämd, 
max. 28 elever/klass

Klasstorlek: skolnivå (indirekt 
kommunnivå)

Nivågrupperingar: skolnivå Nivågrupperingar: skolnivå 
(indirekt kommunnivå)

Lokaler: skolnivå Lokaler: kommunnivå
Utrustning: skolnivå Utrustning: skolnivå (indirekt 

kommunnivå)
Läromedel: skolnivå Läromedel: skolnivå (indirekt 

kommunnivå)

Figur 6.6 Lundgrens ramsystem med danska och svenska poster.

932  Mer om detta i kapitel 10. Diskuterande sammanfattning.

933  Förändringarna i Sverige och Danmark behandlas i kapitel 10. Diskute-
rande sammanfattning.
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De flesta av posterna är decentraliserade till kommunal eller selve-
jende nivå, det vill säga till den pedagogiska reproduktionsdiskur-
sen.934 Timplanerna är emellertid reglerade i båda länderna och i 
Danmark är klasstorleken begränsad till maximalt 28 elever, vilket 
utgör en skilland mellan länderna. I det danska systemet är maktrela-
tionerna noga definierade mellan den centrala nivån och skolnivån. 

I det svenska är eleverna av staten granterade en viss undervisnings-
tid, fast de uttrycks i poäng, vilket inte alltid är samma sak som lek-
tionstimme – lokalt kan man bestämma att eleverna behöver fler timmar 
i matematik, som då kan tas från till exempel svenskämnet. Vem som 
bestämmer över de övriga posterna, kommunen eller skolan, är oklart.

Än en gång kan konstateras, att det danska systemet är centra-
liserat, medan det svenska är decentraliserat med mycket oklara 
delgeringsordningar.

kontrollsystemet, det fjärde systemet
Som jag tidigare påtalat presenterar varken Lundgren, Svingby eller 
Englund ett speciellt utvärderings- eller kontollsystem, utan räknar 
med att det ryms i de andra. Bernstein talar om ett evalueringssystem, 
men inte heller han är explicit eller konkret. För att kunna beskriva 
dagens styrsystem i Danmark och Sverige, blir jag därför tvungen att 
införa en fjärde systembox, Kontrollsystemet.935 I Danmark är det 
Undervisningsministeriet och Dansk Evalueringsinstitut, som står 
för kontroller av undervisningssystemet. 936 I Sverige var det Skol-
verket, en statlig myndighet som kontrollerade. Efter 2007/2008 har 
Skolinspektionen tillkommit som statlig kontollmyndighet. Så här 
framträder olikheterna mellan länderna i detta: 

934  Jämför även Svingbys lokala förutsättningsnivå.

935  Wahlström, Om det förändrade ansvaret för skolan, 48f har hittat en 
artikel av Lundgren från 1990, där han påpekar, att ett utvärderingssystem kan 
få läggas till de övriga tre i ett decentraliserat system.

936  Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut. ”EVA ledes af 
direktør /.../ under ansvar over for instituttets bestyrelse. Bestyrelsen består af 
en formand, der er udpeget af undervisningsministeren, og ni medlemmer, der 
er indstillet af forskellige relevante råd og ministerier.
Derudover har EVA et repræsentantskab med 34 medlemmer. Her er skole-
ejere, bestyrelsesforeninger, arbejdsgivere, elev- og studentersammenslutninger, 
rektorforsamlinger, ledersammenslutninger og faglige lærerorganisationer 
repræsenteret”.
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Danmark Sverige
Undervisningsministeriet, 
fagkonsulenter

Skolverket 935

Studentereksamen 
Censorsystem 
Skriftlig eksamen i Dansk A, STX 
936

Nationellt prov i Svenska A och B 937

Ev. mundtlig eksamen i Dansk A, 
STX



Undervisningsplan 
Undervisningsbeskrivelse 

Figur 6.7 Kontrollsystemet med danska och svenska poster.

I detta system framträder ånyo klara skillnader mellan länderna. 
Det är bara funktionerna i systemet som undersöks, inte posternas 
konkreta innehåll. Eftersom studien undersöker danskämnet och 
svenskämnet, används dessa här nedan som exempel i stället för ett 
icke närmre definierat ”ämne”. Kontrollsystemet fungerar emeller-
tid på liknande sätt för alla ämnen.

I Danmark finns en studentexamen med skriftliga och muntliga 
prov. I ämnet Dansk A deltar vid de senare danskläraren och en 
utifrån kommande censor, som har det avgörande ordet vid betygs-
sättning. Censor är en dansklärare från en annan kommun. Dansk-
läraren leder förhöret, men censor får ställa frågor till abiturienten 
och ska också kunna leda examinationen, om läraren blir sjuk. Bland 
annat därför ska censor senast en vecka före förhöret ha de texter, 
som danskläraren tänkt ta upp. Censor har det avgörande ordet vid 
betygssättning.940 Examinationstillfället varar i 30 minuter, varav 
eleven inleder med ett ”mundtligt oplæg på ca. 10 minutter”,941 var-

937 Vid tiden för empiriinsamlingen fanns inte Skolinspektionen.

938 2010 blev skriftlig dansk et udtræksfag. Dock ska alla elever upp i student-
examen i antingen skriftlig eller muntlig dansk.

939 SFS 1992:394. Gymnasieförordningen. 7 kap 5§: ”Inför betygsättning i 
kärnämnet svenska /…/ skall lärarna använda sig av nationellt fastställda prov.”

940  Bekendtgørelsen, Bilag 15, 4.2 och 4.3. Bekendtgørelse om prøver og 
eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, i 
synnerhet kapitel 4-7. 

941  Detta ska innehålla analys, tolkning och perspektivering, det vill säga 
fagets metoder.
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efter det föres ”en faglig samtale” och det perspektiveras till annat 
läst stoff. Av texterna som tas upp ska minst en vara okänd för 
eleven, som har 60 minuters förberedelsetid med texterna.942 

Till sin hjälp har censor också den förteckning över allt stoff 
danskläraren tagit upp under de tre gymnasieåren, den Undervis-
ningsbeskrivelse som varje dansklärare ska sända in till Undervis-
ningsministeriet. Fagkonsulenten i dansk på ministeriet tar stick-
prov bland insända Undervisningsbeskrivelser och kontrollerar att 
Læreplanens krav har blivit uppfyllda. I början av danskstudierna 
i åk1, ska danskläraren också tillsammans med eleverna upprätta 
en Undervisningsplan, som i princip ska täcka tre års danskstudier, 
men som kan revideras efter hand.943

Censor har också en kontrollfunktion. Om denne upptäcker att 
Undervisningsbeskrivelsen inte stämmer med Læreplanen har veder-
börande skyldighet att anmäla detta till fagkonsulenten. Detta sker 
sällan, men det förekommer. 

Kontrollen sker alltså inom ämnet, av kolleger från annan 
kommun och av ämneskonsulenten i ministeriet.

Vid det skriftliga provet i danskämnet, Studentereksamen i Skrift-
lig dansk A-niveau, har abiturienterna fem timmar till förfogande. 
Varken de eller deras dansklärare har sett texterna eller uppgifterna 
tidigare.944 

Provet bedöms av två censorer, inte av klassens dansklärare, som 
inte har någon klagorätt över satt betyg, vilket däremot eleven har. 
Praktiskt går det till så, att censorerna läser och bedömer var för sig. 
Därefter möts alla censorerna och ämneskonsulenten en dag för att 
diskutera ämnesformuleringar, genrer och vad som kan krävas för 
de olika betygsstegen. Efter detta träffas alla censorerna samma dag 
för att två och två komma överens om betyg på stilen de bägge har 
bedömt. En censor kan ha tio olika kolleger att mötas med under 
dagen.945

Det skriftliga provet i Dansk A konstrueras av en opgavekom-
mission, som består av aktiva dansklärare och som tillsätts av 
ämneskonsulenten vid Undervisningsministeriet. Formellt är det 

942  Bekendtgørelsen, Bilag 15, 4.2 och 3.

943  Bekendtgørelsen, § 120.

944  Bekendtgørelsen, § 120 och. Bilag 15. 4.2 Prøveformer.

945  Intervju Dan och andra dansklärare. Undervisningsministeriet. Censorvej-
ledning. Referat av møder for censorer i skriftlig dansk på stx april 2008.
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undervisningsministern som tillsätter, och proven ges ut i Undervis-
ningsministeriets namn.946 

Det danska systemet med aktiva gymnasielärare som fungerar 
som censorer för varandra i hela landet ger en homogenisering i 
betygsgivningen i de danska gymnasierna i betydelsen av bedöm-
ning av elevers behärskning av Læreplanens föreskrivna innehåll 
och fagets metoder.947 

I Sverige finns ingen examen. De sista gymnasister, som gick 
igenom skriftlig och muntlig studentexamen, tog sin examen 1968. 
För övrigt var det svenska systemet inte helt likt det danska. Cen-
sorerna i Sverige kom från universiteten, de var alltså inte kolleger. 
Kontroll utfördes också genom besök på gymnasierna av ämnesin-
spektörer från dåvarande Skolöverstyrelsen. 

Idag ska de nationella proven vara till hjälp för svensklärarna att 
sätta betyg och bidra till, vara garant för, att betygen är likvärdiga i 
hela landet. Det är samma prov för alla studieinriktningar. Här ingår 
också ett muntligt prov, men det har alls inte samma karaktär som 
den muntliga examen i Dansk A. På Skolverkets hemsida kan läsas:

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

• stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygs-

sättning

• ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kun-

skapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå 

och på nationell nivå

De nationella proven kan också bidra till:

• att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna

• en ökad måluppfyllelse för eleverna948 

Formellt är det Skolverket som bestämmer över proven – myndig-
hetens namn står på proven. I praktiken lägger verket ut konstruk-
tionsarbetet på en akademisk institution. Eleverna och läraren får ut 
texterna i förväg, läraren även uppgifterna, och läraren ska tillsam-

946  Se förra fotnoten.

947  Undervisningsministeriet. De gymnasiale eksamensresultater og -karakte-
rer 2011. Systemet fungerar även som fortbildning för lärarna. Se intervju med 
David i kapitel 4. I klassrummen, avsnittet Avslutning eller eksamen?

948  Skolverket. Om nationella prov.
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mans med sina elever gå igenom texterna. Till provet får läraren 
även en diger rättningsmall.949 

Någon direkt kontroll över undervisningens innehåll i de enskilda 
ämnena eller betygsättningen finns inte, och inte heller några sank-
tionsmöjligheter när det gäller enskilda ämnen, mer än möjligtvis 
de undersökningar som Skolverket gör och vars resultat sprids i 
myndighetens publikationer. Skolverket gör inspektioner, men detta 
gäller hela skolor och om dessa uppnått läroplanens övergripande 
mål, inte målen för undervisningen i de enskilda ämnena.950 

Dock omrättade Skolinspektionen nationella prov 2010 och 2011 
på regeringens uppdrag. Vid senaste tillfället omrättades 34.995 
nationella prov och inspektionens slutsatser blev bland annat:

• De nationella proven stöder inte likvärdig betygssättning

• Skillnaderna är störst i proven i årskurs 9 och i gymnasie-

skolan. 

• Skolinspektionen har oftast bedömt att elevens presta-

tion motsvarar ett lägre betyg än vad ursprungsrättaren 

bedömt.951 

Rättssäkerheten för eleverna i det svenska systemet verkar inte vara 
stor med tanke på diskrepansen mellan bedömarnas betygsättning, 
något som också stöds av Skolverkets utvärdering 2012,952 där myn-
digheten också konstaterar ”betygsinflation”.953 

De svenska lärarna har en dubbelroll. De ska både undervisa och 
sätta betyg på elevernas kunskaper, det vill säga på vad de fått ut av 
undervisningen. Någon offentlig eller yttre kontroll är inte inbyggd 
i systemet. 

Samma förhållanden råder i Danmark, när det gäller terminsbe-
tyg, som ska sättas tre gånger om året, och årsbetyg, som räknas som 
examensbetyg, om eleverna inte kommer upp i examen i ämnet.954 

949  Skolverket. Om nationella prov.

950  Idag 2013 är det Skolinspektionen som inspekterar skolor. Skolverket 
existerar fortfarande.

951  Skolinspektionens hemsida 2011-05-31.

952  Skolverket. Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

953  Ibid, 21 och passim.

954  Stx-bekendtgørelsen § 110-113.
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Här finns emellertid en offentlig kontroll genom examens- och 
censorsystemet.

Det danska systemet utgörs av ett peer review-system, där profes-
sionella i en kår utvärderar varandra. Det utmärks av yttre exami-
nation, utvärdering av ämnen, något som med Bernsteins uttryck 
genererar synlig pedagogik. Censorsystemet är inte nytt, så vi kan 
inte tala om decentralisering genom gymnasiereformen 2005. 

I bägge länderna har olika kontrollsystem, ofta enligt TQM-
receptet, Total Quality Management,955 inbyggts och kontroller har 
blivit tätare. 

sammanfattning och analys styrsystemen
Efter en beskrivning och komparativ analys av styrsystemen för de 
gymnasiala utbildningarna i Danmark och Sverige, visar det sig att 
ramfaktorteorins systemboxar inte helt kunde rymma de poster som 
tillkommit på cirka trettio år. Vi kan också uttrycka det annorlunda: 
genom att använda ett äldre analysinstrument, avslöjades de föränd-
ringar som skett i systemen. 

I målsystemet, som rymmer måldokumenttexter, har inte stora 
förändringar skett på systemnivå, men analysen av styrdokumenten 
visar på stora innehållsliga förändringar. Det danska systemet är 
mindre decentraliserat än det svenska. Det formella systemet, som 
bland annat reglerar läraranställningar, fylldes av många poster och 
benämndes arbetsvillkorssystemet. Här konstaterades åter att det 
danska systemet är mindre decentraliserat än det svenska, där eko-
nomismen har fått stort genomslag med decentralisering, effektivi-
sering, konkurrens och individualism. De flesta posterna i ramsyste-
met visade sig ha flyttats ner till kommunal nivå eller skolnivå. Även 
här kunde noteras en betydligt större decentralisering av svenska 
poster än danska.

955  Bolman, et al. Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 197-203.
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I rapporten Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet,956 

med bland andra Ulf P. Lundgren som författare, presenteras en 
fyrfältsmodell. Rapporten låg till grund för ”styrningsproppen”.957

A B

D C

STAT

KOMMUN

Regering

Poli5sk styrning
Professionell 

styrning

Kommunala organ

Riksdag

Figur 6.8 Fyrfältsmodell över olika styrningsmodeller i skolan i  
Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet.

A står här för en stark politisk centralstyrning, B för en professionell 
styrning inom centrala regler, C en professionell styrning i ett decen-
traliserat system och D för en politisk styrning i ett decentraliserat 
system. Styrningen av svenska gymnasier ligger antingen i C- eller 
D-kvadranten, beroende på komunpolitikers, skolledares, arbets-
lags, föräldrars, elevers och lärares styrka. Idag får styrningen sägas 
indikera D-rutan, men med starka lärarfack och ämnesföreningar 
skulle den kunna ligga i C.958 Styrningen av danska gymnasier ligger 
i B-kvadranten, inom de ramar som satts upp av staten.

956  DsU 1987: 1. du Rietz, Lars; Lundgren, Ulf, P. & Wennås, Olof (1987) 
Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Ett beredningsunderlag utar-
betat inom utbildningsdepartementet. Stockholm, Utbildningsdepartementet/
Allmänna förlaget.
SOU 1988:20. Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet.

957  Prop. 1988/89: 4. Skolans utveckling och styrning.

958  Bugge & Harder, Skolen på frihjul, 216 menar, att lärarna måste arbeta 
tätare samman i ämnes- och arbetslag för att kunna möta de nya kraven från 
skolledning, politiker, elever och föräldrar. Detta menade de redan 2002, före 
reformen i Danmark.
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Maktfördelningsläran
Det går att se på de olika systemen med en klassisk, 250-årig stats-
vetenskaplig maktmodell, som skiljer på den lagstiftande, den verk-
ställande och den dömande makten.959 Målsystemet representerar 
lagstiftandet och här har staten makten i båda länderna. I det for-
mella systemet, arbetsvillkorssystemet, som också delvis är lagstif-
tande, tas beslut i Danmark på central nivå,960 medan staten i Sverige 
lämnat från sig makten. Vi kan se, att decentraliseringen i Sverige 
har införts på alla poster; vi skulle kunna tala om ett förhandlings-
system på lokal nivå. Ramsystemet utgör den verkställande makten, 
och här råder en klar ansvarsfördelning i det danska systemet, 
medan maktförhållandena i det svenska är oklara mellan de olika 
kommunala nivåerna, skolnivån och lärarnivån. Kontrollsystemet 
står för den dömande makten och här utmärks det danska systemet 
av en noga reglerad maktfördelning mellan statlig nivå och kollegial 
nivå, medan i det svenska makten utgörs av en kamp mellan statlig 
nivå, kommunala nivåer, skolnivå och individnivå (lärarnivå).

Styrsystemskoder och determinanter i styrsystemen
Vilka styrsystemskoder eller determinanter ligger bakom de två styr-
systemen? Om vi tittar på olikhetena mellan länderna, märker vi ett 
kontrollsystem i Danmark som utmärks av ett offentligt examens-
system med utifrån kommande censorer, av ett detaljerat målsys-
tem, som på grund av kontrollsystemet och lärarnas organisation 
är ämnescentrerat, av ett formellt system / arbetsvillkorssystem, 
där beslut tas genom centrala regler och överenskommelser, av en 
mindre grad av frihet för elever och föräldrar att välja skola, och av 
ett ramsystem, vars poster antingen bestäms av staten eller är utde-
legerat till de enskilda gymnasieskolorna. En viss decentralisering 
kan märkas i ramsystemet och i arbetsvillkorssystemet. I det danska 
systemet verkar styrsystemskoden och determinanterna utgöras av 
till övervägande del centrala regler och överenskommelser, ämnes-
centrering och ett offentligt examenssystem.

Det svenska kontrollsystemet innefattar inspektion av Skolverket 
(idag Skolinspektionen) av skolenheten som sådan och läroplanens 

959  Montesquieu, Barón De (Charles De Secondat). Om lagarnas anda. (De 
l’esprit des lois). Stockholm: Norstedts, (1748. Denna översättning från versio-
nen 1757).

960  Overenskomst 2013 har ändrat på detta förhållande.
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övergripande mål, ej de enskilda ämnena. Målsystemet kännetecknas 
av oklar delegationsordning, vilket leder till rekontextualiseringskam-
per på flera nivåer. Det formella systemet eller arbetsvillkorssystemet 
utmärks av ett ämnesövergripande system med lärare organiserade 
i ämnesövergripande arbetslag, av individualisering och förhandling 
vad gäller lärares anställningsförhållanden, samt av stor valfrihet för 
föräldrar och elever att välja mellan offentligt och privat anordnad 
utbildning. Ramsystemet avslöjar en decentraliserad organisation, 
vilket också innehåller oklarheter om beslutsnivå. Styrsystemskoden 
och determinanterna verkar utgöras av honnörsorden ämnesövergri-
pande, decentralisering, individualisering, minimalism, i form av för-
modade effektiviseringar genom konkurrens och arbetsorganisation, 
beskriven i arbetsvillkorssystemet, och valfrihet. 

ämneskonstruktioner i styrsystemen
Det danska systemet innehåller ämnescentrering, vilket tyder på stark 
klassifikation, det offentliga examenssystemet på en sammansatt 
kod och prestationsmodell, det detaljerade styrsystemet, de centrala 
reglerna och synliga evalueringen tyder på på en explicit diskurs, 
prestationsmodell och vertikal diskurs. Alla befinner sig bland de 
hierarkiska strukturerna, det vill säga att ett sådant styrsystem ger 
uttryck för och genererar en synlig pedagogik.

I det svenska styrsystemet ger ämnesövergripande organisation, 
decentralisering, individualisering, minimalism och valfrihet svag 
klassifikation, integrerad kod (teachers-based), kompetensmodeller 
(svag klassifikation och osynlig evaluering) och horisontell diskurs 
(”organiserad i segment/…/ för att maximera möten mellan personer 
och omgivningen”.961) Alla befinner sig inom platta strukturer, det vill 
säga att det svenska styrsystemet ger uttryck för en osynlig pedagogik.

Analysen av klassrumsobservationer, styrdokument och styrsys-
tem har gett vid handen, att det danska systemet rekontextualiseras 
i kvadrant III på de olika nivåerna med tanke på att det ger uttryck 
för en synlig pedagogik, medan det svenska, som ger uttryck för en 
osynlig pedagogik, rekontextualiseras i kvadrant I. 

961  Bernstein, Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, 
Critique, 157.
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modell över ramar för utbildning – styrsystemen

Figur 6.9 En modell över ramar för utbildningssystem med även styr- 
systemens koder och determinanter inlagda.
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7. stYrningstrAjektorer 

det globala rekontextualiseringsfältet
Stephen Ball har lagt märke till en global rörelse, som har en 
klar förändringsideologi, ofta presenterad som en paketlösning. 
Han kallar den ”den nya ortodoxin”, vilket antyder att den pre-
dikar den enda rätta läran.962 Även Pasi Sahlberg talar om ”en ny 
utbildningsortodoxi”.963 Christoffer Pollit och Geert Bouckaert 
skriver: ”Till en viss del, har därför public management-reformen 
varit mera en fråga om tro än vetenskap.”964 Denna nya doxa 
utmärks av konkurrens (competition), val (choice), decentralisering 
(devolution),965 ledningsfilsofi (managerialism)966 och performativi-
tet (performativity):967 

962  Något som bland andra Bourdieu, Moteld, också lagt märke till: ”Stän-
digt och jämt upprepas samma budskap /…/ att det inte finns något alternativ 
till det nyliberalistiska synsättet. 

963  Sahlberg, Pasi. Finnish Lessons. What Can the World Learn from Edu-
cational Change in Finland? New York and London: Teachers College Press, 
2011, 99: ”a new educational orthodoxy”.

964  Pollit & Bouckaert, Public management reform, 214: “To an extent, 
therefore, public management reform has been more a matter of faith than 
science”. 

965  har även betydelsen urartande, degenerering.

966  Lednings(teorier) motsats till professionalism. Står ibland för hela kon-
ceptet New Public Management, som förklaras i det följande.

967  Det läraren presterar, performs, och vars effektivitet ska kunna kontrol-
leras genom transparens, genomskinlighet i organisationen. Lyotard, Jean-
François. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. (Transl. by 
Bennington, Geoff and Massuni Brian.) Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1979/1984 beskriver performativitet som det teknologiska kriteriet, det 
mest effektiva förhållandet mellan input/output. Detta och andra faktorer leder 
till merkantilisering av kunskap. 
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There is the emergence of a new orthodoxy made up of ’Re-

markably similar claims and solutions’ /…/. Typically, this or-

thodoxy comes as a package; that is very schematically: com-

petition, choice, devolution, managerialism and performativity 

/…/. At different times in different locations, different aspects of 

the package may be emphasized and others played down. /…/ 

More specifically, the implementation of the package is part of a 

general alignment968, within developed countries, with the policy 

positions espoused969 by organizations like the OECD, the World 

Trade Organization (WTO) and the World Bank and thus the 

further opening up of these economies, in all sectors, to global 

capitalist institutions.970 

Den benämns också ”nya högern”, ”neo-liberalism”, ”ekonomism”, 
”marketisation” eller ”New Public Management” (NPM), och den 
har mäktiga försvarare och förespråkare i ekonomiska europeiska 
och världsorganisationer. I korthet går den ut på ”att omforma 
offentliga verksamheter med privata företag som förebild”.971 Jag 
kommer att använda beteckningarna ekonomism och NPM för att 
komma ifrån de politiska termerna, eftersom konnotationer går till 
partipolitiska beteckningar. Ulf Lundström talar om ”New right, 
New public management eller nyliberalt tänkande” som beteck-
ningar för samma sak,972 medan Lena Sjöberg hävdar att ”modern 
utbildningspolitik allt oftare utgår från en hybriditet av neoliberala 
och neokonservativa rationaliteter.”973

Pollit & Bouckaert skiljer på ”trend” som är ett mönster av hän-
delser och ”trajectory”,974 som är ett intentionellt mönster, det vill 

968  Egentligen gruppering, på rad.

969  Anta (till exempel en religion) eller gifta sig. Här kan det kanske fritt 
översättas med sponsra.

970  Ball, Class Strategies and the Education Market, 30. 

971  Røvik, Kjell Arne. Trender og translasjoner, idéer som former det 21. 
århundredets organisation, 135.

972  Lundström, Gymnasielärare, 29.

973  Sjöberg, Lena. Bäst i klassen? Lärare och elever i svenska och europeiska 
policytexter. Diss., Göteborgs universitet, 2011, 77.

974  ”Trajectory” betyder egentligen ”planets eller projektils bana, lopp”. 
Begreppet används även inom biologi och medicin om till exempel en hands 
rörelsebana. Se till exempel Uno, Y., Kawato, M. and Suzuki, R. Formation and 
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säga att en person eller flera, en organisation eller ett nätverk ligger 
bakom förändringarna, inte nödvändigtvis på ett synligt sätt. Jag 
delar deras syn på NPM som ”trajectory”, så jag försvenskar ordet 
och kommer att tala om trajektorer.975 

Ball säger emellertid också att det i olika länder betonas vissa 
delar av lösningspaketet, i andra nedtonas vissa. Jenny Ozga och 
Bob Lingard menar att det föregår en ”reconfiguration” mellan det 
globala, nationella och lokala, där nationell historia och politik 
spelar roll. De menar också att olika länders policyeliter är olika 
starka och har olik förmåga att bestämma diskursen. De hävdar att 
det är möjligt att identifiera ”vernacular globalisation”, det vill säga 
hur det nationella, ”vernacular”, talar tillbaka till det globala.976 
Detta har tidigare i avhandlingen benämnts motstånd. Huruvida det 
ska betecknas vernacular globalization eller globalised vernacular, 
är en fråga om vilken nivå som dominerar. Vad jag är intresserad av 
är vilka delar som betonats och nedtonats i Sverige och Danmark, 
och vilken eventuell effekt detta har på dansklärares och svensklära-
res professionella vardag och på deras tankar om undervisning och 
den faktiska undervisningen.

I det här kapitlet presenteras och undersöks forskning om denna 
rörelse. Som Lingard & Ozga uttrycker det: ”Varje nutidig beskriv-
ning av undervisningspolicy och politik måste ta effekterna av dessa 
nya statsformer och praktiker under övervägande”. 977 [Lingard & 
Ozgas kursiv.] 

Med nödvändighet blir innehållet bemängt av forskning och fors-
kare, men jag kommenterar även de upptäckter som gjorts tidigare 
i avhandlingen. Kapitlet ska också ses som bakgrund till kapitel 
8. Diskussionsarenan och kapitel 9. Styrmedel styr. I de kapitlen 
redogörs för och analyseras hur ekonomismen får genomslag i 
den pedagogiska diskursen i det pedagogiska rekontextualiserings-
fältet, den pedagogiska reproduktionsdiskursen och den primära 
kontextualiseringskontexten.

control of optimal trajectory in human multijoint arm movement. I Biological 
Cybernetics, Volume 61, Issue 2 (June 1989): 89-101. 

975  Pollit & Bouckaert, Public management reform, 75.

976  Ozga, & Lingard, Globalisation, education and politics, 72 f.

977  Lingard, & Ozga, Introduction. Reading education policy and politics, 3. 
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nyckelord för ekonomismen
Vad är då framträdande i denna nya doxa? Lingard & Ozga uttrycker 
det på följande sätt:

Usually this new public management within the state has been 
framed by a contemporary version of neo-liberal politics and 
economics, which privilege the market over the state and indeed 
want to marketise aspects of the state and its policies, including 
within the education state, and which regard competition and in-
dividual responsibility as central to the production of a buoyant 
economy and society. This neo-liberal state steers at a distance 
via policy frameworks through an emphasis on product account-
ability978 , resulting in a culture of performativity and audit.979 
/---/ The paradigmatic changes alluded to earlier, namely, the 
impact of education policy effects from beyond the nation, new 
state structures and practices and neo-liberal politics often evolv-
ing marketisation and new forms of accountability, are effects in 
complex, mediated and non-straightforward ways of what has 
been called ‘globalisation’.980 [Mina kursiveringar]

Här finner vi ännu en beskrivning av New Public Management. Om 
vi jämför med citatet från Ball återkommer flera kännetecken. Föl-
jande begrepp verkar vara nyckelord, när rörelsen ska beskrivas:

1.	 Globalisation. Global rörelse.
2.	 Initiering och uppbackning av ”global capitalist organisations” 

som OECD, WTO, Världsbanken m.fl.
3.	 Competition. Konkurrens, som leder till privatisering och den 

enskildes valfrihet.
4.	 Individual responsibility: Individualism och eget 

ansvarstagande.
5.	 Product accountability. Produktansvarighet/-skyldighet, 

(produkten, i skolsammanhang lärarens arbete och elevens 
kunskapsinhämtning, ska kunna kontolleras och utvärderas i 
efterhand).

978  Produktansvarighet, ansvarsskyldighet. I ekonomismens språkbruk blir 
eleven till kund, som köper en vara, en produkt vars kvalitet skolan och läraren 
blir ansvarsskyldiga för. 

979  Kontroll, utvärdering, evaluering.

980  Lingard, & Ozga, Introduction. Reading education policy and politics, 3. 
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6.	 Performativity. Har med föregående punkt att göra. Lärares 
arbete (output) ska ha av arbetsgivaren bestämd innehål 
(input) så att det får genomskinlighet, transparens (för att 
lärare och elever lätt ska kunna utvärderas).

7.	 Audit. Kontroll, utvärdering, evaluering (betyder egentligen 
revision av räkenskaper). (Det är alltså inte fråga om kontroll 
av själva systemet, NPM.)

8.	 Choice. Valfrihet (som egentligen är en följd av 
konkurrenstänkandet).

9.	 Devolution. Decentralisering (Devolution betyder även 
urartande, degenerering).

Ett begrepp, som inte finns med i uppställningen men som nämnts 
tidigare, är minimalism, det vill säga krympandet av den offentliga 
sektorn. Ytterligare ett begrepp jag vill ta upp är nyspråk, med hän-
visning till bland andra Gert Biesta.981 

Som framgår av punktuppställningen ovan finns orsak-verkan-
samband. Konkurrens leder till privatiseringar, som leder till valfri-
het. Ansvarighet och genomskinlighet leder till kontroll i efterhand. 
Globalisering och uppbackning av ekonomiska världsorganisationer 
verkar vara bakgrundsfaktorer för rörelsen, tillsammans med två 
andra, nyspråk och osynlighet, medan andra tycks vara följder av 
dessa: decentralisering, konkurrens, som leder till privatisering och 
valfrihet, individualism, kontroll som dikterar genomskinlighet i 
organisationen och ansvarsskyldighet hos de som arbetar i organi-
sationen och minimalism, som innefattar effektiviseringar och pro-
duktivitetshöjningar. Det är dessa begrepp som undersöks i det här 
kapitlet tillsamnans med de övergripande globalisering, osynlighet 
och nyspråk. Av vad som sagts framgår att de överlappar varandra. 
I följande kapitel undersöks hur ekonomismen påverkat den danska 
och svenska didaktiska retoriken och lärarnas arbetsvillkor. 

Ekonomismen fara för demokratin
Ett ord som saknas i ekonomismens nyckelordslista ovan är ”demo-
krati”, folkstyre, det kollektivt gemensamma. Lennart Lundquist 
skriver: 

981  Biesta, Against learning: Reclaiming a language for education in an age of 
learning.
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Trenden är tydlig: i hela västvärlden har man, med början för 

ungefär 25 år sedan, för den offentliga sektorn kunnat notera en 

utveckling i riktning mot ökat intresse för ekonomivärdena och 

en parallell negligering av demokrativärdena.982 

Med Tomas Englunds beteckningar, skulle vi kunna säga, att eko-
nomismen i många västländer är både den dominerande och den 
hegemoniska ideologin.

Lundquist menar att demokratin är under angrepp och i fara. 
I ”demokratins salonger” finns det fortfarande mediedebatt och 
medietäckning, men ekonomismen har tagit sig in i ”demokratins 
kök”, där ”lärare, undersköterskor, arbetsförmedlare, socialassis-
tenter” arbetar, och som inte täcks av media, men ”där effekterna 
för demokratin är desto större.”983 Nu går krafterna bakom ekono-
mismen ett steg längre och utmanar det demokratiska systemet: 

Stärkta av framgången, det vill säga ökad kommersialisering av 

förvaltningen även i länder där socialdemokrater har regerings-

makten, inleds nu verbala angrepp på den representativa demo-

kratin.984 

globalisering och krafterna bakom ekonomismen
Det är inte bara Lingard & Ozga som lagt märke till en global 
managementrörelse. Lindensjö & Lundgren nämner trajektorn,985 
Ball refererar till Harvey och ironiserar över ”globaloney” och dess 
allestädes närvaro,986 Kirsti Klette skriver om ”restrukturering i 
undervisning”,987 Pollit & Bouckaert talar om ”en sig snabbt spri-

982  Lundquist, Lennart. Demokratins väktare. Ämbetsmännen och vårt 
offentliga etos. Lund: Studentlitteratur, 1998, 136.

983  Lundquist, Lennart. Etik i offentlig förvaltning. I Politik som organisa-
tion. Förvaltningspolitikens grundproblem. 4. upplagan, Bo Rothstein (red.), 
117-142. Stockholm: SNS Förlag, 2010, 139.

984  Ibid.

985  Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, 84.

986  Ball, Stephen J. Big policies/small world. An introduction to international 
perspectives in education policy. I The RoutledgeFalmer Reader in Educational 
Policy and Politics, Bob Lingard & Jenny Ozga (eds.), 36-48. London and New 
York: Routledge, 2007, 37.

987  Klette, Kirsti. Reform policy and teacher professionalism in four Nordic 
countries. I: Journal of Educational Change 3, 265-282. Netherlands: Kluwer 
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dande önskan om att göra regerande mera affärslikt”988 och Lisbeth 
Lundahl beskriver nyckelorden i förändringar i många länder: 
”effektivitet och reduktion av statens kostnader, kvasimarknader, 
ansvarsskyldighet, jämförbarhet och ökad lokal autonomi.989 Dessa 
igenkänns i svenska utbildningsförhållanden i form av statsbidrag i 
klumpsumma till kommunerna, privata utbildningskoncerner som 
gör vinst av skattepengar, kontrollapparater och olika TQM-system, 
top ten-listor över skolor och utbildningens kommunalisering.

Christer Jönsson redogör för globala partnerskap (public-private 
partnerships) och deras ”explosionsartade utveckling”. Han talar 
till och med om global styrning, ”global governance”.990 Kjell Arne 
Røvik lanserar ”virusteorin”, om att idéerna sprids som smitta.991 
Aktörerna inom den globala rekontextualiseringsfältet har alltså 
lyckats.

Sandra Taylor och Miriam Henry beskriver detaljerat OECD:s 
inflytande på styrningspolitiken inom undervisning992 och Marianne 
Dovemark hänvisar till forskare, som kallar OECD för en ”grå 
eminens” i västvärldens skolpolitik.

Det finns alltså all anledning att utöka Bernsteins rekontextua-
liseringsmodell med en tredje ”global nivå” ovanför det officiella 
rekontextualiseringsfältet, det vill säga ett eget fält ovanför staten, 
som består av överstatliga organ och näringslivsnätverk.

Till synes osynliga krafter 
Lingard & Ozga nämner i citatet ovan att neo-liberalismens effekter 
tillkommer i ”non-straightforward ways”. Christer Jönsson förkla-
rar att global styrning ”syftar till kontroll och styrning utan någon 
övergripande suverän auktoritet” och ser en fara för demokratin 
eftersom besluten fattas i informella nätverk utan insyn, vilket gör 

Academic Publishers, 2002, 265.

988  Pollit & Bouckaert. Public management reform, 6.

989  Lundahl, Swedish, European, global, 120.

990  Jönsson, Organisering och förvaltning i globaliseringens tid, 50. 

991  Røvik Trender og translasjoner, idéer som former det 21. århundredets 
organisation, kapitel 15.

992  Taylor, Sandra & Henry, Miriam. Globalization and educational policy-
making. I The Routledge Falmer Reader in Education Policy and Politics, Bob 
Lingard and Jenny Ozga (eds.), 101-116. Abingdon, Oxon: Routledge, 2007.
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det svårt att ”utkräva ansvar” av någon ”auktoritet”. Däremot 
utkrävs ansvar av utförarna, lärarna.

Även Lindensjö & Lundgren ser en förflyttning av initiativ när 
det gäller utbildningspolitik från staten och ”den politiska ledningen 
till grupper utanför denna”. [Lindensjö & Lundgrens kursiv.]993 
Näringslivets organisationer och dess tänketankar har varit aktiva 
i utbildningsdebatten.994 Frågan är om inte medelklassens föräld-
rar ska ses som en påtryckargrupp och inte enbart tillhörande den 
primära kontextualiseringskontexten.995

Lindblad & Popkewitz konstaterar i sin stora intervjuundersök-
ning: ”Vid många tillfällen kände respondenterna, att förändringarna 
var utan författare. Förändring syntes vara produkten av anonyma 
krafter i samhället i vilka det inte syns vara författare – politisk, 
kulturell, ekonomisk – som begär förändring”.996 

Göran Sundström använder begreppet stigberoende i sin avhand-
ling, där han undersöker införandet av nytt styrsystem i statsför-
valtningen. Stigberoendeprocesser kan uppkomma slumpartat, men 
om de uppstår i så kallade ”formativa moment (critical junctures)”, 
situationer som utmärks av osäkerhet och där flera vägval är möjliga, 
har de en tendens att bli självförstärkande genom att ge bestämda 
krafter möjlighet att bestämma färdriktningen, vilket gör det svårt 
att välja om.997 

Den mångtydighet och oprecishet i de svenska styrdokumenten, 
som tidigare påvisats, kan ses som ett försök av politiker att göra sig 

993  Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, 134.

994  Se till exempel Richardson, Gunnar. Svensk utbildningshistoria. Samhälle 
och skola förr och nu. Femte reviderade upplagan. Lund: Studentlitteratur, 
1994, Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, 
Larsson, Skola eller kommunal ungdomsomsorg?, Stenlås, En kår i kläm, Wahl-
ström Om det förändrade ansvaret för skolan och Wahlström, Ninni. Mellan 
leverans och utbildning. Om lärande i en mål- och resultatstyrd skola. Göte-
borg: Bokförlaget Daidalos AB, 2009.

995  Se nästa kapitel.

996  Lindblad & Popkewitz. Listening to educators and governance and social 
integration and exclusion, 11: ”In many instances, the respondents felt that the 
changes were authorless. Change appeared as the product of anonymous forces 
of society in which there seems to be no author – political, cultural, economic – 
that is requesting change.”

997  Sundström, Göran. Stat på villovägar: Resultatstyrningens framväxt i ett 
historiskt-institutionellt perspektiv. Diss., Stockholms universitet, 2003, 17 ff.
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osynliga, att inte kunna krävas ansvar av, liksom den långt gångna 
decentraliseringen i styrsystemet. 

Ekonomismen påverkar styrsystemen starkt, men osynligt. Man 
skulle kunna parafrasera Karl Marx: ”Ett spöke grasserar ute i 
västvärlden – ekonomismens spöke”.998 Medan kommunismen upp-
trädde väldigt synligt på gator, torg och arbetsplaser, opererar emel-
lertid ekonomismen i det fördolda.

Nyspråk999 
Eftersom de konservativa revolutionärerna motiveras av en pa-

radoxal samhällsomstörtande verksamhet i samhällsbevarande 

eller restaurerande syfte har de inga svårigheter att utmåla som 

reaktionärt motstånd de försvarsreaktioner som förorsakats av 

konservativa åtgärder vilka i regel framställs som revolutionä-

ra.1000 

Så blir, enligt Pierre Bourdieu, i ekonomismens språkbruk, revolu-
tionärt konservativt och konservativt revolutionärt. 

Flera andra forskare har noterat denna ”nyspråklighet”. Englund 
ger exemplet att neo-liberalister talar om ”statligt monopol på 
utbildning vs familjens rätt att bestämma skola”, men menar att 
motsatsförhållandet borde beskrivas som ”[v]arje elevs rätt att möta 
det pluralistiska samhället i varje enskild skola för att som vuxen 
kunna ta ställning i samhället vs föräldrars rätt att bestämma över 
sina barns socialisation (värderingar, religion, politisk ideologi)”. 
[Englunds fettning.]1001 

Lundquist ger exempel från sin vetenskap: ”Medan den gamla 
statsvetenskapen domineras av ord som ’rättvisa’, ’nation’, ’rät-
tigheter’, ’patriotism’, ’samhälle’, ’dygd’ och ’tyranni’, betonar den 
nya statsvetenskapen ord som ’attityd’, ’cross-pressure’, ’kognition’, 

998  Marx, Karl och Engels, Friedrich. Det kommunistiska manifestet. Stock-
holm: Tidens förlag, 1848/1977. Inledningen i Axel Danielssons översättning 
från 1886, reviderad och fullständigad av Kata Dahlström 1903:
”Ett spöke grasserar ute i Europa – kommunismens spöke”.

999  Ordet är naturligtvis en anspelning på ”newspeak” i Orwell, George 
Nineteen Eighty Four från 1948.

1000  Bourdieu, Moteld, 138.

1001  Englund,. Utbildning som ”public good” eller ”private good”, 120. 
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’socialisation’ och ’system’”.1002 Även inom sociologin tycks ”kanske 
till och med ett sant paradigmskifte” hända.1003 Ekonomismen har 
alltså gjort sitt intåg även bland vetenskaperna. 

Ytterligare exempel på ekonomismens språkbruk ger Lundquist:

en idémässig nyorientering som uttrycks i ett ekonomiskt präglat 

språk vilket framstår som främmande för den offentliga sektorn. 

I detta språk möter vi vissa nyckelord som ”brukarinflytande, 

målstyrning, resultatenheter, nytt ledarskap, ny politikerroll, 

intraprenad, entreprenad, intern marknadsorientering, priva-

tisering, beställarstyrning och kontraktstyrning” - och nya ord 

tillkommer ständigt.1004 

Vi känner igen dem alla från den europeiska, nationella och kanske 
i synnerhet den lokala politiska diskursen.

Att övertalningsargumentering har blivit vanlig i regeringsskri-
velser av olika slag i Sverige uppmärksammas av Ulf Lundström. 
Han ger ett exempel från regeringens skrivelse 1993/94: 183 och 
hänvisar också till vad som enligt Lindblad & Popkewitz framträder 
som ”universella sanningar”:

1. Snabba och omvälvande förändringar i omvärlden.

2. ”Det är därför självklart att en skola som skall förbereda för 

en värld där kunskapssökandet, förmågan till förnyelse, kom-

petensen och den ständiga strävan efter förbättringar är känne-

tecken, själv måste präglas av samma sak.” (s. 3)

3. Lösningar: avreglering, frigörelse, förnyelse, kreativitet, mång-

fald, skapa drivkrafter för förnyelse, valfrihetsreformerna, större 

självständighet, förutsättningar för rationella val och beslut, väl 

fungerande informations- och utvärderingssystem. (s. 3) Det 

kausalsamband som här antyds utgör en effektiv argumentation 

för förändringar; det hela verkar trovärdigt. 

Lindblad och Popkewitz (200: 267) hävdar, att vissa slogans och 

begrepp, som livslångt lärande och kunskapssamhälle förutsätts 

1002 Lundquist, Demokratins väktare, 36.

1003 Sylvi Penne och Bo Steffensen har lagt märke till nyspråk inom didak-
tiken. Se kapitel 4, I klassrummen, avsnittet VARFÖR undervisas om VAD?, 
avsnittet Sammanfattning och diskussion.

1004 Lundquist , Demokratins väktare, 156.
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vara universella sanningar. Fraserna bär med sig tankar om soci-

ala framsteg och de konstrueras som nödvändiga och självklara, 

utan att andra alternativ är möjliga.1005

Ekonomismen framställer sig själv i sin retorik som den enda vägen, 
den ”nya ortodoxin”, en tro vars trossatser inte kan ifrågasättas.

Ulf Schüllerqvist bestämmer värdebasen i 1970-talets utbild-
ningsdiskurs: ”icke-segregering (socialt och geografiskt), social 
utjämning, jämlikhet, generell medborgarkompetens (inför fortsatta 
studier, framtida yrke och som deltagare i ett demokratiskt sam-
hälle), samhälleligt utbildningsansvar” och jämför den med ”den 
nyliberalistiska värdebasen: individuell valfrihet, föräldraansvar för 
utbildningen och konkurrens (ekonomisk och pedagogisk)”. [Schül-
lerqvists kursiv.]1006

De flesta begreppen i den av Schüllerqvist framanalyserade libera-
listiska värdebasen återfanns i det svenska styrsystemets koder och 
determinanter, individualisering, valfrihet och minimalism (konkur-
rens) och i styrdokumentens, individualism och eget ansvar. 

Decentralisering
Trots att begreppet decentralisering har en oklar innebörd, har 

det idag fått en nära nog överideologisk lyskraft och alla har lärt 

sig att stava till decentralisering som patentmedicin mot allsköns 

krämpor i åldrade statskroppar /…/ Decentralisering är numera 

ett honnörsord på både vänster- och högersidan.1007 

Så skrev Bertil Johansson och Britt Johansson 1994. Det kan noteras, 
att det var en socialdemokratisk regering med Göran Persson, då skol-, 
senare finans- och slutligen statsminister, som genomförde ekonomis-
men inom utbildningsområdet i Sverige, till ”ett av de mest avregle-
rade undervisningssystemen i västvärlden”1008 och att det idag är en 

1005 Lundström, Gymnasielärare, 182.

1006 Schüllerqvist, Förskjutning av svensk skolpolitisk debatt under det 
senaste decenniet. 

1007 Johansson & Johansson, Att styra eller inte styra, 36.

1008 Lundahl. Swedish, European, global. The transformation of the Swedish 
welfare state, 121: “Within a few years, Sweden went from having one of 
the most centralized to one of the most decentralized education system in the 
Western world (OECD 2001)”.
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socialdemokratisk finansminister och utbildningsminister i Danmark 
som genomför (delar av) ekonomismen inom utbildningsområdet.1009

Stephen Ball skriver att bland annat decentralisering har förminskat 
statens möjligheter att intervenera.1010 Jenny Ozga och Robert Jones 
talar om decentralisering, ibland kombinerad med centralisering.1011 
Lindensjö & Lundgren diskuterar problem med decentraliseringen i 
ett snabbt föränderligt samhälle.1012 Decentraliseringens koppling till 
effektivisering och produktivitet, det vill säga besparingar (minima-
lismen), konstateras av Larsson1013 och Johansson & Johansson.1014 

Jon Pierre anger fyra skäl till decentralisering: 1) besparingar, 2) 
ökad tilltro till lägre nivåer, 3) den offentliga verksamheten för inef-
fektivitet och dålig kundanpassning och 4) snabb och global sprid-
ning av organisatoriska lösningar.1015

När staten frånhänder sig ansvar, försvinner möjligheten till styr-
ning via demokratiskt fattade beslut. Makten övergår till lokala eller 
nationella intressegrupper och till näringslivet, vilka styrs av sina 
egna intressen och av profitjakt – inte det allmännas bästa.

konkurrens, privatisering, valfrihet
Dovemark kommer i sin forskning fram till att konkurrens, priva-
tisering och valfrihet gynnar vissa grupper, nämligen medel- och 
överklassen,1016 något som Ball också konstaterar. 1017 Även Bern-
stein noterar detta.1018 Ozga & Jones talar om marknadstänkande 
i form av bland annat konkurrens, effektivitet, produktivitet, stan-

1009 Se också Olson, Från nationsbyggare till global marknadsnomad, bland 
annat s. 101 f., Stenlås, En kår i kläm.

1010 Ball, Big policies/small world, 37.

1011 Ozga och Jones, Introduction. Reading education policy and politics, 2.

1012 Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, 129 ff.

1013 Larsson, Skola eller kommunal ungdomsomsorg?, 59 ff.

1014 Johansson & Johansson, Att styra eller inte styra, 144 f.

1015 Pierre Jon. Decentralisering, Governance och institutionell förändring, 
245-271. I Politik som organisation, Bo Rothstein (red.). Stockholm: SNS 
Förlag, 2010, 264f.

1016 Dovemark, Ansvar – flexibilitet – valfrihet, speciellt kapitel 11 och En 
skola – skilda världar. Segregering på valfrihetens grund. I Rapport nr 4 2008. 
Högskolan i Borås.

1017 Ball. Class Strategies and the Education Market.

1018 Bernstein Class, Codes and Control, Volume 4. The Structuring of 
Pedagogic Discourse och Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, 
Research, Critique.
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dardisering, privatisering.1019 Sylvi Stenersen Hovdenak har märkt 
en klar tendens från enhetsideologi till marknadsekonomi.1020 

Lindensjö & Lundgren tar USA och England, där NPM först 
genomfördes i västvärlden, som exempel och skriver, att valfrihet 
användes i argumentationen från neo-liberalister som ”ett medel att 
nå bättre effektivitet och produktivitet” och att Margaret Thatcher 
”genomförde ett kraftfullt program” med privatisering och konkur-
rensutsättning av skolsystemet.1021 

I ekonomismens språkbruk kallas medborgare kunder eller 
brukare. Bland andra Lundquist tar upp och problematiserar detta 
fenomen: ”Strävan är att ge brukarna den service som de själva 
önskar av det offentliga /…/, medan de demokratiska processef-
fekterna, t.ex. att åstadkomma personlig utveckling genom demo-
kratisk medverkan, inte betonas”.1022 Birthe Louise Bugge och Peter 
Harder uttrycker det lite mera drastiskt: 

Der er imidlertid en afgørende skavank i markedstænkningen 

omkring uddannelser, og det er at ’kunderne’, dvs. Eleverne, ikke 

enkelt kan sammenlignes ved forbrugere. Uddannelser skal ikke 

tilfredsstille et behov der melder sig umiddelbart på samme måde 

som behovet for isvafler eller hjemmesko.1023

Individualism
I samtliga mina analyser av svenska förhållanden, av undervisnin-
gen, lagtexter, kursplaner och styrsystem, visar sig samma ord som 
kod och determinant: individualism. Bourdieu skriver om neo-libe-
ralismen, att ”det är ett program för metodisk upplösning av exis-
terande kollektiv (eftersom en neo-klassisk ekonomi inte vill veta av 
annat än individer, det må röra sig om företag, fackföreningar eller 
familjer)”. [Bourdieus kursiv.]1024 

1019 Ozga och Jones, Travelling and embedded policy: the case of knowledge 
transfer.

1020 Hovdenak, Sylvi Stenersen. Pedagogiske identiteter – blant læreplaner og 
ungdom: i ideologisk og eksestensielt perspektiv. I Klasse, kode og identitet: 
Bernstein i norsk forskning, Rita Rikaasen, Veslemøy Wiese & Sylvi Stenersen 
Hovdenak (red.). Trondheim: Tapir akademisk forl, 2007

1021 Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, 95 f.

1022 Lundquist, Demokratins väktare, 138.

1023 Bugge & Harder, Skolen på frihjul, 28.

1024 Bourdieu, Moteld, 128 f.
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Englund ser en rörelse från det gemensamma till det individuella, från 
public good till private good.1025 Lundquist uttrycker samma tanke-
gång, när han talar om gemenskapsstaten, som ”har ett övergripande, 
substantiellt mål för sin verksamhet” och individualismstaten, som 
”prioriterar det rätta med individuella rättigheter”.1026 Ninni Wahl-
ström lägger märke till samma tendens från medborgare med ett kol-
lektivt ansvar för utvecklingen till ”individer som utifrån sina individu-
ella intressen agerar som konsumenter på en utbildningsmarknad.”1027 
Gunnar Berg et al summerar denna diskussion: 

Den största faran idag, menar en del debattörer, är inte ”samhäl-

lets förstatligande” utan ”statens församhälleligande”. Det pro-

blem som här står under debatt handlar om förhållandet mellan 

särintresse och allmänintresse, om samhällsintressens organise-

ring och dessas förhållande till staten.1028 

Dovemark konstaterar ett ökat fokus på individen och menar att 
det förutsätter ”individer som kan ta ansvar, som är flexibla och 
som är initiativrika”.1029 En liknande karaktärisering av ”den ’goda’ 
eleven” gör respondenterna i Lindblad & Popkewitz. Eleven ska ha 
”självförtroende”, vara ”flexibel, ansvarig för sitt eget lärande och 
personliga prestationer”.1030 Det är dessa elever som klarar sig i eko-
nomismens skola. Vad detta innebär i praktiken undersöks i kapitel 
8. Svensk- och dansklärares förutsättningar.

Wahlström konstaterar i sin studie, att ”till slut så ligger ansvaret 
för att lärandet leder till att eleverna når målen på eleverna.”1031 Även 
Dovemark kommer i sin avhandling fram till att de vuxna i skolan 
sviker i sitt ansvarstagande, när mer ansvar läggs på den enskilde 

1025 Englund, Tomas. Utbildning som ”public good” eller ”private good”, 
107 ff.

1026 Lundquist , Demokratins väktare, 67 f..

1027 Wahlström, Mellan leverans och utbildning, 51.

1028 Berg et al. Skolan i ett institutionsperspektiv, 50.

1029 Dovemark, Ansvar – flexibilitet – valfrihet, 223.

1030 Lindblad & Popkewitz, Listening to educators and governance and social 
integration and exclusion, 18.

1031 Wahlström, Mellan leverans och utbildning, 198.
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eleven. Om eleven misslyckas, blir detta elevens problem.1032 Också 
Eva Österlind ser faror med elevens eget arbete.1033 

Tidigare i avhandlingen visades vuxenvärldens kapitulation inför 
elevernas i läroplanen framskrivna inflytande. Här kan konstateras, 
att valfrihet och individualism är en beställning från ekonomismens 
krafter, som svenska politikerna har utfört i form av läro- och kurs-
planer, som lämnar lärarna utan stöd och som förminskar lärarens 
auktoritet och autonomi.1034 De lämnar även eleverna utan stöd i 
form av till exempel scaffolding eller genrepedagogik, eftersom 
metaspråk inte lärs ut. Eleverna får ingen möjlighet att förvärva en 
sekundärdiskurs eller prova på den specialiserade domänen för att 
kunna nå den reflexiva. Eleverna kan alltså inte förhålla sig kritiskt 
till samhällets många olika (medie)diskurser:

Lesning og skrivning er idag bare forutsetningen for en lite-

racy-kompetanse. Literacy i samtidas multimediesamfunn må 

også omfatte en evne til å tolke og forstå kommunikasjon i ulike 

kontekster og i ulike medier og en evne til å nå frem til andre på 

et nivå som fungerer i de stadig skiftende kontekstene vi kommu-

niserer ulikt i.1035

James Paul Gee uttrycker det som att man måste kunna båda diskur-
serna för att kunna kritisera den ena med den andra.1036

Lundquist menar, att det finns två individualismbegrepp, som blir 
tydliga när det gäller rättighetsbegreppet:

Vi har då två kategorier av individuella rättigheter av vilka den 

ena – medborgerliga rättigheter och friheter som yttrandefrihet, 

föreningsfrihet, religionsfrihet, frihet från godtyckliga arreste-

ringar och skydd för äganderätten – vill skydda medborgarna 

1032 Dovemark, Ansvar – flexibilitet – valfrihet, kapitel 12. Just detta resone-
mang förs i fotnot 112, s. 225.

1033 Österlind, Disciplinering via frihet, 131 ff.

1034 Kapitel 4. I klassrummen, avsnittet VARFÖR undervisas om VAD, 
avsnittet Sammanfattning och diskussion, kapitel 5. Styrdokument och kapitel 
6. Styrsystem. Se även kapitel 9. Styrmedel styr, avsnittet Professionalisering 
och autonomi.

1035 Penne, Litteratur og film i klasserommet, 28.

1036 Gee, Social Linguistics and Literature, 174.
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mot staten som förutsätts vara passiv utöver att den garanterar 

rättigheterna. Den andra kategorin – ekonomiska och sociala 

rättigheter – som rätten till arbete, rätten till lika lön för lika 

arbete, rätten till social trygghet vid sjukdom, ålderdom och ofri-

villig arbetslöshet, rätten till en inkomst som medger ett män-

niskovärdigt liv, rätten till vila och fritid samt rätt till utbildning 

– förutsätter en aktiv stat. (Macpherson 1985: 22 ff.) Endast den 

första kategorin av rättigheter omfattas av det individualistiska 

rättighetstänkandet. För att realisera den andra kategorin for-

dras aktiva insatser av staten; något som snarast är aktuellt i 

gemenskapsmodellen. 1037 

Vad den refererade forskningen i de tre sista avsnitten visat är att 
när staten överför makt till marknadskrafter inom offentlig verk-
samhet som undervisning, så uppstår kvasimarknader, som har som 
mål profitoptimering, inte public good, även om det ibland kan 
sammanfalla. Om eller när (delar av) marknaden bryter samman, 
riskerar medborgarna att mista sina ekonomiska och sociala rät-
tigheter. Staten måste gå in och städa upp efter marknaden, men i 
denna räddningsaktion kommer medborgaren i kläm. 

Det svenska utbildningssystemet är heterogent; utbildningen 
skiljer sig från skola till skola, från kommun till kommun på grund 
av valfriheten, decentraliseringen, konkurrensen, minimalismen och 
individualismen. Ett exempel är friskolornas utbredning. Nu kan 
föräldrar välja att låta sina barn och ungdomar gå till skilda skolor 
av religiösa eller etniska skäl eller tvingas av klassmässiga skäl. Sam-
manhållningskraften och gemenskapen i samhället går förlorad. 
Detta är postmodernismen och ekonomismen i verkligheten, inte 
som teori.

kontroll, performativitet, ansvarsskyldighet
Före ekonomismens införande i offentliga verksamheter styrde 
staten med regler och förordningar; idag styr staten i västvärlden 
enligt ekonomismens principer med mål, som utvärderas i efter-
hand. Lindblad och Popkewitz beskriver det förra systemet som ”a 
priori normativa föreskrifter” och det senare som ”a posteriori lokal 

1037 Lundquist, Demokratins väktare, 69.
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reglering”.1038 Lundahl talar om en förändring från ”pro-active State 
regulation” till ”retroactive surveillance”.1039

Englund menar, att det förekommer ”decentralisering av beslut 
och ansvar /---/ centralisering genom ökade krav på utvärdering och 
resultatkontroll”.1040 Klette skriver, att det finns en retorisk diskurs 
om lärare som deltagande beslutsfattare, ”collaborative decision-
maker”, men som inte existerar i praktiken.1041 Denna samexisterar 
med ett växande system av kontrollmekanismer.1042 

Denna lärarnas multiroll som verkställare, underställda styrme-
del, kommun(ens olika nivåer), rektorer, (föräldrar) m.fl., och med-
skapande och ibland som representanter för arbetslaget eller skolan 
– och de slitningar detta medför – skriver bland andra Wahlström 
och Dovemark om. Vi skulle kunna tala om en ”Råttan på repet-
delegering” eller ”syndabocksdelegering”: Staten > kommunen(s 
olika nivåer) > rektorer > (föräldrar är inte med i denna kedja, men 
kan ta anklagarrollen mot skola och lärare utifrån), lärare och elever. 
Vi ser en top-down-ansvarsdelegering, från toppen och ner tills det 
inte går längre, det vill säga till klassrummet.

Lindensjö & Lundgren menar, att utvärdering och kvalitetskon-
troll ”närmast får karaktären av ideologi”.1043 

Ball för ett intressant resonemang om paradoxen i vissa nya 
kontrollsystem. Chefer, i skolsammanhang rektorer av skilda rang, 
delegerar ansvar till lärare efter att först ha försökt ”instrumentali-
sera personers uppförande för att uppnå önskade postulat”. Initia-
tiv och problemlösning, inom givna ramar, är högt uppskattat. Å 
ena sidan verkar systemet fjärna sig från Taylorism1044 som innebär 

1038 Lindblad & Popkewitz, Listening to educators and governance and social 
integration and exclusion, 15.

1039 Lundahl, Swedish, European, global, 122.

1040 Carlgren, Ingrid & Englund Tomas. Innehållsfrågan, didaktiken och läro-
plansreformen. I Utbildningspolitiskt systemskifte, 214-221. Tomas Englund 
(red.), 214-221. Stockholm: HLS Förlag, 1995, 220 f.

1041 Svingby, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola talade 
om en i praktiken medskapande lärare. Någon sådan roll tilldelas läraren inte 
av ekonomismen mer än i dess retorik. Se kapitel 2. Teoretisk grund, avsnittet 
Centrala och lokala förutsättningar.

1042 Klette, Reform policy and teacher professionalism in four Nordic 
countries, 267.

1043 Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, 135.

1044 Frederick Winslow Taylor (1856-1917). Känd för Scientific Management, kon-
trollörer i verksamheten. Hans tankar påverkade bland annat löpande bands-principen.
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kontroll och låg tilltro till anställda. Ansvar delegeras de facto. Å 
andra sidan introduceras nya övervakningsformer, (själv)värderings-
system, måluppfyllelsescheman och output-jämförelser. Detta är ett 
exempel på performativitet. Ball refererar andra forskare som kallat 
detta kontrollsystem ”samtidigt löst och hårt” och ”kontrollerad 
de-kontroll.”1045 

Janek Szatkowski för ett liknande resonemang och menar, att 
den samtida ”management-semantik” fokuserar på de anställdas 
performativitet och på att utnyttja de medarbetarkvalifikationer 
som ”sidder mellem ørene”.1046 Ledningar är också upptagna av att 
sudda ut distinktionen mellan person och roll:

Det er det ”hele” menneske, der ansættes. Megen manage-

ment-semantik drejer sig da også om, hvordan man kan coache, 

facilitere og manipulere medarbejdere ind i situationer, hvor de 

yder det optimale, indgår gnidningsfrit i netværksdannelser og 

er i konstant beredskab overfor forandringer. Man skulle kunne 

vove den påstand, at dette er en samfundsmæssig patalogi.1047

I det senmoderna samhället ökar både den individuella friheten och 
den sociala styrningen. Detta sätter läraren i samma sits som elever 
i Bernsteins integrerade kod, där ”inre’ attribut” kan komma att 
bedömas. Ekonomismen förespråkar platta strukturer.

I en annan artikel diskuterar Ball också performativitet och kon-
staterar att det är att styra på ”en avancerad liberal nivå”, att den 
”nye performative arbetaren är ett promiskuöst själv, ett driftigt 
själv, med en passion för excellens” och menar att vissa lyckas i sys-
temet, medan det för andra leder till ”inre konflikter, inautenticitet 
och motstånd.” Ball varnar också för att ett system med performa-
tivitet orsakar ogenomskinlighet (opacity) i stället för genomskinlig-
het (transparency).1048 

1045 Ball, Big policies/small world, 40.

1046 Szatkowski, Janek. PERFORMATIVITET – om at iagttage verden med 
begreberne person og rolle, 8.

1047 Ibid, 9.

1048 Ball, Stephen, J. The teacher’s soul and the terrors of performativity. I 
Journal of Education Policy. Volume 18, Issue 2, 2003, 215-228: “The new 
performative worker is a promiscuous self, an enterprising self, with a passion 
for excellence.” “inner conflicts, inauthenticity and resistance.”
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Kontrollsystemen gäller emellertid enbart verksamheten i skolan, 
inte systemet NPM som sådant. Pollit & Bouckaert ger några skäl 
till detta. Antingen är förändring ”politiskt känslig” och kritiska 
forskningsresultat skulle skapa ”förvirring och förseningar” eller 
finns inga möjligheter till tillbakadragande av reformen, kanske har 
den redan skapat en ny ”de facto-verklighet”, så det enda forskning 
kan göra är att eventuellt få reformen att verka bättre.1049 Maria 
Olsson menar, att resultatkontroll av ekonomismförespråkare kan 
användas som argument för systemet:

Samtidigt ökar antalet privatskolor och profileringsmöjligheter 

för offentliga skolor. Utvärdering och resultatkontroll kommer 

med detta inte bara att presenteras som lösning på de problem 

som avregleringen och skolprivatiseringen eventuellt för med sig. 

De fungerar även som inlägg för denna utveckling, som förs i 

termer av ökad valfrihet i den fortgående debatten om Sverige, i 

vilken moderater deltar aktivt.1050 [Olsons kursiv.]

En annan möjlig förklaring till förändringarna i Sverige kan vara 
att en person hade stort inflytande på decentraliseringen: Ulf P. 
Lundgren. Han var med att skriva utredningen som låg till grund 
för reformerna, han ledde det politiska utredningsarbetet (under 
både socialdemokratisk och borgerlig regering), han implemente-
rade reformen i egenskap av generaldirektör för Skolverket och som 
sådan utvärderade han även reformen.1051

Lindensjö & Lundgren har funnit, att effektutvärdering har ersatts 
av procedurutvärdering, det vill saga utvärdering av processer och pro-
cedurer i verksamheten. ”Oavsett om åtgärder får samhälleliga effekter 
kommer /…/ diverse resursomfördelningar inom utbildningsväsendet 
att kunna presenteras som /…/ utbildningsmässiga framgångar”.1052 

Staten i Sverige har utvärderat den omfattande reformen av 
styrningen av skolan.1053 Wahlström konstaterar att ”styrsystemets 

1049 Pollit & Bouckaert, Public management reform, 17.

1050 Olson, Från nationsbyggare till global marknadsnomad, 111.

1051 Lundahl, Swedish, European, global, 341 och Olson, Från nationsbyg-
gare till global marknadsnomad,  112 noterar också Ulf P. Lundrens olika nyck-
elpositioner under reformen.

1052 Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, 154.

1053 SOU 2007: 28. Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Förslag till 
nytt mål- och uppföljningssystem. Stockholm: Utbildningsdepartementet
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tillkortakommanden förklaras uteslutande i form av ett antal ’tek-
niska brister’”, men själva systemet analyseras eller problematiseras 
inte.1054 Hon citerar utredningen:

De uppfattningar och lösningar som etiketterades som resultat-

styrning blev så självklara att de inte ansågs vara något som i sig 

själv skulle prövas i en sådan process. (SOU 2007: 75, s. 177)

Skolverket konstaterade dock i en utvärdering 2012, att ”Valfri-
hets- och decentraliseringsreformerna” har bidragit till att försämra 
likvärdigheten i den svenska skolan.1055

Minimalism, effektivitet, produktivitet
This politics has seen a concerted attack upon Keynesian1056 wel-

fare state, on its principles of state before market and social justice 

conception of collective responsibility for all citizens. Education 

policy has been intimately involved and affected by the political 

struggles over the workings and effects of the post-Keynesian, 

neo-liberal state.1057 

Så beskriver Lingard & Ozga effekterna av neo-liberalismen. 
Den leder till bantning av välfärdsstaten och entreprenadisering, 
avknoppning, bolagisering och privatisering.1058 Ball skriver om 
”post-welfare education policies”, [Min kursiv.]1059 

I Danmark skrev redan 1993 dåvarande liberale (Venstre, som 
det heter) finansministern, senare statsministern, Anders Fogh Ras-
mussen boken Fra socialstat til minimalstat, där han pläderar för 
mindre offentlig verksamhet och mer privatisering.1060 Som visats i 

1054 Wahlström, Mellan leverans och utbildning, 88.

1055 Skolverket, Likvärdig utbildning i svensk grundskola?, 85. Se även nästa 
kapitel, avsnittet Konkurrens.

1056 John Maynard Keynes. (1883-1946) Brittisk nationalekonom, sociallibe-
ral, som argumenterade bland annat för en aktiv finans- och stabiliseringspoli-
tik. Hade stor betydelse under trettiotalets recession.

1057 Lingard & Ozga, Introduction. Reading education policy and politics, 3.

1058 Se till exempel Lundquist, Etik i offentlig förvaltning, 120 f. 

1059 Ball, Class Strategies and the Education Market, 167 f.

1060 Rasmussen, Anders Fogh. Fra socialstat til minimalstat. Viborg: Samle-
ren, 1993.
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avhandlingen genomfördes inte de ekonomistiska idéerna i utbild-
ningsväsendet. Ekonomen Carina Löfström talar om den offentliga 
sektorns ”revolutionära” utveckling i Sverige.1061 Det är alltså flera 
offentliga verksamheter än skolan som reformerats. 

Det finns en fara för demokratin med den starka fokuseringen 
på kostnadseffektivitet, menar Lennart Lundquist och säger att det 
helt saknas en allmän debatt om det stora avstånd ”från vad som 
föreskrivs av demokrativärdena i vårt offentliga etos.”1062 Både 
Lundquist1063 och Rothstein1064 påpekar att effektiviseringseffekten 
inte är bevisad. I kapitel 9. Styrmedel styr visas konsekvenserna av 
minimalismen.

sammanfattning styrningstrajektorer
Berg har konstruerat en decentraliseringsmodell:1065

resultatstyrning

decentralisering

centralisering

församhälleligad 

stat

målstyrning ramstyrning

regelstyrning

förstatligat 

samhälle

Figur 7.1 Bergs modell över stymedel. 1066

1061 Löfström, Carina. Hur Posten blev företag. Om reformer och översätt-
ning av idéer. Diss., Göteborgs Universitet, 2003.

1062 Lundquist, Demokratins väktare, 147 f.

1063 Ibid, 267.

1064 Rothstein, Bo. Välfärdsstat, förvaltning och legitimitet. I Politik som 
organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. 4. upplagan, Bo Rothstein 
(red.), 7-31. Stockholm: SNS Förlag, 2010a ,7.

1065 Berg, Gunnar. Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och 
skolor som organisationer. Lund: Studentlitteratur, 2003. Även Andersson, 
Kenny. Avhandling i utbildningspolicy: Konstruktionen av den svenska gymna-
sieutbildningen 1994 – 2006. Diss. Roskilde Universitetscenter, 2009 använder 
modellen.

1066 Berg, Att förstå skolan.
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Denna fyrfältsmodell kan användas till att beskriva styrningsmedel, 
alltså det offentliga rekontextualiseringsfältet, ORF, så det gestaltas 
efter beställningen från det globala rekontextualiseringsfältet, GRF. 

Enligt modellen befinner sig det svenska ORF i målstyrningskva-
dranten med en församhälleligad stat och decentralisering, medan 
det danska återfinns i regelstyrningskvadranten med ett förstatligat 
samhälle och centralisering.

I kapitlen 5 och 6 undersöktes styrdokument och styrsystem i 
Sverige och Danmark, det vill säga vilka olika beställningar agen-
terna i det officiella rekontextualiseringsfältet lägger ut till kom-
munerna i Sverige och till de selvejende institutioner/gymnasier i 
Danmark, och ytterst till lärarna. 

De svenska ORF-agenterna prioriterar brukarinflytande bland 
annat genom valfrihet, decentralisering genom kommunala och 
privata huvudmän, konkurrens mellan kommunala skolor och frisko-
lor och mellan kommunala skolor, individualisering och efterkontroll 
i form av inspektioner och testning för att se om varan från den peda-
gogiska reproduktionsdiskursen levererats enligt beställningen. 

I det svenska systemet finner vi fyra av ekonomismens fem punkter 
representerade. Lundahl, som var svensk forskare i det stora EGSI-
projektet konstaterar följande i en artikel, där hon även stödjer sig 
på en OECD-rapport:1067

På några få år gick Sverige från att ha varit ett av de mest cen-

traliserade till ett av de mest avreglerade undervisningssystemen 

i västvärlden.1068 

Göran Sundström har undersökt ”den rationalistiska styrmodellen” 
i statsförvaltningen och, när det gäller implementering av styrfor-
men, kommer han fram till att ”Sverige internationellt sett gått 
långt, kanske allra längst”.1069 

Medan de svenska politikerna har uppfyllt kraven i beställningan 
från den globala rekontextualiseringsnivån, har inte de danska 
ORF-agenterna utfört sin roll som utförare helt enligt beställningen. 

1067 EGSIE: Education Governance and Social Integration and Exclusion. 
Australien, Finland, Tyskland, Grekland, Island, Portugal, Spanien, Sverige och 
Storbrittannien deltog. Tyvärr inte Danmark.

1068 Lundahl, Swedish, European, global, 121.

1069 Sundström, Stat på villovägar, 3 ff.
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Decentraliseringen har skett till de enskilda gymnasierna, som blivit 
selvejende institutioner och som har fått bestyrelser. Kontrollappa-
raten har också växt. Men i övrigt har de danska agenterna inte 
utvidgat beställningen till gymnasierna enligt den beställnming de 
fått från den globala nivån. 

”learneren”
Frederik Pio beskriver från dansk horisont med ironi ekonomismens 
intåg på utbildningsarenan:

Vi skal ’lære at lære’ – helst i en livslang proces. Og det skal 

være let, bekvemt, hurtigr og individuelt. Enhver lærer sit. Dan-

nelses-begrebets fokus på en almen dimension som noget delt er 

helt trådt i baggrunden. Væk er dannelsens langsommelighed og 

livsbearbejdende tyngde. Væk er den selvbegrundende fordybelse 

og den fundamentale undren, hvori verden giver sig til kende for 

mennesker i nye aspekter. I stedet får man et log in til pakkeløs-

ninger med hurtige læringsfix, der kan accesses online. Væk er 

den Grundtvig’ske ydmyghed for verden og for livet. Som indi-

vidualiserede learnere er vi ikke længere en del af noget, der er 

større end os selv. Learneren er tværtimod i centrum for sig selv 

som aftager i et stadig mere transnationalt orkestreret uddannel-

sesmarked. Grundtvig og ’skolen for livet’ er blevet til ’individuel 

læring for egen vinding’. Her er learneren i dag blevet sit eget cen-

trum i en hyperkompleks verden af individualiserede konstruk-

tioner, der alle er respektable og følgelig har lige megen ret.1070

Det totalt pedagogiserade samhället
En inte lika irononisk eller skämtsam beskrivning av ekonomismens 
effekter på utbildningssytemet, gör Bernstein. I sin sista artikel 
skriver han om det andra totalt pedagogiserade samhället. Det 
första inträffade under medeltiden, där det fanns ”sömlös koordi-
nering av åsikter, aktiviteter och praktiker genom katolska kyrkan.” 
På samma sätt, menar Bernstein, att det idag finns ett andra totalt 
pedagogiserat samhälle, där (i England 2001) ”New Labour sörjer 

1070 Pio, Frederik. Musikfaget mellem læring og forældelsespres. På vej mod 
en mere teknisk uddannelseskultur? I Cursiv nr. 9 2012. Sammenlignende fagdi-
daktik 2, Ellen Krogh & Frede V. Nielsen (red.), 113-131. Århus: DPU, Aarhus 
Universitet, 2012, 116.
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för agenterna och universiteten sörjer för diskurserna, särskilt avdel-
ningar för undervisning.” Ekonomismen har blivit vår tids tro, vår 
tids katolska kyrka.1071 

Kanske är det så, att det svenska systemet är en reflektion av det 
totalt pedagogiserade samhället, så genomsyrat av ekonomismen 
som det blivit.

koder och determinanter styrningstrajektorer
Globaliseringens koder och determinanter visade sig vara globali-
sering, osynlighet, nyspråk, decentralisering, konkurrens, indivi-
dualism, kontroll och minimalism. Dessa visade sig vara en fara för 
demokratin.

ämneskonstruktioner styrningstrajektorer
Vissa delar av ekonomismens retorik, till exempel i talet om genom-
skinlighet, skulle tyda på en synlig pedagogik, men språkbruket har 
avslöjats som nyspråk, där ord står för något annat än deras urspring-
liga betydelse. Koderna och determinanterna visar på otydlighet, 
kundernas rätt, valfrihet, det vill säga (extrem) förvärvar- och inivid-
centrering, varför ekonomismen generar en undervisning kvadrant I.

modellen – styrningstrajektorer
Efter undersökningen av NPM:s olika beståndsdelar kan vi konsta-
tera, att det finns skäl att införa det Globala rekontextualiserings-
fältet, GRF, och nu vet vi också vilka agenter och agenturer som 
befolkar det. Vi vet dessutom vilka förändringar de har genomfört 
vill genomföra se genomförda i den offentliga verksamheten; vilken 
beställning, för att nu tala neoliberalt nyspråk, de gör till det offent-
liga rekontextualiseringsfältet, ORF.

Att kontrollapparater har införts från ORF-nivå till den peda-
gogiska reproduktionsdiskursen, PRD, i form av nationella tester, 
och mellan GRF och PRD i form av internationella tester är lätt att 
konstatera. I modellen har jag också infört en kontrollmekanism 
mellan GRF och ORF, och det är svårare att konkretisera, eftersom 
ekonomismen fungerar osynligt. Emellertid har, som vi sett, forsk-

1071  Bernstein, Basil. From Pedagogies to Knowledge, 365: ” seamless coor-
dination of meanings, activities, and practices through the Catholic Church“, 
“New Labour is providing the agents and the Universities are providing the 
discourses, especially departments of education”.
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ning klarlagt internationella nätverk som, bland annat, kontrollerar vad som 
sker med beställningarna. Synlig utvärderingsagent är till exempel OECD med 
PISA-tester.

Figur 7.2 Bild över ramar för utbildningssystem – stynings trajektorer.
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8. diskussionsArenAn 

det pedagogiska rekontextualiseringsfätet
I Bernsteins rekontextualiseringsmodell tillhör det pedagogiska 
rekontextualiseringsfältet det officiella rekontextualiseringsfältet 
men befinner sig på många sätt mellan detta och den pedagogiska 
reproduktionsdiskursen, undervisningen. I min modell har jag pla-
cerat det pedagogiska rekontextualiseringsfältet som ett eget fält 
mellan de två. 

Fältet är problematiskt att beforska, eftersom det kan finnas 
dolda agendor bakom texter från de olika agenterna och det ligger 
utanför denna studie att bedöma hur stor betydelse olika texter får. 

Johansson & Johansson hävdar att agenter i PRF har betydelse:

Den politiska styrningen kan även sättas ur funktion när skolan 

marknadsstyrs genom valfrihet och därmed följande konkurrens, 

t ex i form av privatisering, skolpeng och beställare/utförare. 

Detta kan medföra att det inte blir politikerna som styr utan i 

stället de oidentifierbara ”marknadskrafterna”. Om så sker blir 

ansvarsfrågan prekär.1072 

Följderna av marknadskrafternas lössläppande inom den offentliga 
sektorn uppmärksammades i förra kapitlet. I detta undersöks hur 
de olika agenterna reagerat på och berörts av ekonomismen och 
de skillnader det finns mellan svenska agenter och deras danska 
motsvarigheter.

Lindensjö & Lundgren påtalar flera agenter: ”Det utbildningspo-
litiska initiativet tycks till en del ha förflyttats från den politiska led-

1072 Johansson & Johansson, Att styra eller inte styra, 210.
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ningen till grupper utanför denna”. [Lindensjö & Lundgrens kursiv] 
De menar till och med att demokratin kan vara i fara, något som 
även konstaterades i förra kapitlet.

Ämbetsmän, experter, berörda grupper och företrädare för or-

ganiserade intressen och inte minst media kan få ett inflytande 

som knappast är förutsatt i de demokratiska parlamentariska 

idéerna.1073 

Tilläggas kan, att även privatpersoner och icke-organiserade intres-
sen kan få väldig genomslagskraft i de sociala medierna. ”Initiati-
vet förflyttas från etablerade maktcentra till olika intressegrupper, 
missnöjesgrupper osv”.1074 När staten lämnar ifrån sig ansvaret för 
skolan genom att ”förflytta den ständigt pågående kampen mellan 
olika sociala krafter om utbildningens utformning från statsappara-
ten till lägre nivåer”, tar andra grupper över, marknadskrafter och 
olika intressegrupper, varvid demokratin kan hotas.1075

Lindensjö & Lundgren skriver också om följderna av ekonomis-
mens intåg i förvaltningar: 

Kontakter med ekonomiska maktgrupper har ökat förvaltning-

ens mera aktivt planerande roll och gjort den alltmer attraktiv 

som samarbetspartners för olika samhällsintressen. Eftersom 

tjänstemän inte bara förbereder utan också initierar och genom-

för offentliga handlingslinjer, är det av yttersta betydelse för be-

rörda.1076

Det är alltså ett viktigt fält att undersöka, men svårbeforskat. Bland 
de viktigaste agenterna i detta fält återfinner vi, som tidigare konsta-
terats, tänketankar, politiker, medier, lärarutbildningar, ämnesför-
eningar, fackförbund och forskare. Frågan är om inte medelklass-
föräldrar också skulle räknas som en agent i PRF. De finns, som 
alla föräldrar, i primära kontextualiseringskontexten men mycken 

1073 Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, 136.

1074 Ibid, 174.

1075 Englund, Utbildning som ”public good” eller ”private good”, 126.

1076 Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning: 149.
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forskning tyder på att de utgör en av agenterna även i PRF.1077 Jag 
har dock valt att inte inkludera dem i min modell.

Tänketankars betydelse framhölls i kapitel 7. Styrningstrajektorer, 
där även politikers agendasättning berördes. Deras roll som arbets-
givare tas upp här.1078 Dessutom miniporträtterar jag de två politiker 
som var ansvariga ministrar vid tiden för reformerna i Sverige och 
Danmark. Mediernas roll är naturligtvis central, men jag avgränsar 
deras roll i avhandlingen till spridare av texter från andra aktörer, 
väl medveten om att de har olika intressen inom och bakom sig. 

Lärarutbildningar, ämnesföreningar, fackföreningar, arbetsgivar-
organisationer och forskare figurerar även på andra håll i avhand-
lingen, men belyses mer specifikt här. 

utbildning till gymnasielärare
I Danmark är utbildning till gymnasielärare skild från utbildning 
till folkskolelærer. I Sverige har det funnits olika traditioner. Ibland 
har ”högstadielärarutbildningen” varit gemensam med gymnasiselä-
rarutbildningen, ibland gemensam med grundskollärarutbildningen, 
5-9-lärare, ”senarelärare” och då var gymnasielärarelärarutbild-
ningen för sig.

En ny svensk lärarutbildning,1079 som skulle svara mot de nya styr-
dokumenten för skolan, förbereddes av Lärarutbildningskommittén, 
LUK 97. I dess slutrapport Att lära och leda. En lärarutbildning för 
samverkan och utveckling talas om ”en ny lärarroll, som genom-
syras av förmåga till omställning, förnyelse och utveckling”,1080 
egenskaper som ingår i beställningen till staten från GRF. I diskus-
sionsarenan omtalas denna beställning ofta som krav eller önskemål 

1077 Ball, Class Strategies and the Education Market, 41, 64, Englund, Intro-
duktion, 16, Englund, Utbildning som ”public good” eller ”private good”, 107 
ff., 135, Englund, Tomas. Utbildningspolitiskt systemskifte? I Utbildningspo-
litiskt systemskifte Tomas Englund (red.), 210-213. Stockholm: HLS Förlag, 
1995, 210 f., Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styr-
ning, 134, Fjellström, Skolområdets etik, 233 f.

1078 Dessutom behandlas deras arbetsgivarroll i kapitel 6. Styrsystem och 
kapitel 9. Styrmedel styr.

1079  Prop. 1999/2000: 112 En förnyad lärarutbildning. Stockholm: Reger-
ingskansliet. Denna lärarutbildning ersattes från och med 2011 av prop. 
2009/10:89. Bäst i klassen – en ny lärarutbildning.

1080 SOU 1999:63 Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och 
utveckling, 44.
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från ”marknaden” eller ”avnämarna”.1081 Beställningar och bestäl-
lare blir alltså synliga i PRF. 

De tidigare olika lärarutbildningarna, ”tidigarelärare”, ”senarelä-
rare” och ”gymnasielärare” togs bort och ersattes av en gemensam 
lärarexamen. Tanken var att utbildningen skulle ge en enhetslärare 
för alla årskurser, men med olika stadieinriktningar. Utbildningen 
skulle vara sammanhållen.1082 

Ämneskunskaper skrevs ner medan allmänna pedagogiska färdig-
heter skrevs fram.1083 Bland inriktningarna kunde studenterna välja 
det som lite pejorativt benämndes ”traditionella skolämnen”, men 
det var inte ett krav. Valfrihet, ett av ekonomismens honnörsord, 
för studenterna var viktigare än kunskapskrav. Allmändidaktikens 
för vem- och hur-fråga skrevs alltså fram, medan ämnesdidaktikens 
varför- och vad-fråga skrevs bort. De blivande svensklärarna kunde 
få svårt att skaffa sig en sekundärdiskurs eller reflexiv domän inom 
sitt ämne. 

Läraren kunde, enligt utredarna, inte längre vara en auktoritet, 
hade inte ”rätt att uttala sig från en överordnad position”, en åsikt 
som motiverades med IT-revolutionen.1084 Tankegången känns igen 
från Lpf 94 med sina 26 skrivningar om elevmedverkan. Lärare utan 
auktoritet, autonomi eller ämneskunnande skulle alltså på jämbör-
dig fot med eleverna undersöka världen med hjälp av IT. Det är en 
helt osynlig pedagogik som skrivs fram. Samma tendens, att använda 
IT-förkomst som argument för skolförändring har dansk forskning 
uppmärksammat och de reagerar mot förenklingen i argumentatio-
nen. Bugge & Harder skriver:  

Information er det som internettet giver adgang til i uendelig og 

kaotisk mængde. Viden er det som information kan forvandle 

sig til når det bliver en del af subjektets forståelse af verden.1085 

[Bugge & Harders kursiv.]

1081 Se till exempel Liedman, Sven-Erik. Hets! En bok om skolan. Stockholm: 
Albert Bonniers Förlag, 2011, 99 ff.

1082 Stenlås, En kår i kläm, 72 f.

1083 Ibid, 13, f., 72 f.

1084 SOU 1999: 63, Att lära och leda, 136-138.

1085 Bugge & Harder, Skolen på frihjul, 140.
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För att information ska bli till kunskap fordras ämneskunniga lärare, 
menar de. Steffensen talar om tre stora problem med IT. Eleverna 
måste lära sig behärska sökfunktionen, var de ska leta, värderings-
funktionen, hur olik information ska värderas, och sorteringsfunk-
tionen, vad som ska väljas ut av allt material. Detta måste en kunnig 
lärare hjälpa dem med.

Det fanns nu inte bara (elev)demokratiska motiv bakom refor-
men, utan även ekonomiska:

Utjämningen [av skillnader mellan olika lärarkategorier] har ock-

så appellerat till arbetsgivarna som sett framför sig en kommunal 

lärararbetsmarknad där alla lärare är utbytbara. En betoning av 

allmänna pedagogiska färdigheter snarare än ämneskunskaper 

har gynnat en sådan utveckling: ”Alla är ju lärare”. Denna ut-

veckling tycks ha slagit i taket i och med 2001 års lärarutbild-

ningsreform där olika typer av lärarexamen helt togs bort.1086 

Lärarna skulle bli utbytbara varor på en marknad. Professionella 
och autonoma lärare efterfrågades inte av arbetsgivarna, kommu-
nerna och utbildningsbolagen.1087

Blivande svenska gymnasielärare kunde också få lärarexamen 
genom att först läsa in ämnen vid universitet och högskola och 
därefter gå lärarutbildning. Tilläggas ska också att många studenter 
naturligtvis fyllde sina inriktningskurser med ämnesstudier, ”tradi-
tionella skolämnen”.

I Danmark läser studenter som ska bli gymnasielärare först sina 
ämnen vid universitet. De flesta läser två ämnen, ett hoved- och ett 
sidefag. Vad som fordras i ämneskompetens anges i Gymnasieloven:

”§ 32. Faglig kompetence er betinget af en ved et universitet be-

stået kandidateksamen inklusive speciale i et eller flere fag i gym-

nasiets eller hf’s fagrække, jf. dog § 34, stk. 3. Ved sideordnede 

fag i en to-fags kombinationsuddannelse skal begge fag være in-

den for gymnasiets eller hf’s fagrække. Det er endvidere en betin-

gelse, at kandidatens uddannelse i sine enkeltdele og samlet har 

en sådan faglig og metodisk bredde og dybde, at kandidaten kan 

1086 Stenlås, En kår i kläm, 13 f.

1087 Se avsnittet om arbetsgivare senare i detta kapitel.
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undervise fagligt forsvarligt i relation til målene for uddannelsen 

til studentereksamen.1088

Som synes är det inte tal om att skriva ner ämneskunskaperna. 
Bestämmelserna i Gymnasieloven konkretiseras ytterligare i 
Pædagogikumbekendtgørelsen:1089 

”Kandidaten skal 1) beherske fagets kerneområder /…/, 2) have 

overblik over og indsigt i fagets discipliner, 3) være fortrolig med 

fagets hjælpemidler /.../, 4) kunne vurdere faglige fremstillin-

ger /.../, 5) kunne formulere, bearbejde og perspektivere fagets 

problemstillinger /.../, 6) kunne tilegne sig nye emneområder ef-

ter behov og i takt med fagets udvikling, 7) have tilstrækkelige 

kundskaber og færdigheder i dansk sprog.1090 

Efter universitetsstudier söker kandidaterna en uddannelsesstilling 
vid ett gymnasium för att få pedagogisk utbildning, pædagogikum. 
Denna kan vara på två år, om kandidaten ska läsa in något sidefag, 
eller ett år, om kandidaten har läst båda sina ämnen, eller ska bli 
ettämneslärare. Peter Kaspersen menar, att denna pædagogikumord-
ning lägger ”mere vægt på pædagogik, læringsteori og almendidak-
tik end tidligere”, 1091 vilket betyder att den förra förordningen var 
ännu mer ämnesdidaktisk.

Utbildningsförloppet regleras i den ovan nämnda Pædagogikum-
bekendtgørelsen. Förutom faglig kompetence, finns detaljerade 
bestämmelser om hur anställningen ska gå till, hur många undervis-
ningstimmar i hovedfag och sidefag som ska ingå, vad utbildningen 
ska innehålla, vad som fordras av kandidaten, vilka prov som ska 
bestås, vem som godkänner och övervakar utbildningen och så 
vidare. Det är onekligen en synlig pedagogik som kommer fram i 
skrivningarna.

1088 Gymnasieloven. Kapitel 6 Skolens lærere, § 32.

1089 Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannel-
ser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Den som gällde under min empiriinsamling 
är från 2006-12-13 och började gälla 2007-01-13. 

1090 Pædagogikumbekendtgørelsen, Kapitel 1. Faglig kompetence, § 1. 

1091 Kaspersen, Omfunktioneringer, 193. Idag är pædagogikum ett-årig.
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Ämnesföreningar
Ämnesföreningars främsta uppgift är att hävda ämnets revir, de ska 
fungera som lobbyister i olika sammanhang och försvara ämnet och 
lärarna. Styrelsen ska dels arbeta inåt mot medlemmarna genom till 
exempel kursgivning och läromedelsframställning, dels utåt genom 
att bevaka olika utbildningsmyndigheter.1092 

Detta framgår också klart av vedtægtsparagrafferne för Dansklæ-
rerforeningen (DLF):

Vedtægter for Dansklærerforeningen

I. Navn og formål

§ 1 Dansklærerforeningens navn er ”Dansklærerforeningen”.  

§ 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget 

dansk alle steder, hvor danskundervisning praktiseres, at forsva-

re og repræsentere medlemmernes fælles interesser direkte over-

for tredjemand, herunder offentlige myndigheder, og at varetage 

medlemmernes fælles faglige og pædagogiske interesser.1093 

Föreningen ska inte bara utveckla ämnet, den ska tjäna ämnet, alltså 
vara trofast mot ämnet. Det vittnar om en ödmjuk inställning till 
ämnet.

Svensklärarföreningens (SLF) ändamålsparagraf är något försik-
tigare skriven:

§ 1

Ändamål

Svensklärarföreningen, bildad 1912 under namnet Modersmåls-

lärarnas förening, är en ideell förening som har till uppgift att 

arbeta för svenskundervisningens främjande.1094 

1092 Hallström, Jonas; Martinsson, Bengt-Göran och Sjöberg, Mats. Att vårda 
ett revir. Ämnesföreningarna i spänningsfältet mellan ämnesteori och didaktik. 
I Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för 
ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010, Jonas Hallström, 
Bengt-Göran Martinsson och Mats Sjöberg, 215-237. Uppsala: Föreningen för 
svensk undervisningshistoria, 2012

1093 Vedtægter for Dansklærerforeningen. 

1094 Stadgar för Svensklärarföreningen. 
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Hur stor betydelse en ämnesförening får, beror till stor del på hur 
representativ den är, det vill säga hur många aktiva lärare inom 
ämnet som valt att bli medlemmar, och därmed vilken service den 
kan ge dessa. SLF bildades 1912 och hade år 2000 ca 2500 medlem-
mar.1095 I december 2007 fanns 1675 medlemmar, 2008 1664, 2009 
1590, 2010 1306 och 2011 1329. Föreningen har under de senaste 
åren fått färre medlemmar.1096 DLF bildades 1885 och hade 2007 
cirka 9000 medlemmar.1097 

Martinsson har räknat ut, att SLF:s medlemsantal 2000 var 8% 
av alla svensklärare. 2007 skulle det motsvara 5%. Jag har inte 
lyckats ta reda på antalet dansklärare, men om vi utgår från 5% 
och att DLF-medlemmarna är 5,4 gånger så många,1098 bör DLF 
representera cirka 27% av dansklärarna. Vi måste emellertid också 
ta med i räknestycket att Sverige har en befolkning på cirka 9,5 mil-
joner, medan Danmark har cirka 5,5. Sverige har en cirka 1,7 gånger 
större befolkning. Om vi utgår ifrån att modermålslärardensiteten 
är lika stor i länderna, finns det 1,7 gånger fler svensklärare. DLF 
bör då representera 46% av dansklärarna.1099 Vad vi kan konstatera 
är att procentuellt betydligt fler dansklärare tillhör DLF än svensk-
lärare tillhör SLF.

DLF är uppdelad i sektioner: ”1. Sektionen for hhx, htx og EUD 
(E), 2. folkeskolesektionen (F), sektionen for stx og hf (G), 4. sekti-

1095 Martinsson, Bengt-Göran. Reaktion och aktion i svenskämnets intresse. 
Svensklärarföreningens strategier för utbildningspolitisk påverkan 1960-2000. 
I Svenskämnet i går, i dag, i morgon. Svensklärarföreningen 100 år 1912-2012, 
Gustaf Skar och Michael Tengberg (red.). Svensklärarföreningens årsskrift 
2012, Svensklärarserien 235, 2012b. Martinsson, Bengt-Göran. Svensklärar-
föreningens strategier och argumentation för svenskämnets innehåll och plats 
i utbildning och samhälle 1960-2000. I Att hävda och vårda ett revir. Argu-
ment, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia 
och svenska 1960-2010, Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson & Mats 
Sjöberg, 32-79. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012, 
54 ff.

1096 Verksamhetsberättelser i Svensklärarföreningens årsbok 2008, 2009, 
2010, 2011 och 2012.

1097 Dansklærerforeningen, Fællesforeningen, Årsberetning 2008, 8 f.: 
”Dansklærerforeningens Hus A/S er det selskab, som Dansklærerforeningen er 
eneejer af, og som dels står for foreningens forretningsanliggender, dels service-
rer foreningen administrativt og kommunikativt.”

1098 9000: 1675 = 5,4

1099 1,7 x 27 = 46.
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onen for læreruddannere (L)”.1100 Denna uppdelning känner vi igen 
från styrdokumenten.

Ett tecken på makt och rikedom är att DLF är ensamägare i 
ett aktiebolag. Detta Dansklæreforeningens Hus A/S hade 2008 
18 medarbetare, som stod för det dagliga arbetet.1101 I Svensklä-
rarföreningen sker arbetet ideellt, förutom sedvanliga honorar till 
styrelsemedlemmarna.1102 

DLF har också ett eget förlag,1103 som utger ”over 40 klassesæts-
bøger, digitale ressourcer, skønlitterære bøger og lærebøger om 
året”.1104 Dessutom utges förslag till undervisningsforløb, något 
medlemmarna också kan hitta digitalt.1105 Det är alltså en stor utgiv-
ning, och böckerna kunde 2008 köpas enkeltvis, men medlemmar 
kunde också prenumerera på dem i form av bogpakker, oftast tre om 
året.1106 SLF:s utgivning är betydligt sparsammare.1107 

Bägge föreningarna utger medlemstidskrift. SLF:s heter Svensk-
läraren. Den är medlemstidning för svensklärare på alla stadier och 
utkommer fyra gånger per år. DLF utger Dansk, för folkeskolen och 
Dansk Noter för gymnasiala utbildningar. Bägge utkommer fyra 
gånger per år. Bägge utger årsskrifter, Svensklärarföreningens års-
skrift, respektive Fællesskrift; bägge är tematiska. 

Som medlem i DLF kan man ”få kompetent rådgivning hos vores 
fagkonsulent”, något som inte SLF erbjuder.

1100 Vedtægter for Dansklærerforeningen, VI. Sektionerne, § 12. 1.

1101 Årsberetning 2008, sidan 8.

1102 Verksamhetsberättelser i Svensklärarföreningens årsbok 2008-20012.

1103 Årsberetning 2008, sidan 7: ”Dansklærerforeningens Forlag er en af 
grundpillerne i foreningens og selskabets arbejde”. På DLF:s hemsida kan läsas: 
”Dansklærerforeningens Forlag ejes 100 % af Dansklærerforeningen, og forla-
get er således medlemmernes – lærernes – eget forlag. Formålet med forlaget er 
at være Dansklærerforeningens forretningsmæssige organ til fremme og udbre-
delse af foreningens syn på faget dansk. ”

1104 Idag har förlaget också digital utgivning, i samarbete med Systime. 
Dansklærerforeningens hemsida. 

1105 Dansklærerforeningens hemsida. 

1106 Som exempel kan nämnas att bogpakken för gymnasiet från september 
2011 innehöll titlarna: Begreb om analyse og metode, Skriv så du bliver hørt. 
Skriftlighed i alle fag, Dostojevskijs Forbrydelse og straf i nytolkning av Oscar 
K, Herman Bang – en kanonforfatter och från våren 2011: Faglige forbindel-
ser i dansk – teori og metode, Netværker. Digitale medier i dansk, Kognitiv 
litteraturanalyse.

1107 Verksamhetsberättelser i Svensklärarföreningens årsbok 2008-20012.



378

DLF har ett utmärkt samarbete med fagkonsulenten och Under-
visningsministeriet, enligt dokumenten. I ett från 20121108 beskrivs, 
att styrelsen sedan 2009 har medverkat till att få læreplanerne for 
dansk justerade. Sedan följer detta citat:

Vores holdning er, at de foreliggende læreplansudkast er blevet 

til gennem en forbilledlig åben proces, hvor fagkonsulenten har 

indhentet indspil fra hele fagmiljøet, så læreplansforslaget er 

samstemt med praksis i undervisningen. Endvidere har fagkonsu-

lenten i begyndelsen af februar deltaget i en række regionalmøder 

arrangeret af Dansklærerforeningens gymnasiesektion.

På disse møder har dansklærere rundt i landet været med til at 

debattere udkastene til læreplansændringer, og stemningen på 

disse møder har været entydig positiv. Vi vurderer det forelig-

gende læreplansudkast meget positivt af flere årsager.

DLF erbjuder också kurser för dansklärare i samarbete med 
Undervisningsministeriet.1109

Martinsson redogör för hur statsmakterna i Sverige inte använder 
SLF som remissinstans, vilket kan bero på att ”föreningen förlo-
rade i representativitet och legitimitet under undersökningsperioden 
genom att bli nästan 25 % mindre” eller ”på en snabbare reform-
puls, ett urholkat remissförfarande”. 

Vad som visats ovan är att DLF är inflytelserik, bland annat för 
att den har många medlemmar och penningresurser genom med-
lemsavgifter och bokutgivning. Den har kredibilitet genom sin 
representativitet att företräda dansklärarna och den lyssnas till i 
ministeriet. SLF har inte samma möjligheter. DLF har alltså betyd-
ligt större möjlighet att erbjuda motstånd mot implementering av 
ekonomism i danskämnet.

1108 http://mit.dansklf.dk/Om_Dansklaererforeningen/
Organisation_og_medlemmer/Forenede_kraefter/Stx_og_hf.aspx 

1109 Idag 2013 har ekonomismen gjort sitt inträde när det gäller kursgivning. 
Alla aktörer kan söka (mindre) medel för att utveckla kurser. Att hålla kurser 
sker på marknadsmässiga villkor.
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Fackföreningar
”Forskningen om lärares fackförbund är av obetydligt omfång”, 
konstaterar Ulf Lundström.1110 Denna undersökning kommer också 
att bli obetydlig på denna punkt. Det väsentliga för denna studie är 
att se vilka effekter reformerna har fått på fackförbundens arbete. 

I Danmark finns på gymnasielärarnivå ett stort fackförbund, Gym-
nasieskolernes Lærerforening, GL, som organiserar de flesta gym-
nasielärare. 2008 hade GL 12.000 medlemmar, 2012 13.0000.1111 
Skillnaderna mellan stadierna och de olika gymnasiala utbildning-
arna går igen även i fackförbundstillhörigheten. Folkeskolelærere 
tillhör Danmarks Lærerforening, gymnasielärare GL. Motparten i 
förhandlingar är Finansministeriet.1112 

I Sverige finns två fackförbund som representerar löntagarna. 
Lärarnas Riksförbund, LR, rekryterar främst bland ”högstadielä-
rare” och gymnasielärare i teoretiska ämnen och har 90.000 medlem-
mar.1113 Lärarförbundet, LF, vars medlemmar främst är verksamma 
som förskollärare, lärare i år 0-6 och yrkeslärare inom gymnasie-
skolan, har 230.000 medlemmar.1114 LF är en sammanslagning 1991 
av Sveriges lärarförbund, SL, och Sveriges facklärarförbund (SFL), 
vilket förklarar rekryteringsbasen.

Den stora skillnaden mellan de då tre förbunden visade sig under 
avtalsrörelsen 1989, som slutade i att alla lärare fick samma slutlön 
(utom lektorerna1115) och det infördes fem timmars arbetsplatsför-
lagd tid. Avtalet var ett stort bakslag för LR, medan SL och SFL 
såg avtalet som en seger.1116 Trots olika åsikter i fackliga frågor har 
de båda svenska lärarfacken samarbetat och 1996 skrev de under 

1110 Lundström, Gymnasielärare, 42.

1111 Gymnasieskolernes Lærerforenings hemsida.. Några är anslutna till 
Djøf, Danske Jurist- og Økonomforbund.

1112 Från 2013 enbart löneförhandlingar.

1113 Lärarnas Riksförbunds hemsida: ”De flesta av våra medlemmar arbetar 
inom grundskolans årskurs 1-9, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, och 
högskolan.”

1114 Lärarförbundets hemsida: ”Av Lärarförbundets 230 000 medlemmar är 
175 000 yrkesaktiva lärare. De största grupperna är: 85 000 lärare i grundsko-
lan, 13 000 ämnes- och yrkeslärare i gymnasieskolan, 54 000 lärare i förskolan, 
4 000 lärare i fritidshemmet, 6 000 skolledare”. 

1115 En lektor i Sverige är fil. dr. eller fil. lic. I Danmark får gymnasielärare 
titeln med ancennietet.

1116 Lundström, Gymnasielärare, 2007.
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ett avtal där de förband sig att tillsammans med varandra och med 
arbetsgivaren gemensamt arbeta för skolutveckling.1117 Efter detta 
har fackförbunden handlat efter koncept betecknade som profes-
sional unionism, new unionism eller new realism, som innebär sam-
verkan med motparten.1118 

En omständighet, som också bidragit till de svenska fackförbun-
dens samförståndssökning med arbetsgivarparterna är kommuna-
liseringen, som lyftes ur förhandlingarna 1989, och drevs igenom i 
riksdagen: 

Kommunaliseringsreformen var också viktig för att den tydligt 

demonstrerade för lärarna att vidare motstånd var utsiktslöst. 

Trots att lärarna inledningsvis var eniga motståndare mot refor-

men och ansåg att den skulle drabba dem negativt lyckades de 

inte påverka utgången av de statliga reformambitionerna.1119 

svenska kommunförbundet – den danske stat
De svenska lärarna har kommuner, aktiebolag eller organisationer 
som arbetsgivare.1120 Danska gymnasielärare har staten i form av 
Finansministeriet som motpart i förhandlingar.1121 I Sverige förhand-
lar de två stora lärarförbunden för alla sina medlemmar från försko-
lan till och med gymnasiet.

1117 ÖLA 2000.

1118 Sykes, Gary. The ‘New Professionalism’ in Education: An Appraisal. I 
Handbook of Research on Educational Administration. 2nd ed., Joseph Murphy 
& Louise Karen Seashore (eds.), 227-249. San Francisco: Jessey-Bass, 1999; 
Govender, Logan. Teacher unions, policy struggles and educational change, 
1994 to 2004. I Changing class: Education and Social Change in Post-Apart-
heid South Africa, Linda Chisholm (ed.), 267-291. Cape Town: HSRC Press, 
2004. 

1119 Stenlås, En kår i kläm, 7.

1120 Se kapitel 6. Styrsystem. Det formella systemet blir arbetsvillkors-
systemet. De privata arbetsgivarna är oftast medlemmar i arbetsgivbarorga-
nisationer som Arbetsgivaralliansen, Almega tjänsteföretagen, KFO, KFS, 
Folkbildningsförbundet.

1121 ”Alle lærere på de gymnasiale uddannelser er ansat på overenskomst. 
Lærere på det almene gymnasium, hf, studenterkurser og hf-enkeltfag på VUC 
er omfattet af GL’s overenskomst med Finansministeriet.” Efter Overenskomst 
2013 enbart löneförhandlingar. Se även tidigare under kapitel 6. Styrsystem, 
Det formella systemet blir arbetsvillkorssystemet.



381

Dessa skilda betingelser i länderna gör att förhandlingarna i 
Sverige blir besvärligare för fackföreningarna och den enskilde 
läraren. I Danmark hade det 2007/2008 inte skett några stora för-
ändringar när det gäller arbetsvillkor, men i Sverige har alla lärare, 
från att ha varit statligt anställda, fått nya arbetsgivare. Därför kan 
det vara av intresse att se vilka förändringar som forskare har lagt 
märke till.

Svenska kommunförbundet, SKF, sedan 2007 Sveriges kommuner 
och landsting, SKL, har som arbetsgivare varit en drivande kraft för 
effektivisering och besparingar.1122 SKF har gett ut två skrifter, den 
ena handlar specifikt om förbundets syn på den nya Skollag, som då 
arbetades fram,1123 den andra utgör ett niopunktsprogram för skol-
utveckling.1124 I den första hävdas bland annat att ”Den nuvarande 
bestämmelsen om lärares ’utbildning avsedd för den undervisning de 
i huvudsak skall bedriva’ innebär en alltför stark detaljreglering”. 
och en alltför stark detaljreglering var också bestämmelsen om 
att endast den som ”förvärvat pedagogisk insikt” kunde anställas 
som rektor.1125 I den andra skriften sägs, att den nya Skollagen ska 
”vara en ramlag”, ”adresseras till kommunens politiska organisa-
tion, inga regler direkt till rektor” och ”inte innehålla detaljstyr-
ning. Inga regler om personalens behörighet, kompetensutveckling 
eller skolplaner”.1126 Som vi konstaterat tidigare, effektuerade staten 
SKF:s beställning genom den nya Lärarutbildningen 2001 och 
genom att ta bort tvånget att upprätta Skolplan. SKF gjorde också 
allt för att avskaffa undervisningsskyldigheten, ”usken”, och i stället 
”ge den lokale arbetsgivaren makt att reglera arbetstiden”.1127 Detta, 
och att kommunerna bestämde agendan för skolutveckling, upp-
nådde förbundet med löne- och arbetstidsavtalet ÖLA 2000 genom 
att lova lärarförbunden 10 % mer löneökning än övriga kommu-
nanställda. Stenlås konstaterar om effekterna av avtalet, att det: 

1122 Till exempel Larsson, Skola eller kommunal ungdomsomsorg? och 
Stenlås, En kår i kläm.

1123 Svenska kommunförbundet. En ny skollag – några principiella utgångs-
punkter. Stockholm: Svenska kommunförbundet, 1997.

1124 Svenska kommunförbundet. En plattform för skolans fortsatta utveck-
ling. Stockholm: Svenska kommunförbundet, 1998

1125 Larsson, Skola eller kommunal ungdomsomsorg, 69.

1126 SKF, En plattform för skolans fortsatta utveckling, 2 f.

1127 Stenlås, En kår i kläm, 63.
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innebar högre arbetsbelastning vilket vill säga mindre utrymme 

för kringarbete. Signalerna, uppfattade de [lärarna], var att upp-

höra med den typ av arbete som krävde extra förberedelser eller 

efterarbete, något som särskilt missgynnade teoretiska ämnen i 

allmänhet och svenska i synnerhet samt andra ämnen som kräv-

de att läraren läste elevernas texter.1128 [Min kursiv.]

Både det svenska och det danska systemet kännetecknas av nyspråk, 
minimalism och kontroll/performativitet. I det svenska systemet 
finns även konkurrens/privatisering (olika arbetsgivare) och indivi-
dualism (individuell lönesättning).1129 Som tidigare konstaterats har 
ekonomismen genomförts nästan fullt ut i Sverige.

Även arbetsgivarsidan i Danmark önskar effektivisering, det vill 
säga att gymnasielärarna ska arbeta mer för samma lön. Argumen-
ten är ekonomisk kris, ett vanligt argument inom ekonomismen, 
och som var ett av huvudargumenten för den svenske arbetsgivaren 
1989. Här används både nyspråk och övertalningsdefinition:1130 För 
att utveckla välfärden måste det skäras i den:

Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de of-

fentlige finanser. 

Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, 

er det helt nødvendigt, at vi har et skærpet fokus på en bedre 

anvendelse af statens personaleressourcer.1131 

1128 Ibid, 62.

1129 Konkurrens/privatisering behandlas i kapitel 6. Styrsystem, kontroll/per-
formativitet och individuell lönesättning i kapitel 9, Styrmedel styr.

1130 Se kaptel 7. Styrningstrajektorer, avsnittet Nyspråk.

1131 I 2012/2013 overenskomstforhandlinger är Finansministeriets huvud-
krav dessa: [Nyspråkliga drag är kusiverade av mig.]
”I dag kan lederne på friskolerne og ungdoms- og voksenuddannelserne kun i 
meget begrænset omfang lede og tilrettelægge anvendelsen af lærernes arbejds-
tid. Det skyldes rigide og forældede arbejdstidsregler. Derfor stiller finansmini-
steren krav om normalisering af lærernes arbejdstidsregler. 
Rigsrevisionen har tidligere i år undersøgt lærernes arbejdstid på gymnasierne 
og påpeget, at lærerressourcerne ikke bruges tilstrækkeligt effektivt.” 
2013 års overenskomstforhandlinger innebar att arbetsgivarsidan fick igenom 
sitt krav på lokala förhandlingar om tjänstefördelning. 
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de ansvariga ministrarna
Politikers göranden och låtanden behandlas på flera andra ställen 
i avhandlingen, men två politiker kan vara av intresse att presen-
tera närmare, nämligen de två som var skolministrar i Sverige och 
Danmark vid tidpunkten för utbildningsreformerna 1994 i Sverige 
och 2005 i Danmark. 

göran Persson 
Göran Persson är en resultatpolitiker. ”’Politik är att nå resultat’, 
brukar han säga i medveten polemik med Olof Palmes ’Politik är 
att vilja’.”1132 Redan under sin värnpliktstid valdes han av sina rege-
mentskamrater till att förhandla direkt med regementschefen om 
de värnpliktigas tjänstgöring. När han var tjugo år var han redan 
hemvan i folkrörelserna och det sades om honom att han var en 
”jävel på att leda möten”.1133

Efter en period i riksdagen 1979-1985 återvände han till Katrine-
holm och blev kommunalråd. 1989 handplockades han till posten 
som skolminister. Statsminister Ingvar Carlsson ville kommunali-
sera skolan, vilket dåvarande skolministern, Bengt Göransson inte 
önskade. 

Genom att bland annat splittra lärarfacken, övertala vänsterpar-
tiet i skolfrågan och attackera centralbyråkratin (Skolöverstyrelsen 
och Länsskolnämnderna) på kongresser med mest kommunalpoliti-
ker nådde han sitt mål.1134 Kommunaliseringen av skolan och ner-
läggningen av Skolöverstyrelsen hanns med under Perssons tid som 
skolminister, men inte uppbyggnaden av den statliga utvärderingen, 
som enligt Persson ”misshandlades av den tillträdande borgerliga 

1132 Svenning, Olle. Göran Persson och hans värld. Stockholm: Norstedts, 
2005, 24.

1133 Ibid, 18.

1134 För att nå majoritet i riksdagen för kommunaliseringen av skolan presen-
terade Persson sex punkter (Prot. 1989/90: 42): 1. En tydlig läroplan, 2. En lik-
värdig lärarutbildning, 3. Fortbildning bestäms av läraren, 4. Specialdestinerat 
statsbidrag till skolan, 5. Ett nytt utvärderingssystem och 6. Centrala lärarbehö-
righetsregler och meritvärdering. Av dessa finns endast punkten 5. kvar. Persson 
kan inte lastas för löftesbrott, en borgerlig regering tillträdde 1991, men den 
viktiga punkten fyra försvann innan kommunaliseringen hann träda i kraft.
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regeringen. Den nya skolministern, Beatrice Ask, var för svag i sina 
överläggningar med Kommunförbundet.”1135

Olle Svenning sammanfattar:

Skolpolitiken 1989-90 kom att definiera Persson politiskt. Han 

visade sin taktiska skicklighet, sin vilja och makt att genomdriva 

byteshandel för att nå sina mål. /---/ Han vann brett stöd bland 

socialdemokratiska kommunalpolitiker och blev uppskattad av 

den socialdemokratiska eliten.1136

Bertel Haarder
Bertel Haarder föddes 1944 på Rønshoved Højskole, där han också 
växte upp.1137 Fadern var højskoleforstander. Han föddes alltså in i 
højskole-miljö och grundtvigianism, något han hållit fast vid i sitt liv. 
Han blev kandidat i statskunskap och skrev sitt speciale om Grundt-
vigs frihedssyn. Han har utgivit ett stort antal böcker.1138 Han tillhör 
det borgerliga partiet Venstre och var skolminister 1982 till 1993 
och 2005 till 2010.1139 Telhaug beskriver Haarder som neo-libera-
list, när det gäller ”styrningen av skolor generellt”, men eftersom 
han ”förstod människan som en kulturell, religiös och andlig varelse 
snarare än en social individ” arbetade han för att stärka “skolans 
spridande av kunskap”. Viktiga ämnen för Haarder var ”kulturella 
ämnen som danska, historia och kristendom” och det var ämnenas 
innehåll som var viktigt, inte deras ”betydelse som redskap för kom-
munikation”. 1140 Som grundtvigian menar han att sanningen kan 

1135 Persson, Göran. Min väg, mina val. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 
2007, 55.

1136 Svenning, Göran Persson och hans värld, 44.

1137 Telhaug, Alfred Oftedal, Mediås, Odd Asbjørn och Aasen, Petter. The 
Nordic Model in education: Education as part of the political system in the 
last 50 years. I Scandinavian Journal of Educational Research, 50: 3. (2006): 
245-83, 276.

1138 Statskollektivisme og Spildproduktion (1973), Institutionernes Tyranni 
(1974), Den organiserede arbejdsløshed (1975), Danskerne år 2002 (1977), 
Midt i en klynketid (1980), Grænser for Politik (1990), Slip friheden løs (1990), 
Lille land, hvad nu? (1994), och Den bløde kynisme (1997).

1139 Folketingets hemsida. 

1140 Telhaug, Alfred Oftedal, Mediås, Odd Asbjørn och Aasen, Petter. The 
Nordic Model in education: Education as part of the political system in the 
last 50 years. I Scandinavian Journal of Educational Research, 50: 3 (2006): 
245-83: ”management of the school in general”, ”understood man as a cul-
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hittas i historia, i synnerhet den nationella historien.1141 Trots sin 
(neo)liberalism, var han centralist i så måtto, att kursplanerna i de 
olika ämnena skulle skrivas centralt. 

sammanfattning och diskussion 
PRF blir en viktig arena med tanke på vad vi konstaterat om GRF:s 
beställningar till ORF och de därav resulterade beställningarna till 
PRD, och att Sverige blivit mest decentraliserat i västvärlden men 
inte Danmark. PRF är den arena, där beställningenarna blir tydliga 
och där motstånd kan uttryckas. 

I detta kapitel har konstaterats en genomgående skillnad mellan 
svenska och danska agenter. Den svenska lärarutbildningen visade 
en allmändidaktisk profil och med valfrihet och otydlighet som 
determinanter. Den hade svag klassifikation och inramning med en 
osynlig pedagogik. Den danska lärarutbildningen byggde på ämnes-
didaktik, ämneskrav och tydlighet. Klassifikation och inramning 
var stark med synlig pedagogik. Den danska ämnesföreningen var 
mäktig, representativ och lyssnad till, medan den svenska i jämförelse 
var svag, föga representativ och icke lyssnad till. Samma mönster 
återfanns vad gällde fackföreningar: stark i Danmark, samarbets-
partner till arbetsgivaren i Sverige. Förutom att agera arbetsgivare 
visade sig SKF/SKL vara en drivande lobbyagent i PRF. 

De danska agenterna som tog vara på lärarintressen i Danmark 
uppvisade betydligt större styrka än de svenska och kunde alltså 
bjuda mer motstånd mot uppifrån kommande beställningar, vilket 
kan vara ytterligare en förklaring till att ekonomismen inte fått 
samma genomslag i danskt utbildningssystem som i det svenska.

I Sverige var efter mitten av 90-talet motståndet svagt i PRF, 
vilket bland annat berodde på att Fackföreningarna var besegrade, 
decentraliseringen genomfördes och nya kommunala maktarenor 
byggdes upp. I avhandlingen redovisas flera exempel på motstånd 
mot sakernas tillstånd. Vad gäller svenskämnet fördes också en 
debatt. Förespråkare för (det erfarenhetspedagogiska värdegrunds- 
och) demokratiämnet föreslog en nedmontering av svenskämnet. 
Man kan fråga sig om de inte, helt omedvetet naturligtvis men i 

tural, religious and spiritual being rather than a social individual”, “cultural 
subjects such as Danish, history and Christianity”, “significance as tools for 
communication.”

1141 Se även Henningsen & Sørensen, Danskfagets didaktik, 55 f. 
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realiteten, gick ekonomismens ärenden genom att plädera för ett 
osynligt svenskämne, där eleverna skulle få svårt att tillägna sig en 
sekundärdiskurs och sällan eller aldrig skulle få använda språk från 
den specialiserade domänen.

modellen
Statens beställning till kommunerna i Sverige och de selvejende 
institutioner i Danmark sker via styrsystem och styrdokument som 
tidigare undersökts. Vid genomgången av det pedagogiska rekontex-
tualiseringsfältet, vars agenter vi känt sedan tidigare, visade det sig 
att de viktigaste faktorerna var regler för lärarutbildning, ämnesför-
eningars styrka, fackföreningars styrka, vilken arbetsgivaren är och, 
möjligen, vilken minister som är ansvarig. 
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9. stYrmedel stYr 

den pedagogiska reproduktionsdiskursen och den primära 
kontextualiseringskontexten
I avhandlingen har undersökts skillnader i svensk-och dansklärares 
undervisning i den pedagogiska reproduktionsdiskursen. Olikheter 
mellan danska och svenska styrmedel, det vill säga styrdokument 
och styrsystem i det offentliga reproduktionsfältet har analyserats. 
Ekonomismen undersöktes i det globala rekontextualiseringsfältet 
och dess påverkan på styrmedel påvisades. Vidare har agenterna i 
det pedagogiska rekontextualiseringsfältet studerats. Reformen i 
Sverige i början på 90-talet innebar, som vi sett, en omläggning av 
styrmedlen i hög grad enligt ekonomismens principer, medan den 
danska reformen 2005 enbart delvis kom att präglas av ekonomis-
men. I avhandlingen har också konstaterats, att de svenska styrmed-
len uppvisar platta strukturer, medan de danska visar på hierarkiska 
strukturer i Bernsteins terminologi.

I detta kapitel undersöks än en gång den pedagogiska repro-
duktionsdiskursen och den primära kontextualiseringskontexten, 
men denna gång visas hur lärarnas förutsättningar för deras arbete 
påverkas av ramarna som de övre nivåerna sätter, och varför ämnes-
konstruktioner i kvadrant I för svenskämnet och kvadrant III för 
danskämnet blir möjliga. Jag har fokuserat på sådant som kan få 
inverkan på lärarnas undervisning och därmed eleverna. Eftersom 
ekonomismens principer för offentlig verksamhet genomförts i 
betydligt högre grad i Sverige än i Danmark, undersökts till största 
delen svenska utbildningsförhållanden har.1142

1142 Med tanke på Overenskomst 2013, som är ekonomistiskt inspirerad, 
skulle man kunna säga att denna genomgång av svenska förhållanden kan ge en 
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Vid tiden för empiriinsamlandet hade jag inte klart för mig styr-
systems och ekonomismens betydelse och kunde därför inte ställa de 
frågor, vars svar jag skulle behövt nu.1143 Därför finns lite av egen 
empiri och mer av forskningsgenomgång. Gemensamma drag i pre-
senterad forskning och de undersökningsresultat som presenterats 
tidigare i avhandlingen bildar olika kategorier, som har gett rubriker 
och disposition i detta kapitel.1144 

I kapitlet hänvisas också till finländska förhållanden, eftersom 
skolpolitikerna där valt en annan väg än ekonomismens, eller 
GERM (Global Educational Reform Movement) som Pasi Sahlberg 
döpt företeelsen till,1145 ”valgt med maliciøs omhu” enligt Peter 
Kapersen.1146 Vidare presterar finländska elever ”mer jämna inlär-
ningsresultat oberoende av elevernas socioekonomiska status”.1147

Gunilla Svingbys modell ger exempel på flera konkreta agen-
ter.1148 De ”lokala förutsättningarna” fylls med lokal organisation, 
lokala regler, skolledning, ekonomiska, personella och fysiska resur-
ser, lokal läroplan, kollegium, elever, samt föräldrar. Dessa lokala 
förutsättningar, tillsammans med de centrala förutsättningarna, 
”historiska” förutsättningar och ”sociala” förutsättningar, påverkar 
lärarens ”tolkningsbas” eller ”pedagogiska grundsyn”, vilken ligger 
till grund för undervisningen. Dessa faktorer och aktörer belyses i 
detta kapitel.

Eva Österlind konstaterar i sin avhandling, att samhällsföränd-
ringarna får sin motsvarighet i skolan, i undervisningen:1149

fingervisning om hur förhållanden i Danmark kan bli om politkerna inför fler 
ekonomistiska reformer på skolområdet.

1143 Kapitel 1. Inledning, avsnittet Disposition.

1144 Kategorier i grundad teori, se kapitel 4. I klassrummen, avsnittet sam-
manställning av lärarenkäter och – intervjuer i Metoder vid bearbetning av 
klassrumsempirin.

1145 Sahlberg, Finnish Lessons, 69 ff.

1146 Kaspersen, Litteraturdidaktiske dilemmaer og løsninger, 57.

1147 Sahlberg, Finnish Lessons, 35, 37.

1148 Se kapitel 2. Teoretisk grund, avsnittet Centrala och lokala förutsättningar.

1149 Österlind, Disciplinering via frihet, 173. 
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Samhällsförändringar Förändringar i skolan
Från regel till målstyrning Från påbud till valfrihet och ansvar
Från kollektiv till individ Från konformitetskrav till variation
Från offentlig till privat Från direkt kontroll till 

redovisningskrav
Från yttre till inre krav Från sanktioner till självdisciplin

Figur 9.1 Eva Österlinds modell över samhällsförändringarnas 
motsvarighet i skolan.

tid och kolleger
I kapitel 6. Styrsystem visades skillnader mellan det svenska och 
danska sytemen och i kapitel 4. I klassrummen de mera konkreta 
följderna av skillnaderna. Kirsti Klette menar att det är en trend i de 
fyra nordiska länder hon undersökt, däribland Sverige och Danmark, 
att ”göra lärarjobbet till mer av en samarbetsuppgift”.1150 Den nord-
iska forskargruppen, Nordfag, kommer fram till att lärare i Norden 
känner sig pressade, har fått flera och annorlunda arbetsuppgifter 
än tidigare och möter en annorlunda elevroll, som skapar nya lärar-
roller, bland annat en omsorgsdiskurs.1151 Denna utveckling har, som 
vi tidigare visat, emellertid slagit genom med olik kraft i svenska och 
danska gymnasier. Svenska lärare är placerade i ämnesövergripande 
(program)arbetslag, medan de danska främst arbetar individuellt 
och med sina ämneskolleger. De danska lärarna ska också se till 
att det sker progression i elevernas kunskapsinhämtning och håller 
möten om olika klasser, men de är inte fysiskt organiserade i arbets-
lag och har inte 35 timmars arbetsplatsförlagd tid som de svenska. 

I och med avtalet 1996 om arbetsplatsförlagd tid fick svenska 
lärare arbetsplatser på skolan och kärnämneslärarna splittrades 
ut på de olika programmen.1152 Samtidigt försvann regleringen av 
undervisningstiden, den så kallade usk:en, och rektor bestämde, efter 

1150 Klette, Reform policy and teacher professionalism in four Nordic coun-
tries, 265: “to make teaching a more collaborative task”.

1151 Elf, Nicolai Frydensbjerg og Kaspersen, Peter (red.). Den nordiske skole 
– fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag. 
Oslo: Novus forlag, 2012. 

1152 Larsson, Skola eller kommunal ungdomsomsorg?, 78 uttrycker sig 
sålunda: “Med argument som hämtade från den tidiga industrialismen har 
arbetsgivaren i vissa kommuner krävt fysisk närvaro även när den inte varit 
motiverad av arbetsskäl utan endast av principiella skäl”.
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förhandling med lärarfacken, hur mycket undervisning och annat 
arbete som lärarna skulle utföra. I usk:en togs hänsyn till för- och 
efterarbete och svensklärare kompenserades för längre efterarbete i 
form av läsning och responsgivning på uppsatser.1153

Att ämneslagens roll och arbete nedprioriteras i en arbetslagsor-
ganisation har också Ulf Lundström noterat.1154 Han beskriver 
arbetslagen som en ”påtvingad kollegialitet” och har sett att ”balka-
niserade kulturer”, alltså mellan programarbetslag på samma skola, 
förekommer vilket försvagar likvärdigheten i undervisningen och 
betygsättningen.1155

Niklas Stenlås konstaterar: 

Om lärare tillhörande ett arbetslag dessutom har sina arbetsplat-

ser placerade tillsammans på skolan försvåras kollegialt samar-

bete mellan lärare inom samma ämne. Samtal mellan lärare om 

elever underlättas på så sätt medan samtal om ämnesundervis-

ning och t.ex. betygsättning försvåras. Denna organisationsform 

premierar alltså en omvårdande lärarroll.1156

Den fysiska arbetslagsplaceringen på skolan främjar alltså 
omvårdnads dikurs. Jonas Frykman menar att skolan prioriterar 
”terapeutiska värden” och prioriterar att eleven ska bli någon, inte 
något.1157 Sylvi Penne talar om lärares omsorgsdiskurs vid mötet 
med omoti verade elever och Laila Aase varnar i ett understatement 
för att ”[o]msorgsaspektet kunne føre til en underkommunisering 
av faginnholdet i skolen”, det vill säga att vardagsdiskurs kommuni-
seras och inte sekundärdiskurs, vilket leder till att eleverna klarar sig 
sämre i ett mediefyllt liv.1158 Den fysiska placeringen på skolan får 
alltså effekt på undervisningen.

Det verkar också som det har betydelse för svensklärartrivseln 
i vilket arbetslag de placerats. Sandra som arbetar i ett kultur- 
 

1153 Till exempel Stenlås, En kår i kläm, 62.

1154 Lundström, Gymnasielärare, 143.

1155 Ibid, 143 och 114.

1156 Stenlås, En kår i kläm, 64.

1157 Frykman, Ljusnande framtid!, 31.

1158 Penne, Hva trenger vi egentlig litteraturen til?, 51, Aase, Fagdidaktisk 
refleksjon som balancepunkt i sprikende profesjonsforventninger, 150.
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arbetslag är nöjd, medan Stina, som placerats i ett naturvetenskap-
ligt arbetslag är missnöjd. De danska lärarna har ingen egen arbets-
plats på skolan.

Systemet i Sverige efter 1996 främjar inte lärarnas arbete i klass-
rummet, eftersom de får mindre tid att för- och efterbereda. Black 
& Wiliam, till exempel, påtalar vikten av många uppgifter och (av 
läraren konstruerade, inte nationella eller övernationella) tester med 
snabb återkoppling till eleverna.1159

I Danmark fanns 2007/2008 undervisningstid, forberedelsestid 
och rettereduktion kvar.1160 Rollen och arbetet som svensklärare 
blir genom arbetslagsorganisationen och arbetstidsavtalet svårare 
än rollen och arbetet som dansklärare. Dessutom leder arbetslags-
placeringen till mer av omsorgsdiskurs med primärdiskurs, vilket 
elevtexterna presenterade i kapitel 4 ger exempel på, och till försva-
gad likvärdighet i undervisning och bedömning, eftersom lärarnas 
ämnesvisa planering försvåras.

lönesättning
I Sverige ska ”lönen vara individuell och differentierad och avspegla 
uppnådda mål och resultat.”1161 I och med avtalet 1996 löstes över-
timmar, extrauppdrag och arvoderingar in och ersattes av individu-
ell lön. I Danmark finns centrala avtal med viss prestationslön.

Flera forskare har lagt märke till, att i detta lönesystem det skett 
en förändring från ”avgränsad professionalism” till ”utvidgad 
professionalism”1162 eller från ”främre” till ”bakre regioner”1163 
eller från ”uniprofessionalism” till ”multiprofessionalism”.1164 
Förenklat kan sägas, att de första beteckningarna i paren står för 
lärarens arbete i klassrummet med för- och efterarbete, det vill säga 
lärarens arbete med ämnet. De senare står för allt kringarbete, allt 

1159 Black & Wiliam, Inside the black box.

1160 Med Overenskomst 2013 ska tjänstefördelningen bestämmas lokalt av 
rektor på skolan.

1161 ÖLA 2000, § 1.

1162 Nordänger, Lärares raster, till exempel 119, Berg et al. Skolan i ett insti-
tutionsperspektiv, 88 f.

1163 Nordänger, Lärares raster, 152 ff.

1164 Berg et al. Skolan i ett institutionsperspektiv, 251 ff och figur s 255.
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utanför klassrummet.1165 Tidigare kännetecknades den bakre regio-
nen av ”avslappnade eftersnack, där situationen var trygg och fri 
från granskande blickar och öron”;1166 idag fylls den av arbete. En 
förskjutning från de förra till de senare har skett bland annat som 
följd av den individuella lönesättningen och, som vi tidigare sett, av 
arbetslagsorganisationen. Det är också detta arbete, och inte under-
visningen, som bedöms vid lönesättningen. Kringarbetet syns och 
kan kontrolleras och bedömas; svårare är det för skolledningen att 
mäta resultat av undervisning.1167 

Att den individuella lönesättningen även kan användas som 
bestraffning, har också andra forskare uppmärksammat.1168 Lärarna 
i Ulf Lundströms avhandling talar om fenomenet och han använder 
Carlgren & Martons uttryck ”tystnadens kultur”.1169 Lundquist 
undersöker ekonomismens inverkan på den offentliga verksamhe-
ten, däribland individuell lönesättning, och skriver: ”Ett av resulta-
ten är en tystnadens förvaltning i vilka skrämda ämbetsmän noga 
aktar sig för att säga emot sina överordnade”.1170 Bo Rothstein drar 
slutsatsen, att ”den individuella lönesättningen har börjat utvecklas 
till ett viktigt repressivt instrument för den som vill ha tystnad och 
blind lydnad”.1171 Att lärarna inte uppmuntras att påtala missförhål-
landen, utan tvärtom bara se det positiva, kan leda till att mindra 
bra förhållanden i undervisningsmiljön inte åtgärdas, eftersom skol-
ledningen aldrig får veta något av de som dagligen vistas i miljön.

Att det är kringarbetet, multiprofessionalismen, som av skolledare 
definieras som skolutveckling och därmed ger högre lön, bekräftas 
av de intervjuade skolledarna i Lundströms avhandling. En säger:

1165 Klette, Reform policy and teacher professionalism in four Nordic coun-
tries, 265 noterar: “Teachers are being urged to widen their role as professionals 
and take more responsibility beyond the classroom door”.

1166 Nordänger, Lärares raster, 152 ff.

1167 Ibid, 119 ff., 152 ff och 170 och Lundström, Gymnasielärare, till exempel 
156 och passim. Se även kapitel 6. Styrsystem och kapitel 8. Diskussionsarenan.

1168 Aronsson, Gunnar & Gustafsson, Klas. Kritik eller tystnad – en studie av 
arbetsmarknads- och anställningsförhållandens betydelse för arbetsmiljökritik. 
I Arbetsmarknad & Arbetsliv 5 no 3 (1999 ):189-206.

1169 Lundström, Gymnasielärare, 34 och 164 f.

1170 Lundquist, Demokratins väktare, 10.

1171 Lundquist, Etik i offentlig förvaltning, 135.
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är väldigt engagerade i internationella projekt, jobbar tematiskt 

/…/ dom får synas i media /…/ Och sen kan du ju gissa vilka som 

får bra lön också. Det är ju dom som är utvecklingsbenägna.1172

Detta att lönesystemet premierar den utvidgade lärarprofessionalis-
men kan ge den effekten, skriver Lundström, ”att en lärare som lyckas 
uppnå läroplans- och kursplanemål väldigt väl med de flesta eleverna 
inte har mycket stöd i lönekriterierna för en god löneutveckling.”1173 
Lönesystemet premierar alltså den performativitet som bestäms av 
ledningen. Denna, som inte behöver ha pedagogisk utbildning, prio-
riterar de övergripande målen i läroplanen och omsorgsdiskursen, i 
detta fall i betydelsen omvårdande av elever, ifyllande av individu-
ella studieplaner, deltagande i utvecklingsprojekt om elevinflytande 
eller synlighet i medier. Ledningen väljer att prioritera dessa insatser, 
eftersom de är tydliga, och inte undervisningen i ämnen. Denna 
ledningsprioritering av kringarbete, otydligt skrivna styrdokument 
och ett styrsystem med många rekontextualiseringsagenter lämnar 
svensklärarna utan stöd i undervisningen, vilket gör det svårt för 
läraren att hävda sekundärdiskurs, vilket lärarintervjuer, observatio-
ner och elevtexter visar.1174 

skolledarnas roll
Rektorerna skulle genomföra mål- och resultatsystemet och skolut-
vecklingsarbetet.1175 Som visades i kapitel 6 är systemet emellertid 
fyllt av motsättningar och konfliktrisker. 

Som en följd av decentraliseringen i Sverige och avtalet 1996 
infördes många nya fulltidsmellanledare, ofta med beteckningen 
programrektorer.1176 I Danmark infördes också mellanledare, men 
inte i samma utsträckning och oftast inte som heltidstjänster med 

1172 Lundström, Gymnasielärare, 110.

1173 Ibid, 165.

1174 Se kapitel 5. Styrdokument, kapitel 6. Styrsystem och kapitel 4. I 
klassrummen.

1175 Regeringens skrivelse 1993/94: 183 Utvecklingsplan för skolväsendet. 
Falköping: Gummessons Tryckeri AB, 1994, och Ekholm, Mats; Blossing, Ulf; 
Kåräng, Gösta; Lindwall, Kerstin & Scherp, Hans-Åke. Forskning om rektor – 
en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket, 2000.

1176 Stenlås, En kår i kläm, 87: ”från 1657 år 1990 till drygt 8000 år 2004”.
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rektors titel.1177 Vi noterade också tidigare att, för att bli rektor i 
Sverige, fordras endast ”pedagogisk insikt” - även icke-lärare kan 
alltså bli rektorer.1178

De skolledare som figurerar i Dovemarks avhandling, har följande 
”[i]deologiska föreställningar /…/ om lärarnas ’nya’ roll”: ”öppna 
sig mot övriga samhället, arbeta med socioemotionella frågor, arbeta 
i arbetslag, individualisera, delegera ansvar [till eleverna], lära elev-
erna välja, lära eleven lära”.1179 Alla föreställningarna är grundade i 
progressivismen och ekonomismen och ger uttryck för en utvidgad 
professionalism eller multiprofessionalism.1180 Vi kan också notera, 
att ämneskunskaper eller ens ämneskompetens inte nämnsa av 
någon av skolledarna i undersökningen. Sekundärdiskurs i klassrum 
prioriteras inte.

Det är inte märkligt att det lätt kan uppstå slitningar och misstro 
mellan svensklärare och skolledning. Berg et al. talar om, när de 
sammanfattar det stora SLAV 2-projektet, ”den massiva kritik 
som riktas mot rektors- och ledarskapsfunktionen. I flertalet av de 
rapporter som bildar underlag för detta kapitel uttalas en sådan 
kritik”.1181 Dansklärarna har, som sagt, inte upplevt dessa drastiska 
skolledarförändringar.1182

För att tala med danska didaktiker är det allmändidaktiska frågor 
som förespråkas av de svenska skolledarna i den presenterade forsk-
ningen, medan ämnesdidaktiska får mycket ringa plats. De försöker 
bestämma över hur lärarna ska arbeta i klassrummen, det vill säga 
de försöker påverka deras metodik. Detta är anmärkningsvärt, efter-
som läroplanen lämnar metodfrihet. Än en gång kan vi konstatera 
rekontextualiseringskollissioner i det svenska systemet.

1177 Se kapitel 5. Styrdokument, avnittet Lagtextkoder och - determinater och 
kapitel 6. Styrsystem, avsnittet Hierarkier och nivåer. Idag 2013 finns på vissa 
gymnasier vicerektorer.

1178 SOU 2004: 116. Skolans ledningsstruktur. Om styrning och ledning i 
skolan. Betänkande av Utredningen om skolans ledningsstruktur. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet.

1179 Dovemark, Ansvar – flexibilitet – valfrihet, kapitel 6, sammanfattning s. 
142.

1180 Om progressivismen se kapitel 3. Ämneskonstruktioner (passim) och 
kapitel 4. I klassrummen, avsnittet Elev- och lärarroller.

1181 Berg et al. Skolan i ett institutionsperspektiv, 24.

1182 Se kapitel 6. Styrsystem. Overenskomst 2013 decentraliserade tjänsteför-
delningen till rektor.
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I Finland måste rektorer ha kvalifikationer för att undervisa på 
den skola de leder. Dessutom ska de ha fullföljt akademiska studier 
i utbildningsadministration och ledarskap.1183

konkurrens
Att ”ta sin Mats ur skolan” har fått en högst konkret betydelse i 
dagens gymnasievärld i Sverige. Som vi tidigare visat, går var fjärde 
gymnasieelev i friskolor. I Danmark finns färre friskolor, men kon-
kurrensen mellan gymnasierna, eller de selvejende institutioner, med 
profileringar är stark. Med den svenska skolreformen tilläts även 
kommunala gymnasier att profilera sig. Lundahl ger i sin forskning 
följande förklaring till de i jämförelse med Danmark höga talen:

The non-socialist government (1991-4) launched several suc-

cessful offensives to break the State monopoly over education 

and put education in a market situation. Earlier, practically all 

schools were publicly run; now generous rules for establishing 

so-called independent schools were introduced, and vouchers 

and possibilities of inviting tenders [utlicitering] in certain sub-

jects were introduced.1184

Anledningen till valfrihets- och profileringspolitiken var enligt 
den dåvarande (borgerliga) regeringen, att ”en stimulerande kon-
kurrens /…/ kan bidra till högre kvalitet och produktivitet inom 
skolväsendet”.1185 Hur gick det då? Vilka effekter för (svensk)lärare 
har valfrihet och profilering gett? I Danmark har friskolorna, som 
redogjorts för, helt andra betingelser och har inte alls samma antal 
elever som de svenska friskolorna.

Friskolorna i Sverige kännetecknas, enligt forskare och utredare, 
av höga betyg och hög andel icke-behöriga lärare. 2007/2008, då 
jag samlade in empiri, hade gymnasieskolan som helhet 28 procent 
lärare utan behörighet, medan friskolorna hade 49 procent, nästan 
varannan lärare var alltså obehörig.1186 Stenlås nämner en rapport 

1183 Sahlberg, Finnish lessons, 92.

1184 Lundahl, Swedish, European, global, 124.

1185 Prop. 1992/93: 230, Valfrihet i skolan, sidan 27.

1186 SOU 2008: 52, SOU 2008: 52. Legitimation och skärpta behörighetsreg-
ler. Stockholm. Utbildningsdepartementet. 
sidan 152.
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från Statskontoret från 2007, som visade att ”friskolerektorer ibland 
inte känner till eller bryr sig om regelverket” och, menar han, ”det 
är förstås också så att obehöriga lärare är billigare att anställa och 
lättare att styra”.1187

Elever med högsta betyget, Mycket väl godkänt, i alla ämnen 
ökade 28 gånger mellan 1999 och 2009 och ökningen gäller framför 
allt friskolorna”.Det förekommer till och med att friskolor har höga 
betyg som konkurrensstrategi”.1188 Friskolorna rekryterar till stor 
del elever från studievana hem, vilket skulle kunna förklara att 
betygsnivån är högre än i kommunala skolor, men det förklarar inte 
betygsinflationen under tid.1189 De lärare jag intervjuade klagade 
på föräldratryck och betygsinflation. Skolverket konstaterar i en 
rapport betygsinflation.1190 

Prestationer ska bedömas lika, oavsett i vilken kommun eller 
skolform eleven går. I det danska systemet finns en offentlig examen 
och censorer som garanterar detta. I det svenska systemet talas om 
likvärdighet i utbildningen i hela landet, och den utvärderas av 
Skolverket.

I en rapport från Skolverket, som bygger på data från 1998 till 
2011, konstateras, att variationen i elevernas meritvärde har för-
dubblats, och att skillnader mellan kommuner, mellan skolor och 
mellan klasser ökat. 

Ekonomismens idéer om decentralisering, valfrihet och konkur-
rens har i (tidigare) offentlig verksamhet visat sig innebära olikvär-
dighet och betygsinflation, vilket skapar rättsosäkerhet för eleverna.

”kundernas” krav och rätt
Berg et al. skriver om elevinflytande i den svenska skolan:

Frågan är om inte argumentationen i 1990-talets läroplaner och 

regelsystem för en ökad grad av elevinflytande i skolans verk-

samhet är mer accentuerad än i några andra av efterkrigstidens 

läroplaner.1191

1187 Stenlås, En kår i kläm, 12.

1188 Ibid, 15 f.

1189 Lundqvis,t Demokratins väktare, 234.

1190 Skolverket, Likvärdig utbildning i svensk grundskola?, 21.

1191 Berg et al. Skolan i ett institutionsperspektiv, 111.
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Citatet ovan styrker det vi redan konstaterat, att elevernas inflytande 
är starkt framskrivet i styrdokumenten för det svenska gymnasiet. 

Olson går bland annat igenom regeringens direktiv till Skolkom-
mittén och dess betänkande.1192 Hon visar hur inte bara elevinfly-
tandet skrivs fram i de olika dokumenten, utan också föräldrainfly-
tandet. Den primära kontextualiseringskontextens, PKK, inflytande 
skrivs alltså fram. Redan åren precis efter att den stora reformen 
börjat verka, eller implementerats, på skolorna kunde Skolkommit-
tén säga att elevdemokratin inte fungerade.1193 Redan i direktiven 
används FN:s barnkonvention, som ”handlar om rätten till ett gott 
liv, som bör beaktas i skolan”. Detta blir i direktiven till ”det måste 
vara roligt och viktigt att gå i skolan. Annars kränks elevernas rätt 
till livskvalitet, och de får svårt att lära sig”. [Olsons kursiv.] Hon 
noterar också att ”ha inflytande över sitt dagliga arbete” blir till 
”rätt till självbestämmande”. 1194 I mitt svenska material klagar 
Sven, Sandra och Stina över betygsinflation och Stina upplever att 
elever och föräldrar inte respekterar hennes arbete.

I kommitténs betänkande slås fast, att föräldrar ”har en själv-
klar rätt att ta del i och ansvar för sina barns fostran, deras liv och 
verksamhet.”1195 [Olsons kursiv.] Olson konkluderar, att ”[a]utono-
mirätten blir till en demokratifråga som handlar om att skydda indi-
viden från dominerande samhällsstrukturer, i vilka staten och/eller 
olika aktörer ingår, däribland skolan.”1196 Eleverna och föräldrarna 
ska alltså skyddas från skolan och lärarna. I direktiven ifrågasätts 
även lärarnas tolkningsföreträde om styrdokument: ”Dessutom 
bidrar föräldrarnas högre utbildningsnivå till att lärarna inte längre 
har ett självklart tolkningsföreträde”.1197 Det blir tydligt att elev- 
och föräldramakten skrivs fram på lärarnas bekostnad. De ska (be)
tjäna kunder. Lärarnas autonomi, auktoritet och professionalism 
skrivs bort. De lämnas maktlösa och utan stöd i klassrumsvardagen. 

1192 Direktiv 1995:19. Det inre arbetet i skolan. Direktiv till 1995 års Skol-
kommittés arbete och SOU 1997: 121. Skolfrågor. Om skola i en ny tid. Skol-
kommitténs huvudbetänkande. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

1193 Olson, Från nationsbyggare till global marknadsnomad, 169.

1194 Ibid,: 187 f.

1195 Ibid, 188.

1196 Ibid, 192.

1197 Ibid, 188.
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Beställare/utförarkonceptet, kundmakt, valfrihet känns igen från 
ekonomismen. 

I Bernsteins rekontextualiseringsmodell finns enbart en pil från 
den pedagogiska rekontextualiseringsdiskursen, PRD, till PKK. I 
min modell går pilar i bägge riktningarna. I direktiven till skolkom-
mittén och i dess rapport verkar pilen enbart skola gå i en riktning, 
från PKK till PRD.

Allvarligare är dock förskjutningen av skolans roll i samhället, 
något som också får betydelse i lärares arbete:

Det avgörande är att synen på skolans uppgift förskjuts; från 

att vara ett medel för kollektiv sammanhållning och demokra-

tiförberedelse, till att vara ett medel för privat (familjebaserad) 

behovstillfredsställelse, karriärväg eller ideologiförmedling.1198

Samtlig här relaterad forskning konstaterar medelklassföräldrar-
nas förstärkta maktposition efter ”valfrihets- och decentralise-
ringsreformerna”. I nästa avsnitt konstateras, att även deras barn 
vunnit på reformerna. I Danmark kan förmodligen samma tendens 
till medelklassföräldrars makt skönjas. Styrsystem och styrdoku-
ment ger emellertid dansklärare autonomi och auktoritet att tolka 
styrdokumenten.

Kundens rätt och valfrihet har i Sverige lett till stort föräldra- 
och elevinflytande och reducering av lärarnas autonomi och auk-
toritet, vilket medfört individualism, olikvärdighet mellan skolor, 
främjande av medelklassföräldrars åsikter och en skola för ”privat 
behovstillfredsställelse”, inte ”kollektiv demokratiförberedelse”. 
Ekonomismen som fara för demokratin har tidigare konstaterats. 
När kunden alltid ska ha rätt, blir det svårt för försäljaren att tala 
för det främmande och det i begynnelsen svåra och arbetskrävande. 
När (svensk)lärare inte längre har tolkningsföreträde, får de svårt 
att hävda varför-, vad- och hurfrågorna i sina ämnen, och styrsystem 
och styrdokumnet gör det inte lättare.

Vissa elever gynnas och andra missgynnas
Johansson och Johansson såg redan 1994, samma år som reformen 
sjösattes fullt ut i Sverige, vissa risker med ekonomismens införande 

1198 Englund, Introduktion, 16.
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i svenska skolor och frågade sig vilka som ”vinner/förlorar” eller 
”gynnas/missgynnas”:

Decentralisering borgar inte för exempelvis större frihet och 

ökad demokrati /…/ Man kan i stället fråga vem som vinner/

förlorar /…/ eller gynnas/missgynnas.1199

Efter nästan tjugo år är det en hel del forskning, som belyser dessa 
frågor. Dovemark konkluderar i sin avhandling bland annat: ”vad 
som ser ut som valfrihet men som (återigen) är en social praktik som 
innebär en förskjutning av lärandets resurser från resurssvaga till 
resursstarka grupper”.1200 Fjällström konstaterar:

Tanken på likvärdighet i fostran har alltså försvagats under de 

senaste decennierna. Betoningen av elev- och föräldrainflytande, 

liksom möjligheten att välja profilskolor och friskolor, är uttryck 

för ett förändrat tankeklimat. /---/ Ur underpriviligierade sam-

hällsgruppers och familjers perspektiv utgör detta ett hot.1201

Även Gunilla Zackari noterar, att ”[det svenska] systemet gynnar 
de resursstarka eleverna på bekostnad av de resurssvaga”.1202 Hon 
påpekar också att ”[k]ärnpunkten i läroplanen är att överföra 
ansvaret till eleverna och göra det möjligt för dem att söka kunskap 
på egen hand. Många lärare ser detta som ett dilemma”.1203 Pennes 
forskning visar, att det är medelklassens barn, som snabbt anpassar 

1199 Johansson & Johansson, Att styra eller inte styra, 52.

1200 Dovemark, Ansvar – flexibilitet – valfrihet, 235.

1201 Fjellström, Skolområdets etik, 233.

1202 Zackari, Gunilla. Swedish school actors about education governance 
changes and social consequences. I Listening to education actors and gover-
nance and social integration and exclusion. A report from the EGSIE-project, 
Sverker Lindblad and Thomas S. Popkewitz (eds.), 363-412. Uppsala: Depart-
ment of education, Uppsala university, 2002, 402: “The system favors the 
resource rich pupils at the cost of the resource poor”.

1203 Zackari, Gunilla. Swedish school actors about education governance 
changes and social consequences, 399: ”The basic point in the curriculum is to 
transfer the responsibility to the pupils and make it possible for them to seek 
knowledge by themselves. Many teachers see this as a dilemma”.
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sig i den ”avhierarkiserede” skole och hon hänvisar till amerikansk 
forskning, som visar samma sak.1204

På vad sätt sker denna förskjutning från underpriviligierade till 
priviligierade? En förklaring kan vara lärarnas försök att effektu-
era beställningen i läroplanen på att eleverna ska ”söka kunskap på 
egen hand” och själva bestämma vilket betyg de vill satsa på, det så 
kallade ”egna arbetet”.

”Eget arbete”
Ylva Ståhle har undersökt en utbildningskoncern, vars VD förklarar: 
”Affärsidén är snarlik vilket flygbolag som helst. Det gäller att fylla 
stolarna. Det är de två sista som ger vinst”.1205 Koncernen använder 
individuellt arbete under elevernas ansvar som affärsidé och imple-
menterar arbetssättet i alla koncernens skolor, varför det kan vara 
idé att lite närmare presentera undersökningen: 

I Kunskapsskolan är det inte lärarnas individuella uppgift att 

planera och organisera undervisningen. Elevernas arbete styrs i 

stället av centralt formulerade uppgifter och arbetssätt som för-

väntas framkalla självutbildande aktivitet där lärande är konse-

kvensen.1206

I koncernens skolor finns inga klassrum eller något schema. Eleverna 
konstruerar själv sina scheman. Föreläsningar och lärarhjälp erbjuds. 
Det arbetas med loggbok, där eleven ska skriva in sina mål och vilka 
av dessa som uppnåtts, individuella studieplaner och handledarsam-
tal.1207 Tre önskvärda förmågor hos eleverna kommer fram i Ståhles 
analys: ”självidentifiering, självstyrning och självkorrigering”.1208 
[Ståhles kursiv.]

1204 Penne, Profesjonsfaget norsk i en endringstid. Ziehes begrepp ”avhier-
arkiserat” finns på sid 356 och referensen till amerikansk forskning på sidan 
345.

1205 Ståhle, Ylva. Pedagogiken i tiden. Om framväxten av nya undervisnings-
former under tidigt 2000-tal – exemplet Kunskapsskolan. Diss., Stockholm: 
HLS förlag, 2006, 25.

1206 Ibid, 143. 

1207 Ibid, 44.

1208 Ibid, 108.
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Konceptet presenteras som valfrihet, men eleverna får individuellt 
ta hela ansvaret för att lära sig något. Någon hjälp, till exempel i 
form av scaffolding, får eleverna inte. Ingen introducerar dem för 
det främmande, ingen hjälper dem till sekundärdiskurs eller speciali-
serad domän.1209 Detta är exempel på Bernsteins osynliga pedagogik 
och kompetensmodell som har få uttalat pedagogiska ytor, och som 
utmärks av implicita och diffusa evalueringskriterier och där eleven, 
förvärvaren, bestämmer sekvensering och tempo och där läraren har 
reducerad autonomi. 

Fyra kategorier av elever analyseras fram: De som använder sys-
temet – ”idealelever”, De som följer systemet – ”vanliga” elever, 
De som inte klarar systemet – ”svaga” elever, De som bryter mot 
systemet – ”vandrande” elever och De som lämnar systemet – ”avvi-
kande” elever. Med Bernstein kan konstateras, att vissa av eleverna 
inte ens lärt recognition rules, och att förmodligen väldigt få lär sig 
realisation rules.1210 Black & Wiliam säger om elever som passar in 
på svaga, vandrande och avvikande elever, att de:

are led to believe that they lack ability, and this belief leads them 

to attribute their difficulties to a defect in themselves about which 

they cannot do a great deal. So they ‘retire hurt’.1211

Dessa elever behöver hjälp och feedback från lärare, scaffolding 
byggt upp av lärare för att få ”en tydlig förståelse av vad som är fel” 
och framför allt få “nåbara mål för att rätta till det”.1212

Kunskapsskolan föreställer sig emellertid, enligt Ståhle: 

en slags maskinmodell för lärande. Tanken är att om man stop-

par in något i ena sidan av maskinen så förväntar man sig att 

det ska komma ut något förutbestämt i den andra. Om elever 

slussas in i ena änden av stegen och följer instruktionerna noga 

förväntas de komma ut i den andra änden med de kunskaper som 

målen har definierat.1213

1209 Se kapitel 4. I klassrumen, avsnittet Lärandedomäner och Elevtexter.

1210 Se kapitel 2. Teoretisk grund, avsnittet Synlig och osynlig pedagogik.

1211 Black & Wiliam, Inside the black box, 9.

1212 Ibid, 9: ”a clear understanding of what is wrong”, “achievable targets for 
putting it right”.

1213 Ståhle, Pedagogiken i tiden, 137.
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Detta påminner mycket om behavouristisk pedagogik, denna gång 
under individualismens och valmöjligheternas täckmantel – och 
ekonomismens, ska tilläggas; koncernen kan ju få ut mer arbete av 
sina anställda, om det inte finns scheman och helklasslektioner – 
eleverna förutsätts lära sig på egen hand. Lärarna tar emellertid över 
elevautonomin, när eleverna inte klarar av ansvaret.1214 Detta kan 
ses som ett lärarmotstånd mot systemet i en omtanke om eleverna.

Ämneskompetens fordras inte av lärarna. I början krävdes till 
exempel inte matematikutbildning för att bedöma om elever klarat 
olika ”steg” i matematikkursen.1215 En skolledare preciserar vad 
som är viktiga läraregenskaper i Kunskapsskolan: ”att man vill 
jobba med barn och ungdomar mer än att man kanske så brinner för 
ämnet då, för då tror jag att man har svårare att underordna sig den 
här tydliga strukturen som vi har”.1216 Här ser vi åter exempel på att 
inte bara skolledningen, utan en hel utbildningskoncerns koncept 
bygger på att definiera vilken metod lärarna ska använda. Konstate-
ras kan också, att hur-frågan helt överskuggar vad-frågan.
Även i kommunala skolor förekommer ”eget arbete”. Skolverket 
konstaterar i sin genomgång av förändringar i skolverksamheten 
mellan 1998 och 2011:

Det finns vissa indikationer som tyder på att det skett en generell 

ökning av så kallat ”enskilt” eller ”eget” arbete i undervisningen 

och att detta i högre grad påverkar resultaten negativt för elever 

med sämre förutsättningar.1217

Österlind har i sin avhandling Disciplinering via frihet. Elevers 
planering av sitt eget arbete konstaterat att ”eget arbete” också 
kan verka disciplinerande.1218 Dovemark finner i sin avhandling ett 
orsak-verkan förhållande:

1214 Ibid, 118.

1215 Ibid, 84.

1216 Ibid, 120.

1217 Skolverket, Likvärdig utbildning i svensk grundskola?, 60 hänvisar till 
Hansson, Å. Ansvar för matematiklärande. Effekter av undervisningsansvar i 
det flerspråkliga klassrummet. Gothenburg studies in educational sciences 3 1 
3, Göteborgs universitet, 2011 och Vinterek, M. Individualisering i ett skolsam-
manhang. Forskning i fokus nr 31. Myndigheten för skolutveckling, 2006.

1218 Österlind, Disciplinering via frihet, 20, 138 och passim.
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Figur 9.2 Disciplinering genom individualisering.1219

Styrmedlens krav på elevansvar och flexibilitet i undervisningen 
skapar osäkerhet hos lärare, som skapar struktur i undervisningen 
med individualisering genom valfrihet, vilket skapar ro och discipli-
nering av eleverna. Problemet är bara, att elever med litet kulturellt 
kapital och med en föga utbyggd primärdiskurs, lär sig föga.

Helena Korp påstår: ”Det troligen mest kända (och enligt Chaiklin, 
2003, också det mest missuppfattade) begreppet inom sociokulturell 
teori är ’den närmaste utvecklingszonen’”. Att den är diskuterad, 
debatterad och tolkad av många råder inget tvivel om, men att påstå 
att vissa missuppfattat den innebär att säga att ens egen tolkning är 
den (enda) riktiga.1220 Korp lyfter fram skillnaderna mellan vad hon 
benämner den faktiska utvecklingszonen och den närmaste utveck-
lingszonen.1221 Jag vill benämna den faktiska utvecklingszonen den 
aktuella utvecklingszonen. Vygotskij definierade: 

1219 Dovemark, Ansvar – flexibilitet – valfrihet, 151.

1220 Vygotskij, Lev S. Problem i undervisningen och den intellektuella utveck-
lingen i skolåldern, 1933. I Vygotskij och skolan. Texter ur Lev Vygotskijs 
Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet, Gunilla Lind-
qvist (red.). Lund: Studentlitteratur, 1999, 279 ff.

1221 Korp, Helena. Kunskapsbedömning. Vad hur och varför? Stockholm: 
Myndigheten för skolutveckling, 2011, 16.
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the zone of proximal (nearby) development as the distance be-

tween a child´s ‘actual developmental level as determined by 

independent problem solving’ and the higher level of ‘potential 

development as determined through problem solving under adult 

guidance or in collaboration with more capable peers’1222

Enligt min läsning av Vygotskij föreligger det i en utpräglad indi-
vidualiserad pedagogik en uppenbar risk för att elever inte kan 
utnyttja sin närmaste utvecklingszon ”under vuxenhandledning eller 
med mer försigkomna kamrater” utan enbart sin aktuella. 

Dovemark, som undersökt ”eget arbete” i kommunala skolor, 
visar, att ”[f]lera elever i mina studerade grupper fann sig t.ex. i att 
sitta och vänta på lärarens hjälp (ibland t.o.m resultatlöst) lektion 
efter lektion. I sämsta fall, vilket också sker, ger elever upp och lämnar 
skolan”. Nils-Erik Nilsson drar slutsatsen, att ”man starkt kan ifrå-
gasätta en individualisering som kännetecknas av ensamarbete”.1223 
”Eget arbete”, att ”individualisera, delegera ansvar” är också vad 
skolledarna önskar att lärarna ska prioritera i sin undervisning och 
som renderar högre lön.

Denna individualismens pedagogik är samtidigt ett exempel på 
Bernsteins platta strukturer: svag både inre och yttre klassifikation, 
svag inramning (elever förväntas själva stå för stoff, sekvens, tempo), 
integrerad kod (teachers-based, självreglerande, låg lärarautonomi), 
kompetensmodeller (med implicit kontroll, acquisition) och hori-
sontell diskurs (vilket även inredning och rumsindelning tyder på). 
Här finns alla kännetecken på en osynlig pedagogik, vilken försvårar 
inlärning för elever med begränsad primärdiskurs eller begränsad 
kod. Dovemark konkluderar, att vid ”svag klassifikation och svag 
inramning var det ingen lätt uppgift för Myrskolans elever att koda 
av vad som krävdes av dem”.1224 I kapitel 4. I klassrummen konsta-
terades helklass-, grupp- och pararbete, scaffolding och användande 

1222 Miller, H. Patricia. Theories of Developmental Psychology. Third edition. 
New York: W. H. Freeman and Company, 1996, 379 ff. Se även Vygotskij, Lev 
S. Mind in society: the development of higher psychological processes. Cam-
bridge, Mass: Harvard U.P., 1978, 269 ff.. och Vygotskij, Lev Problem i under-
visningen och den intellektuella utvecklingen i skolåldern, 269 ff.

1223 Nilsson, Skriv med egna ord, 206.

1224 Se även Penne ,Profesjonsfaget norsk i en endringstid, och Litteratur og 
film i klasserommet.
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av sekundärdiskurs i Danmark. Det svenska materialet visade hel-
klass- och grupparbeten men ingen sekundärdiskurs.

”Eget arbete”, att ”individualisera, delegera ansvar” är också vad 
skolledarna önskar att lärarna ska prioritera i sin undervisning och 
det som ger högre individuell lön. Styrsystemen kan alltså påverka 
undervisningen.

klassreproduktion och segregation
I kapitel 4. I Klassrummen visade det danska materialet på hel-
klassundervisning, pararbete och grupparbete och användande 
av sekundärdiskurs, specialiserad domän, i undervisningen. I det 
svenska materialet påträffades helklass och grupparbete, men ingen 
sekundärdiskurs.

Forskningsgenomgången ovan har visats, att de farhågor som 
Johansson & Johansson hade 1994, att det skulle komma att finnas 
vinnare och förlorare i ekonomismens skola, slagit in. Det finns fler 
undersökningar som pekar i samma riktning, det vill säga att vissa 
elever missgynnas av systemet och att skolan verkar klassreproduce-
rande och segregerande. 

Dovemark undersöker två skolor, Granskolan med hög status 
och ”invandrarskolan” Tallskolan med låg status. På bägge sko-
lorna arbetas det med ”eget arbete”, elevansvar och elevens eget 
nivåval. ”Med betygens hjälp gjuts maktrelationer på micronivå”, 
skriver hon.1225 Hon fortsätter och sammanfattar sina iakttagelser 
om elevbetygssatsningar:

Genom att låta elever välja det betyg ”de vill satsa mot” kan sko-

lans praktik uppfattas som något som ser ut som frihet, men som 

i grunden handlar om något helt annat. /---/ Hemmet med dess 

sociala och kulturella kapital blir till nyckelplatser för elevers 

möjligheter att lyckas med sitt skolarbete eller inte. Den enskilde 

eleven väljer och ”satsar” i huvudsak utifrån de bestämda vär-

den, värderingar och villkor som utvecklats inom den pedago-

giska relation som har tolkningsföreträde i hemmet (Bernstein, 

2003). Att kunna lista ut ”vad som räknas som viktigt” blir av-

görande. Frågan om eleven klarar av den egentliga uppgiften el-

ler inte blir underordnad.1226

1225 Dovemark, En skola – skilda världar, 103.

1226 Ibid, 195.
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Citatet belyser PKK:s stora betydelse för hur elever klarar sig i 
skolan, deras möjlighet att avkoda skolans (dolda) krav på dem. För 
de elever som inte har de värden och värderingar med sig hemifrån, 
en utvidgad primärdiskurs, måste skolan vara tydlig i sina krav och 
ge dem sekundärdiskurser. 

Politikerna i Sverige tror på att mera av decentralisering och 
mål- och regelstyrning ska hjälpa brister, som flera forskare menar 
bero på just decentraliseringen och styrsystemet.1227 Och det har inte 
blivit bättre sedan årtusendeskiftet. Skolverket skriver 2012, att: 

Sammanfattningsvis visar kapitlet att betydelsen av vilken skola 

eleven går i har ökat avsevärt under perioden 1998-2011. Skol-

nivåeffekterna med avseende på skolors socioekonomiska sam-

mansättning är betydande och de har ökat kraftigt över tid. /--

-/ Skolnivåeffekten förstärks sedan ytterligare av kamrateffekter 

och lärarförväntningar, vilket leder till att betydelsen av vilken 

skola en elev går i har ökat.1228

Lärarförväntningarna betyder, att lärarna sänker sina förväntningar 
på grupper av ”relativt lågpresterande elever /…/ vilket då sänker 
undervisningskvaliteten och därmed ytterligare försämrar elevernas 
möjligheter att prestera goda resultat”.1229 Det omvända gäller också. 
Kamrateffekterna hänför sig till att en elev presterar bättre, om han 
eller hon går i en klass med högpresterande elever, och tvärtom. Vi 
känner igen företeelsen från tidigare kapitel i denna avhandling, som 
behandlar omsorgs-, elev- och samhällsdiskurs, samt i avsnittet om 
formativ bedömning och höga förväntningar på elever. Det danska 
empiriska materialet visade på höga lärarförväntningar, bland annat 
i form av textval. Det svenska materialet visade lärare som valde 
elevnära texter, som inte skulle vara för svåra, vilket tyder på låga 
lärarförväntningar. De försökte dock att få eleverna att acceptera en 
sekundärdiskurs, men eleverna vägrade. 

Olson skriver om ”turisten” med utvidgad primärdiskurs, elabo-
rerad kod, och ”vagabonden” med vardagsprimärdiskurs, begrän-

1227 Lindblad and Popkewitz, Listening to educators and governance and 
social integration and exclusion, 19, Larsson, Skola eller kommunal ungdoms-
omsorg ?, 106 och Lundahl, Swedish, European, global, 122.

1228 Skolverket, Likvärdig utbildning i svensk grundskola?, 80.

1229 Ibid, 79.
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sad kod. Bägge är ”hänvisade till ett liv som handlar om att till-
fredsställa egna behov”, men enbart den ene, turisten med kapital 
i Bourdieus mening, har medel att uppnå målet. Hon menar, att 
”vagabondens position befinner sig relativt långt bort från utbild-
ningspolitisk uppmärksamhet”.1230

Bland andra Englund, Larsson och Fjällström har påvisat i syn-
nerhet de konfessionella friskolornas segregerande effekter:1231 

Den uppväxande generationen som utsätts för denna patriarkala 

föräldramakt fråntas därmed rätten att möta det pluralistiska 

samhället i sin förberedelse för det medborgerliga livet – genom 

att exempelvis placeras i en religiöst fundamentalistisk skola.1232

Genom decentraliserings- och valfrihetsreformerna har stora skillna-
der uppkommit mellan skolor i Sverige. Wahlström delar in skolor 
i Sverige i tre kategorier: ”vi som har valt-skolorna” är friskolor 
och kommunala skolor med profil, ”vi som har stannat-skolor” är 
de eleverna flyktat ifrån och ”vi som bor här-skolorna” är de som 
elever varken väljer till eller ifrån; de går i närmsta skola, enligt den 
så kallade närhetsprincipen.1233

De elever som råkar illa ut i ett utbildningssystem som bestäms 
av ekonomismens determinanter (bland andra individualism, decen-
tralisering, valfrihet, performativitet) med svag klassifikation och 
inramning är de som har svårt att knäcka den diffusa skolkoden, 
de elever, som i Bourdieus terminologi har litet kulturellt, socialt 
och ekonomiskt kapital.1234 Skolan i ett sådant system verkar klass-
reproducerande och segregerande. Skolans sammanhållande och 
utjämnende kraft försvinner.

1230 Olson, Från nationsbyggare till global marknadsnomad, 234 ff.

1231 Englund, Utbildning som ”public good” eller ”private good”, till exempel 
sidan 111. Larsson, Skola eller kommunal ungdomsomsorg ?, 106, Fjellström, 
Skolområdets etik, 221 ff.

1232 Englund, Utbildning som ”public good” eller ”private good, 111.

1233 Wahlström, Mellan leverans och utbildning, 203 ff.

1234 Bourdieu, Pierre. Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori. Göte-
borg: Daidalos, 1995 och Bourdieu, Pierre. Symbolisk makt. Artiklar i urval. 
Oslo: Pax, 1996.
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Professionalisering och autonomi
Vad som kan få stor betydelse i undervisningssammanhang är frågan 
om lärares autonomi.1235 Den har i tidigare kapitel visat sig vara för-
knippad med arbetsvillkorssystemet och styrsystemsförändringar. 
Ingrid Carlgren och Ference Marton ger exempel på en klassisk 
sociologisk definition av profession (delarna i definitionen är kur-
siverade nedan):1236 

Teoretisk kunskapsbas, där vi kunnat konstatera att den finns 
tydligt framskriven i danska styrmedel som fagets metoder och vilka 
texter som ska behandlas, medan de svenska styrmedlen utmärks av 
mångtydighet och otydlighet.

Lång utbildning. I Danmark är lärarkvalifikationerna noga 
reglerade, medan lärare i Sverige kan anställas till och med utan 
ämneskunskaper.1237 

Autonomi i yrkesutövandet är något jag återkommer till, men redan 
här kan konstateras, att svenska lärare har en till synes stor autonomi 
genom otydligheten i styrdokumenten, men har svårt att hävda auto-
nomi på grund av otydlig beslutshierarki, ”kundens” rätt till infly-
tande och arbetslagsorganisationen, medan danska lärare lever i en 
klar beslutshierarki och därför har lättare att hävda autonomi.

Kontroll över vilka som släpps in respektive utesluts ur kåren. 
Svenska lärare har inte denna kontroll, den exekveras av arbetsgiva-
ren, kommun eller privat utbildningsbolag. Dansklärare har genom 
en stark ämnesförening och en tradition av faglighed och videnskabe-
lighed haft större möjligheter att påverka regler för lärarbehörighet.

Etiska regler. I Sverige infördes sådana 2001 och innhåller hur 
lärare ska förhålla sig till elever. I Danmark finns inga.

Stenlås utreder vissa ”[s]teg på väg mot deprofessionalisering”: 
”ett nytt ledarskikt etableras /…/ inträdeshindren till yrket försvagas 
/---/ [r]utinisering, reglering, standardisering /---/ urvattning av yrkets 

1235 För en fylligare presentation, se till exempel Stenlås, En kår i kläm, Berg 
et al. Skolan i ett institutionsperspektiv, Skolan i ett institutionsperspektiv, 
Sjögren, Stella. Att säga tulipanaros. Svensklärares arbete och lärarutbildning-
ens relevans för arbetet som svensklärare sett ur ett professionsperspektiv. Lic.-
avh., Malmö högskola, 2012.

1236 Carlgren, Ingrid & Marton, Fenrence. Lärare av i morgon. Stockholm: 
Lärarförbundets förlag, 2001, 105. Det finns naturligtvis även andra uppdel-
ningar. Berg et al. Skolan i ett institutionsperspektiv, 85 anger ”sanktion från 
omvärlden”, ”kåranda/yrkesethos”, ”kunskapsbas” och ”autonomi”.

1237 Idag 2013 har reglerna för anställning skärpts.
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kunskapsbas”.1238 Alla dessa steg har, som tidigare visats, inträffat 
i Sverige; inget, med undantag för en förstärkning av ledarresursen, 
har skett i Danmark.

Lundström noterar, att ”det i dagens decentraliserade, mål- 
och resultatstyrda skola finns strukturer som minskar lärarnas 
autonomi”.1239 Dovemark skriver: ”Långt borta är talet om den pro-
fessionella läraren med ökat inflytande och medansvar”.1240 Larsson 
drar slutsatsen om svenska förhållanden, att ”läraryrket blivit 
avspecialiserat”.1241 Lundahl citerar en av sina svenska (politiker)
respondenter i den stora intervjuundersökningen:

The teacher must be aware of the world around the student, and 

respect it. The teacher must see the parent as a resource and not as a 

burden. Above all commitment is required. The time has gone when 

the teacher was an authority. The teacher has got to conquer au-

thority him-/herself”. (Social democratic politician, the Garden.)1242

Klette har lagt märke till en dualism, när det gäller svenska för-
hållanden, nämligen att “en retorisk diskurs om lärare som auto-
noma professionella och deltagande beslutare samexisterar med 
ett växande system av kontrollmekanismer och av externa krav på 
lärares arbete”.1243 Denna dualism mellan retorik och praktik har 
även Stenlås noterat.1244 Lundström formulerar en konspirations-
tanke: ”Att en professionsdiskurs lanserades samtidigt som kraven 
höjdes och nedskärningar genomfördes i skolan kan tolkas som en 
möjlighet att göra lärarna till syndabockar för eventuella brister.”1245 
Penne har lagt märke till, att vid utvärderingar är det inte systemet 

1238 Stenlås, En kår i kläm, 39.

1239 Lundström, Gymnasielärare,159.

1240 Dovemark, En skola – skilda världar, 106.

1241 Larsson, Skola eller kommunal ungdomsomsorg, 76.

1242 Lundahl, Swedish, European, global, 349.

1243 Klette, Reform policy and teacher professionalism in four Nordic 
countries, 267. På sidan 277 för hon ett liknande resonemang: ”[a] rhetorical 
discourse about teachers being autonomous professionals and collaborative 
decision-makers coexists with growing systems of control mechanisms and of 
external constraints and demands on teachers´ work”.

1244 Stenlås, En kår i kläm,17.

1245 Lundström, Gymnasielärare, 184.



410

som ifrågasätts, utan lärarna: ”Når fundamentet her vakler, er det 
alltså ikke fundamentet som det er noe i vejen med, men lærerne”1246

Stenlås menar att en konsekvens av den betygsinflation, som vi 
konstaterat ovan, är ”en risk för ytterligare deprofessionalisering av 
lärarna”, eftersom ”skolans roll som producent av formella meriter 
kommer att sättas ifråga”.1247 Det danska offentliga examinations-
systemet förhindrar betygsinflation. 

I antologin Den nordiske skole – finns den? har flera av forskarna 
lagt märke till, att (svensk-, dansk- och norsk-)lärarna inte hinner med 
ämnesdidaktisk reflektion på grund av allt kringarbete, ”skolvarda-
gens praktiska problem”.1248 Lärarna tvingas basera sin undervisning 
på ”hverdagsteorier der nærhet og emosjonelle erfaringer vektlægges 
framfor mere konkrete mål som kan gi elevene muligheter for meta-
forståelse og faglig framgång”.1249 Om lärare saknar en genomtänkt 
ämnessyn blir ämnets innehåll och helhet otydlig. ”Forholdet mellom 
fagets vitensinnhold, handlingspotensial og danningspotensial blir 
dermed diffus eller fragmentert”.1250 De som drabbas blir eleverna.

I Finland har lärare och skolledare högt förtroende när det gäller 
uttolkningen av läroplan, bedömning, organiserandet av lärande och 
evaluering av skolarbetet.1251 Lärarutbildningen bygger på tre principer:

1. The most able and talented individuals go into teaching.

2. There is a close collaboration between subject faculties and 

schools of education.

3. Teacher education is research oriented.1252

För att bli förskolelärare måste man ha en BA. För lågstadielärare 
och uppåt i systemet gäller MA.1253 Detta kan jämföras med svensk 
lärarutbildning, som redogjordes för i förra kapitlet.

1246 Penne, Profesjonsfaget norsk i en endringstid, 340. I kapitel 7. Styr-
ningstrajektorer, avsnittet Kontroll, performativitet, ansvarskyldighet presente-
rades ”råttan på repet”-kontroll.

1247 Stenlås, En kår i kläm, 15 f.

1248 Ulfgard, Den polyparadigmatiska modersmålsläraren, 123.

1249 Penne, Hva trenger vi egentlig litteraturen til?, 54.

1250 Aase, Fagdidaktisk refleksjon som balancepunkt i sprikende profesjons-
forventninger, 166.

1251 Sahlberg, Finnish lessons, 105.

1252 Ibid, 93 f.

1253 Ibid, 79. Jag har översatt ”kindergarten teacher” med förskolelärare och 
”primary school teacher” med lågstadielärare.
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sammanfattning 
I detta kapitel har genom forskning och delvis egen empiri visats 
att styrmedlen i ett system uppbyggt i hög grad efter ekonomismens 
principer som i Sverige får genomslag i lärares arbetsvillkor och i 
undervisningen. Företeelser som existerar i Sverige, men i mindre 
grad i Danmark är:

arbetslagsorganisationen, som försvårar utbyte med ämneskolleger 
och därmed möjligheten till en reflekterad ämnesdidaktisk syn, samt 
leder till omsorgsdiskurs, 

den individuella lönesättningen, som ger en ”utvidgad lärarroll” 
”multiprofessionalism” och en ”tystnadens kultur” med mindre 
fokus på ämnesundervisningen och mer på kringarbete, omsorgsdis-
kurs och vardagsdiskurs,

konkurrenstänkandet, som gett många friskolor, betygsinflation, 
obehöriga lärare och likvärdighetens (nästan) upphörande, vilket 
skapat rätsosäkerhet för eleverna,

kundrätt, som lett till stort (medelklass)föräldrainflytande och ele-
vinflytande och som beskär lärarens autonomi, professionalitet och 
auktoritet, vilket lett till individualism och olikvärdighet,

individualisering genom valfrihet, bland annat i form av ”eget 
arbete” med osynlig pedagogik och omsorgs- och elevdiskurs, där 
vuxenvärlden sviker genom att inte erbjuda sekundärdiskurs och 
specialiserad domän, vilket leder till utslagning av resurssvaga 
elever med mindre kulturellt, socialt och ekonomiskt kapitel, det 
vill säga att utbildningssystemet verkar klassreproducerande och 
segregerande.

Alla dessa förändringar ger ett svensklärarutrymme svagt klassifice-
rat och svagt inramat med placering i kvadrant I, och ett dansklä-
rarutrymme med stark klassifikation och inramning med placering 
i kvadrant III. 

Som vi såg i kapitel 4. I klassrummen brinner både svensk- och 
dansklärare för sitt ämne och sina elever. Med tanke på omständig-
heterna i Sverige måste svensklärarnas förutsättningar för ämnesun-
dervisning bedömas vara betydligt svårare än dansklärarnas.
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modellen över ramar för utbildningssystem 
Vi kan nu fylla det sista fältet med de lokala förutsättningarna för 
undervisningen i den pedagogiska reproduktionsdiskursen.

Figur 9.3 Modellen över ramar för utbildningssystem. I denna, 
sista, modell finns också de ”lokala förutsättningarna” med. 
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Pedagogiska reproduktionsdiskursen

Primära kontextualiseringskontexten

Styrningstrajektorer 
Globalisering, osynlighet, 
nyspråk, decentralisering, 
konkurrens, privatisering, 
valfrihet, individualism, 

kontroll, performativitet, 
ansvarsskyldighet, 

minimalism, effektivitet, 

Globala rekontextualiseringsfältet 
OECD, WTO, Världsbanken, EU, 

PISA, PIRLS, TIMMS 

Officiella rekontextualiseringsfältet 
politiker, tjänstemän. kommuner, landsting, privata konsulter, 

näringslivsrepresentanter, lärarutbildare m.fl. 

Pedagogiska rekontext-
ualiseringsfältet 
tänketankar, 
lärarutbildningar, 
fackföreningar, 
forskare, 
ämnesföreningar, 
tidskrifter, läromedel  
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Styr via 
STYRSYSTEM 

och  
STYR-

DOKUMENT 
 
 
 
 

STYRDOKUMENT 
Sverige Danmark 
Individualism Individet i fællesskab 
Värden Dannelse 
Eget ansvar Faglighed, videnskablighed 
Mångtydighet Tydelighed 
kvadrant I kvadrant III 

STYRSYSTEM 
Sverige Danmark 
Decentralisering Centralisering 
Ämnesövergrip. Ämnescentrering 
Valfrihet Off. examenssystem 
Individualisering 
Minimalism 
kvadrant I kvadrant III 

Undervisning 
Sverige Danmark 
individualism faglighed 
identifikation det udfordrende 
elevmedverkan förmedlarval 
vardagsdiskurs sekundärdiskurs 
kvadrant I kvadrant III 

Undervisning 
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10.  diskuterAnde 
sAmmAnFAttning

I avhandlingen jämförs utbildningssystemen i Sverige och 
Danmark, eller snarare har svenska förhållanden satts i relief mot 
danska. Den teoretiska grunden har varit en kritisk-konstruktiv 
didaktik med Klafkis kritisk-kontruktiva bildningsteori som fun-
dament. Det klassiska didaktikbegreppet har utvidgats med en 
styrsystemsnivå och en global nivå. En modell över ramarna för 
utbildningssystem (i västvärlden) har vuxit fram ur Basil Bernsteins 
rekontextualiseringsmodell.

På klassrumsnivå konstaterades i intervjuer, observationer och 
elevtexter stora skillnader. Textval skedde i de svenska gymnasierna 
med tanke på om eleverna skulle kunna tillgodogöra sig dem och om 
de kunde identifiera sig i dem, medan man i de danska gymnasierna 
valde texter som skulle vara udfordrende och formellt och innehålls-
ligt främmande. Även textbehandlingen skiljde sig åt. I de svenska 
klassrummen dominerade elevtext, vardagsspråk, vardagsdomän 
och läsning om och genom texter, medan de danska dominerades 
av lärartext, metaspråk, specialiserad domän och läsning om och i 
texter. Svenskämnet placerades som liberalt/progressivt ämne i kva-
drant I och danskämnet som bildningsämne med möjlighet att verka 
subversivt i kvadrant III.

Syftet var ”att undersöka vilka lokala och nationella förhållanden 
som i en globaliserad ekonomi påverkar svensk- och dansklärares 
arbetsförutsättningar och undervisning”. Delsvar på frågan har 
getts under utredningens gång. Viss forskning hävdar, att styrdoku-
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ment inte nämnvärt påverkar lärares undervisning.1254 Denna studie 
visar att styrdokument och styrsystem tillsammans påverkar under-
visningen. Genom att två skilda system undersökts med olika grad 
av ekonomism inbyggd, har också följdverkningar av ekonomismen 
kunnat blottläggas. Naturligtvis finns också andra variabler som 
kan förklara skillnaderna och dessa ska redogöras för här. En del av 
dem har redan undersökts och presenterats.

koder, determinanter och ämneskonstruktioner
Vissa koder och determinanter uppträder på flera nivåer:

Svenska koder och determinater Danska koder och determinanter
Individualism, individcentrering Individet i fællesskab
Eget ansvarstagande Faglighed
Mångtydighet Tydlighet
Värden Bildning
Ämnesövergripande Ämnescentrerat
Decentalisering Centralisering
Valfrihet Offentligt examenssystem

Figur 10.1 Översikt över koder och determinanter i styrmedlen i 
Sverige och Danmark.

Även i den pedagogiska reproduktionsdiskursen förekom identifi-
kation och vardagsdiskurs i svenska klassrum och det främmande 
och sekundärdiskurs i de danska. Fyra av de svenska koderna och 
determinanterna är identiska med styrningstrajektorerna; ingen av 
de danska. Samtliga hierarkier i svenska styrmedel visade sig till-
höra Basil Bernsteins platta strukturer, som genererar en osynlig 
pedagogik och de danska hans hierarkiska, som genererar en synlig 
pedagogik.

Styrdokumenten visade sig vara otydliga och mångtydiga i Sverige 
och tydliga i Danmark, vilket till exempel ledde till att svensklärarna 
fick ägna sig åt ämnesdidaktiskt arbete genom att tolka de otydliga 
kursplanerna och skriva lokala kursplaner. Att ekonomismen fått så 
stort inflytande på styrdokument och styrsystem i Sverige, men inte 
i Danmark, är, enligt mig, en förklaring till de olika ämneskonstruk-
tionerna och skillnaderna i undervisningen.

1254 Till exempel Berg et al. Skolan i ett institutionsperspektiv, 105.
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Styrdokumentens skrivningar kan alltså ha betydelse för de kon-
staterade skillnaderna, men styrsystemen, som sätter ramarna för 
lärarnas arbete kan vara viktigare. Svensk- och dansklärare har 
vitt skilda ramar och arbetsvillkor, något som framkom i kapitel 6. 
Styrsystem och kapitel 9. Styrmedel styr, och det påverkar lärares 
förutsättningar och undervisningen. I synnerhet två ramsystem får 
direkt betydelse för lärares förutsättningar och deras undervis-
ning. Målsystemet gav enklare, färre rekontextualiseringssteg och 
klarare beslutshierarki i Danmark än i Sverige. Arbetsvillkorssyste-
met bestämde i Sverige en icke specialdestinerad elevpeng till kom-
munkassan, ämnesövergripande arbetslag och 35 timmars arbets-
platsförlagd tid, individuell lönesättning och genom fri konkurrens 
privata eller kommunala huvudmän för skolan. Detta visade sig 
leda till omsorgsdiskurs, olikvärdighet, ämnesundervisningens för-
ringade status och motsvarande uppgradering av kringarbete, samt 
en tystnadens kultur och sammantaget en fara för demokratin. I 
Danmark konstaterades sekundärdiskurs i undervisningen, ämnens 
höga status och ett offentligt examenssystem med utifrån kommande 
censorer som garant för likvärdigheten.

Valfriheten i skolval och konkurrensen, som gjort att var fjärde 
svenska gymnasieelev går i friskola, har lett till ojämlikhet. Larsson 
skriver om olikheter mellan skolor:

skolor i många invandrartäta stadsdelar i många kommuner 

[har] fått en elevsammansättning som präglas av områdenas 

etniska obalans, det vill säga att få svenska barn finns där. På 

samma sätt finns många områden som helt saknar barn med in-

vandrarbakgrund.1255

Pasi Sahlberg hänvisar till forskning och skriver, att ”i proportionen 
av immigrantelever per klass tycks det finnas en tröskel efter vilken 
lärandeprestationer hos alla elever i klassen börjar dala”.1256 Det 
har även visats att det är medelklassföräldrar och deras barn som 
är de stora vinnarna i ekonomismens skolsystem. Det är viktigt ur 
demokratisk, klassutjämnande, kognitiv och samhällssammanhål-

1255 Larsson, Skola eller kommunal ungdomsomsorg?, 106.

1256 Sahlberg, Finnish lessons, 69: ”in the proportion of immigrant students 
per class there seems to be a threshold after which learning achievements of all 
students in that class begins to decline”.
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lande grund att olika elevgrupper möts, något som också visades i 
Skolverkets undersökning 2012.

Ulf Lundström, som undersökt följderna av ett annat arbetslivs-
villkor för lärare, den individuella lönesättningen, skriver vad som 
är viktigt för att ett sådant system ska fungera:

för den anställde väl motiverade och kända kriterier, klara sam-

band mellan arbetsresultat och lönesättning, tillit till den/de som 

beslutat om lönenivåerna och att en förståelse av, och möjlighet 

att påverka, lönesättningen relaterad till den egna arbetsinsatsen 

kommuniceras i löne- och utvecklingssamtal.1257

Han konstaterar: ”För alla intervjuade lärare brister dessa förut-
sättningar på någon eller alla punkter. Störst oklarhet verkar finnas 
beträffande hur kriterierna används för att sätta lönerna. Systemet 
är alltså helt satt ur spel”.1258 Performativiteten har blivit till oge-
nomskinlighet (opacity) och medför individuell konkurrens med 
kolleger och stress över kriterier som är omöjliga att förstå, eller 
som inte finns, eller som ändras.

Nära förbundet med detta är vad Collberg noterat: ”[Ä]r det män-
niskan som värderas, vad du är, eller hennes produkt, vad du gör?”, 
frågar han sig.1259 Det är de platta strukturernas dilemma, som i 
lärar-elev-relationen yttrar sig i en osynlig pedagogik, där det blir 
oklart om elevens personlighet och om han deltar i undervisningen 
är det som ska betygsättas eller det eleven presterar, innehållet och 
kvaliteten i det han yttrar. Här är det lärare som ska bedömas.

Dessa förändringar i arbetsvillkorssystemet i Sverige innebär en 
starkare maktförskjutning från lärarna till de allt fler skolledar-
na.1260 Lundquist menar, att de ekonomistiska förändringarna ”gör 
ämbetsmännen mer beroende av cheferna och mindre benägna att 
protestera och obstruera”.1261 Det är denna maktkänsla som får en 

1257 Lundström, Gymnasielärare, 163.

1258 Ibid, 163.

1259 Collberg, Dan. När rektor sätter lön. Röster om den individuella löne-
sättningen i skolan. (En studie av den individuella lönesättningens konsekvenser 
för rektors och lärares arbete och för förhållandet mellan rektor och lärare. 
Magisteruppsats, Malmö högskola, 2004, 6 och 12.

1260 Se kapitel 9. Styrmedel styr, avsnittet Professionalism och autonomi.

1261 Lundquist, Demokratins väktare, 193.
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skolledare i Lundströms undersökning att säga: ”det är ju arbets-
givaren som äger innehållet i förtroendearbetstiden”.1262 Inte bara 
skulle arbetsgivaren förfoga över de 35 reglerade timmarna i veckan, 
utan skulle också bestämma över innehållet i de 10,5 timmarna för-
troendearbetstid, det vill säga över lärarens totala arbetstid. 

Røvik sammanfattar managementtrenderna: ”Från och med 
senare delen av 1990-talet /---/ Generellt kan man säga att HR-
åtgärder omdefinieras från att vara ett redskap för att förbättra de 
anställdas villkor till att bli ett styrinstrument för ledningen”.1263

Ytterligare förklaringar
Ytterligare förklaringar till skillnaderna kan ligga i det pedago-
giska rekontextaliseringsfältet, i avhandlingen kallat diskussionsa-
renan. Gymnasielärarutbildningarna ser olika ut. Den danska 
gymnasielärarfackföreningen är starkare än motsvarande svenska 
fackförening(ar). Dansklærerföreningen är stark och representativ 
och kan tala dansklärarnas sak, medan Svensklärarföreningen är 
väldigt lite representativ. Möjligen kan i viss mån (reform)ansva-
riga skolministrars personlighet ha haft betydelse för skillnader. 
Kanske något större betydelse för den svenska utvecklingen har Ulf 
P. Lundgren haft i sina roller som initiatör, genomförare, förvaltare 
och utvärderare av valfrihets- och decentraliseringsreformen.  Det 
verkar även finnas en skillnad i den svenska och danska didaktiska 
debatten, exemplifierad i Lars-Göran Malmgrens läsning av Lars 
Handesten och Bo Steffensen och Steffensens svar på kritiken, samt 
Gunilla Molloys läsning av Vibeke Hetmar. I klassrumspraktiken 
visade sig skillnaderna i lärarnas planering: svensklärarna började 
med För vem-frågan i allmändidaktiken, medan dansklärarna 
började i Varför-/Vad-frågan i ämnesdidaktiken. 

Traditionens makt kan utgöra en starkt bidragande orsak till 
skillnaderna. I danska gymnasier finns en stark tradition för vilka 
texter som läses och hur de behandlas. Införandet av kanon i danska 
skolor vållade inte de intervjuade lärarna några problem. Vad gäller 
textval har vissa läromedelspaket haft stort inflytande i Sverige. 

1262 Lundström, Gymnasielärare, 112.

1263 Røvik, Trender og translasjoner, idéer som former det 21. århundredets 
organisation, 128. HR = Human Resources = mänskliga resurser, humankapi-
talet, de anställda.



418

Paradoxen att otydliga styrdokument stärker traditionen har också 
noterats.

En sista förklaring till skillnader kan vara förändringstakten i 
reformerna. I Danmark genomfördes en gymnasiereform 1971, i 
vilken litteraturens dominans beskars och danskämnet skulle bli ett 
sprogbrugsfag och ett utvidgat textbegrepp infördes.1264 År 1987 
kom med Bertel Haarder en reform, då litteraturens roll åter delvis 
skrevs fram. En mindre justering gjordes 1999 och 2005 kom den 
reform, vars verkningar undersökts i denna avhandling.

Alla de reformer och förändringar som undersökts i denna 
avhandling genomfördes i Sverige på några få år, mellan 1989 och 
1994. Som ett exempel på hastigheten kan anföras vad Olle Sven-
ning skriver om Göran Persson. Innan han skulle hålla ett tal på en 
kongress, viskade han till statsminister Invar Carlsson: ”Nu avskaf-
far jag Skolöverstyrelsen”.1265 Det är naturligt att lärare reagerar på 
och gör motstånd mot på så många politiskt initierade förändringar; 
i synnerhet som själva styrsystemet ändras och när påbuden kommer 
från en osynlig beställare, som i studien visar sig finnas i det globala 
rekontextualiseringsfältet.

Black & Wiliam vill också förändring, när de talar om formativ 
bedömning, men de känner ”den svarta lådan”, undervisningen, och 
vet att det tar tid:

Thus the improvement of formative assessment cannot be a sim-

ple matter. There is no ‘quick fix’ /---/this will only come about 

if each teacher finds his or her own ways of incorporating  /…/ 

into her or his own patterns of classroom work. This can only 

happen relatively slowly, and through sustained programmes of 

professional development and support.1266

efter 2008
De flesta analyser, diskussioner och slutsatser i avhandlingen har 
fortfarande bäring på utbildningsinstitutionerna i Sverige och 
Danmark, men ting har hänt.

1264 Krogh, Et fag i moderniteten.

1265 Svenning, Göran Persson och hans värld, 43.

1266 Black & William, Inside the black box, 15.
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I Sverige har en ny reform genomförts, Gymnasieskola 2011, med 
nya styrdokument. Det har införts skärpta regler. Så ska till exempel 
eleverna ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, 
engelska, matematik och i nio andra grundskoleämnen för att antas 
till högskoleförberedande program.1267 Krav för högskoleförbere-
dande examen har införts. Eleverna ska ha betyg på en utbildning 
som omfattar 2.500 poäng, varav godkända betyg i 2.250 poäng. 
Bland dessa kurser ska svenska kurs 1-3 ingå.1268 Gymnasiearbetet 
på högskoleförberedande program ska utföras med ”vetenskaplig 
metod”.1269 Ett nytt 6-gradigt betygssystem har införts, det vill säga 
mera fingraderat än det gamla 4-gradiga.

Kursplanerna, som nu kallas ämnesplaner, har fått delvis ny dis-
position. Ämnets syfte, som gäller alla kurser, en förteckning över 
vilka kurser som kan läsas i ämnet och hierarkier dem emellan, cen-
tralt innehåll och kunskapskrav för varje kurs, det vill säga vad som 
fordras för de olika betygsstegen.

En viss skärpning kan märkas när det gäller användandet av 
facktermer:

Centralt innehåll, kurs 1:

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika 

tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt 

berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och 

andra medier.

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett 

metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och 

språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Centralt innehåll, kurs 3:

Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga text-

typen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom 

genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt  

1267 SFS nr: 2010:800. Skollagen 16 kap. 30–31 §§ och SFS 2010:2039. Gym-
nasieförordningen, 7 kap. 1 och 5 §§.

1268 SFS nr: 2010:800. Skollagen 16 kap. 26 och 28 §§ och SFS 2010:2039. 
Gymnasieförordningen 8 kap. 7 §.

1269 SFS 2010:2039. Gymnasieförordningen 1 kap. 3 §.
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inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 

Litteratur vetenskapliga begrepp och verktyg.1270

En ny lärarutbildning har också införts i Sverige 2011. Även här 
märks skarpare skrivningar om ämneskunskaper i undervisnings-
ämnen. Fyra nya lärarexamina införs: förskollärar-, grundlärar-, 
ämneslärar- och yrkeslärarexamen. För ämneslärarna, som blir 
behöriga att undervisa i årskurs 7-9, krävs 270 högskolepoäng och 
för de som ska bli gymnasielärare 300-330 högskolepoäng.1271 

Vad som hänt i de olika reformerna i Sverige 2011 är alltså att 
skrivningarna i styrdokumenten skärpts, men det ekonomistiska 
styrsystemet är intakt. En förändring, som träder i kraft 2015, är 
att endast lärare med lärarlegitimation är behöriga att sätta betyg i 
skolväsendet.1272

Danmark har tagit ett steg mot decentralisering. I Overenskomst 
2013 mellan Finansministeriet, avdelningen Moderniseringsstyrel-
sen (ännu ett exempel på nyspråk) och Gymnasieskolernes Lærer-
forening bestämdes att tidigare regler om arbetstid för gymnasielä-
rare försvann och att beslut om denna decentraliserades till rektor 
för gymnasiet.1273 När det gäller arbetstid, gäller alltså från den 1 
augusti 2013 svenska förhållanden. Alla andra poster i arbetsvill-
korssystemet är fortfarande centrala. 

slutsatser för framtiden
I kapitel 2. Teoretisk grund talades om fyra förhållningssätt. I detta 
avsnitt använder jag mig, åtminstone delvis, av det normativa för-
hållningssättet. Det gäller då att vara medveten om att mycket går 
att förändra, men att helt återgå till ett system som en gång var är 

1270 Skolverket. Ämne – svenska.

1271 Prop. 2009/10:89. Bäst i klassen – en ny lärarutbildning.

1272 SFS nr: 2010:800. Skollagen 13 §: ”Endast den som har legitimation 
som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva 
undervisningen”.

1273 I Overenskomst 2013 står att motparten är Gymnasieskolernes Lærerfo-
rening, men i själva verket förhandlar GL i kartell med övriga akademikerför-
bund och det var dessa som godkände slutbudet. 80 % av gymnaielärarna var 
emot att acceptera budet, som innehöll lite större löneökningar än för andra 
grupper; löneökningar som tas från gymnasiernas ’taxameter’/skolpeng från 
staten. Man jämföre Göran Perssons försök att få igenom kommunalisering av 
lärarna med högre lön till dem än till andra grupper.
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inte möjligt. Mellantiden har lämnat spår och till exempel decentra-
lisering kan vara svår att centralisera, privatisering svår att lagstifta 
bort. Dessutom har en helt ny kader av beslutsfattare växt upp och 
in i systemet och de kommer att känna sin makt hotad. I Sverige 
kom decentraliserings- och valfrihetsreformerna runt 1990, alltså 
för över tjugo år sedan, så en ny lärarargeneration har uppfostrats i 
systemet. Tomas Bergström uttrycker det så här: ”Liksom man inte 
kan bada i samma flod två gånger kan förvaltningen inte återvända 
till utgångsläget”.1274

Denna undersökning har visat på många negativa verkningar av 
ekonomismen, bland annat att likvärdigheten i svensk skola är satt 
ur spel och att demokratiska värden hotas. En slutsats är att göra 
motstånd mot styrsystemet, men då fordras politiskt motstånd i det 
pedagogiska rekontextualiseringsfältet. Skolverket gjorde en stor 
undersökning av likvärdigheten i svensk skola över tid, 1998-2011. 
I konklusionen av datagenomgången formulerar verket sig så här:

Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska skolan har 

försämrats under den undersökta tidsperioden. /---/ Valfrihets- 

och decentraliseringsreformerna i början av 1990-talet har med 

stor sannolikhet bidragit till denna utveckling även om andra 

faktorer också kan ha spelat en viss roll.1275

Skolverket kritiserar alltså själva grundbultarna i reformen, decen-
traliseringen och valfriheten, och konstaterar, att ett av läroplanens 
Grundläggande värden, likvärdigheten i skolan, har försämrats 
under de tretton undersökta åren efter ”valfrihets- och decentralise-
ringsreformerna”. Med tanke på bristen på likvärdighet, betygsinfla-
tionen, föräldras krav på inflytande och de nationella provens dåliga 
summativa värde för betygssättning, vore det önskvärt att införa en 
officiell examen i Sverige, även som rättssäkerhet för eleverna. Jag 
föreslår inte den gamla studentexamens återinförande, utan snarare 
en studentexamen efter dansk modell, där kolleger från andra kom-
muner än den egna är censorer.

1274 Bergström, Tomas. En förvaltning i demokratins tjänst? Den offenliga 
tjänsten i förändring. I Politik som organisation. (Fjärde upplagan.) Bo Roth-
stein (red.). Stockholm: SNS Förlag, 2010, 214.

1275 Skolverket Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ 
analys av likvärdighet över tid, 85.



422

Vad som kan önskas av politiker är även ändringar i arbetsvill-
korssystemet, tydligare styrdokument framtagna med deltagande av 
lärarrepresentanter, och mindre efterkontroll. För att elever med olik 
bakgrund skall kunna mötas i skolan bör det fria skolvalet avskaf-
fas. Ett annat sätt att uppnå delar av målet, de religiösa friskolorna 
kommer fortfarande att existera till exempel, vore att förbjuda 
vinstintressen i utbildningsorganisationer. Med tanke på att en av de 
stora utbildningskoncernerna i Sverige, John Bauer Education, gått 
i konkurs, som lett till att elever inte kan fullfölja sin utbildning och 
att kommunala skolor måste städa upp efter JB Education och ta 
hand om eleverna, är det kanske inte ett alltför radikalt förslag. Vi 
skulle till exempel kunna införa danska regler för friskolor. Sverige 
och Chile är de enda länderna som tillåter vinstgenerering i utbild-
ningssektorn.1276 Vi har nyligen sett alla partier utom Vänsterpartiet, 
som föreslår vinstförbud, träffa en överenskommelse om strängare 
regler för friskolor i Sverige, men ett vinstförbud var för radikalt. 

Det finns i redovisad forskning krav om återförstatligande av 
skolan, i praktiken att lärartjänsterna blir statliga med nationella, 
gemensamma regler för tillsättningar. Det finns också krav om att 
lönesystemet bara delvis baseras på individuella kriterier.1277 Bägge 
förslagen har mycket som talar för sig, menar jag. Vad som hjälper 
lärarna i socialt anseende och autonomi gentemot föräldrar är en 
generellt ordentligt höjd lön.1278 Ett minikrav borde vara att skol-
chefen i kommunen är statligt anställd och ser som sin skyldighet att 
verka för att de nationella styrdokumenten följs i kommunen. 

En annan slutsats som kan dras är att skolledarna bör verka för att 
stödja lärarna i deras arbete i klassrummen, att fokusera på att skapa 
betingelser för att alla elever uppnår målen i ämnena, och inte på 
lärares kringarbete. Om nödvändigt måste de ta en kamp med kom-
munens skolpolitiker om att sätta lönekriterier som baseras på klass-
rumsarbete. Skolledare tillsätts emellertid av kommunen och det kan 
bli svårt att prioritera undervisningen på den egna skolan genetemot 
de ständiga besparings- och effektivitetskraven från kommunen.

1276 Mejl (2012-04-15) från Katrin Stjärnfeldt-Jammeh, då skolansvarig i 
Malmö kommun, numera kommunalråd.

1277 Till exempel Lundquist, Demokratins väktare. Ämbetsmännen och vårt 
offentliga etos, 209. 

1278 Slutlöner för gymnasielärare var 2011 SEK 50.858 i Finland, 44.408 i 
Danmark och 36.113 i Sverige. (OECD)
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Att dra slutsatser och föreslå förändringar på klassrumsnivå, för 
”the black box”, är mera vanligt i SMDI-diskursen. En slutsats är 
att lärarna efter år av kommunala besparingar behöver fortbildning, 
både i sina ämnen och i ämnesdidaktik, för att kunna behålla sin 
ledarfunktion i klassen med tanke på den nya lärarrollen och (med-
elklass)föräldrarnas krav på inflytande. I Nordfags forskning drogs 
konklusionen: ”Når den fagdidaktiske refleksjon mangler, mangler 
også lærerne et balansepunkt for å kunne handle adekvat i forhold 
til sprikende profesjonsforventninger”.1279

Alla elever ska klara av sin utbildning. En del didaktiska lärdo-
mar har framkommit i undersökningen. En är att Bernsteins synliga 
pedagogik eller vertikala diskurs måste praktiseras i klassrummet, 
vilket innebär att metaspråk och sekundärdiskurs används. Målet 
är att elevena ska kunna använda reproductive literacy (specia-
liuserad domän) för att kunna nå den reflexiva domänen, det vill 
säga förvärva critical literacy, som kan verka subversivt.1280 Efter 
att Macken-Horarik har talat om mainstream literacy, som eleverna 
först måste behärska och som innebär att eleverna har ”förmåga 
att läsa och skriva texter som är nödvändiga för att effektivt kunna 
delta i privata och politiska processer som finns i mainstream/domi-
nanta kulturer”,1281 beskriver hon den kritiska literacyn:

Critical literacy, on the other hand, problematises the relation-
ship between meaning making (reading and writing) and social 
processes. It takes readers and writers into a reflexive world 
through which they can learn to recognize and resist the reading 
position(s) constructed for them by any text. Via strategies like 
deconstruction, critique and subversion, they come to denatural-
ize the taken-for-granted assumptions which underlie compliant 
readings and to see all texts as discursive constructs rather than  
 
 
 

1279 Krogh, Penne och Ulfgard Opsummering. Den nordiske skole - fins den?, 251.

1280 Se kapitel 4. I klassrummen, avsnitten Lärandedomäner och Elevtexter.

1281 Macken-Horarik, Mary. Exploring the requirements of critical school lit-
eracy. A view from two classrooms. I Literacy and schooling, Christie, Frances 
& Mission, Ray (eds.), 74-103. London: Routledge, 1998, 75: “ability to read 
and write texts necessary for effective participation in the civic and political 
processes of the mainstream/dominant culture”. 
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windows on reality – and thus open to challenge and radical re-

newal. [Macken-Horariks kursiv.] 1282

Kritisk literacy innehåller också en genremedvetenhet och ett genrepe-
dagogiskt sätt att förhålla sig på som lärare och arbeta efter. Genom 
elevernas (och lärarens) mainstream literacy tar klassen fram möjliga 
kriterier för en genre, som sedan dekonstrueras av läraren och elev-
erna, varpå eleverna tillsammans och med lärarhjälp skiver en text i 
genren och slutligen skriver en egen text, som eleven får feedback på 
av läraren. Det senare, återkoppling av läraren, är något John Hattie 
och Paul Black & Dylan Wiliam ser som en viktig faktor i inlärning-
en.1283 Tidigare i studien har konstaterats att genrepedagogik och for-
mativ bedömning går att förena.  Det har riktats kritik mot att Hatties 
och Black & Wiliams forskning koncentreras till klassrummet, ett 
vakuum, utan förbindelse med omvärlden, som i denna avhandling 
visats vara mycket påverkande på vad som händer i klassrummet. 
Detta ensidiga fokus på undervisningen leder lätt till att läraren görs 
till syndabock, trots att andra satt ramarna för henne.1284 Denna snäva 
syn på didaktik vidgas med genrepedagogiken. Mycket talar för att 
denna didaktiska förening borde prövas av lärare. 

Som framgått ovan förespråkar jag ett svenskämne i kvadrant III, 
ett bildningsämne med möjlighet att bli subversivt med critical literacy. 
Styrdokumenten ska vara så skrivna och styrsystemet så konstruerat 
att de stödjer ett sådant svenskämne. Vad jag förespråkar ligger nära 
det danska gymnasiesystemet.

Tecken tyder emellertid på att det danska utbildningssystemet står 
inför en ekonomisering. Ett exempel bland andra är det täta samar-
betet mellan regering och arbetsgivarorganisation vid förhandlingar, 
till exempel lagen som 2013 tvingade fram nya villkor för folkskol-
lärarna genom lag och Overenskomst 2013 på gymnasielärarsidan. 
Vad den danska regeringen borde fundera över är vilket undervis-
ningssystem danska elever (och lärare) presterar bäst under. Å ena 

1282 Macken-Horarik, Exploring the requirements of critical school literacy. 
A view from two classrooms, 75. 

1283 Black & Wiliams forskning om formative bedömning är tidigare presen-
terad. Hattie, Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating 
to achievement, 39. 

1284 Svensson, Sten. Ständigt denne Hattie. I Pedagogiska magasinet 2.13 
(2013): 10-13.
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sidan finns det svenska systemet som gått igenom vad som kan kallas 
ekonomistisk chockterapi med de följder som redovisats i denna 
studie. Å andra sidan finns finska modellen med långsamt införda 
förändringar med deltagarinflytande, professionella och autonoma 
lärare med hög lön och hög social status och med en lärarutbildning 
dit de bästa studenterna söker sig. Systemet har i jämförelse liten 
efterkontroll och uppmuntrar risktagande för att undervisningen 
och systemet ska bli bättre. Den finska skolan presterar kontinuerligt 
goda läranderesultat oberoende av socio-ekonomiska faktorer.1285

1285 Sahlberg, Pasi. Finnish Lessons. What Can the World Learn from Educa-
tional Change in Finland? .



426



427

summArY in english

The thesis Swedish and Danish subject constructions in the age 
of economism: Mother tongue education in Swedish and Danish 
upper secondary schools is an expanded subject-didactic, qualitative 
study based on empirical data collected during the academic year 
2007/2008 in Swedish and Danish upper secondary schools, “gym-
nasiums”. How the mother tongue subjects in the two countries are 
constructed theoretically is investigated and mother tongue educa-
tion is examined at various levels: class room level, governing docu-
ment level, governing system level, the discussion arena level, and 
the global level. 

Chapter 1 introduction
The overall aim of this study is to understand what local, national, 
and global factors influence the working conditions of Swedish 
and Danish mother tongue teachers, their teaching, and students’ 
learning. 

To each of the investigated levels one research question is central:
At the level of subject construction: 
• Which theoretical subject constructions of the mother tongue 

can be traced?
At the classroom level: 
• Which actual subject constructions appear?
At the level of governing documents and systems:
• What kinds of teaching and learning can the documents and 

systems generate?
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At the global level: 
• What underlying factors can explain differences at the lower 

levels?
At the discussion arena level: 
• Which agendas and which powers of influence do the different 

agents have?

Since it is unusual to include the global level in the research field of 
subject-didactics, references are made to, among others, Norman 
Fairclough, who states that the social structures of the macro level 
have an impact on how people react on the micro level.

The two educational reforms, in Sweden around 1990 and in 
Denmark in 2005, are briefly presented. The Swedish reform was 
thorough and comprehensive with changes on every level of the edu-
cational system, while the Danish reform was more moderate.

Chapter 2 theoretical Bases
Four ways of relating to the world and its artefacts are: the empiri-
cal, the constructivist, the normative, and the critical. I have adopted 
a critical-constructive subject-didactic way of exploring my data. In 
turn, this is founded on an extended didactic model, based on Frede 
V. Nielsen’s and Wolfgang Klafki’s critical-constructive cultural for-
mation theories, and if includes all levels and substantiated models 
for change in teaching and learning. What happens in society influ-
ences work in classrooms, but also vice versa.

Furthermore, I have revised and extended Basil Bernstein’s recon-
textualisation model into a model of educational frames. 

My empirical data come from different discourses such as class-
room observations, governing documents, governing systems, and 
Swedish and Danish educational discourse. Most data have been 
analyzed and critically interpreted by using hermeneutics. Theories, 
models, and methods are presented in more detail in the chapters 
where they are being used.

The ethical rules of the Swedish Science Council have been 
observed.
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Examination of Different levels
Basil Bernstein’s didactic model is the basis for examining different 
subject-constructions. A meta-analysis is carried out based on four-
teen researchers’ views on how the mother tongue subject can be 
constructed. This includes Bernstein’s four-quadrant model as well 
as his didactic dichotomies of hierarchical and flat structures.

The data from the classroom level are categorized by means of 
grounded theory, Danish didactic research, reception theory, theo-
ries on meta-language, genre-pedagogy, and literacy domains.

The governing documents are analyzed with the help of systemic 
functional grammar.

The level of governing systems is analyzed by means of Ulf P. 
Lundgren’s frame factor theory. Codes and determinants showed to 
be useful concepts.

Steering trajectories are examined with the aid of research from 
the fields of national economics, political science, and sociology. 
Eight characteristics, or trajectories, of economism, New Public 
Management, are found and commented on.

The discussion arena is examined, major agents of the arena are 
presented, and their powers of influence are discussed.

In this chapter Basil Bernstein’s didactic model is also presented at 
length. Danish didactic research is explained. Bernstein’s recontex-
tualisation model and my revised model are introduced. Curriculum 
theory is introduced, especially the frame factor theory, local condi-
tions, codes, and determinants. 

Chapter 3 subject Constructions  
A meta-analysis is made of fourteen researchers’ theories of the 
construction of mother tongue subjects. Like Basil Bernstein four of 
them have constructed four-quadrant models. The rest of them have 
not but they, too, are included in my analysis. 

From this analysis four subject constructions emerge and they 
are presented in a four-quadrant model with a horizontal axis that 
has a negotiable/mimetic dimension to the left and an authoritative/
poetic dimension to the right. The vertical axis has individual/”self” 
at the top and collective/”not self” at the bottom. The subject con-
structions are as follows: liberal/progressive in quadrant I between 
negotiable and individual; conservative/skills in quadrant II between 
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individual and authoritative; cultural formation (with a possibility 
of becoming subversive) in quadrant III between authoritative and 
collective; radical in quadrant IV between collective and negotiable. 

These four subject constructions are seen as ideal types. In real life 
they do not appear in pure forms, and it is more likely that a teacher 
will construct a subject with features from some or all four of them.

Chapter 4 in the Classrooms
During the academic year 2007/2008 I visited three classes at upper 
secondary schools, gymnasiums, in Sweden and three in Denmark; 
in both countries students were attending years 1, 2 and 3. I attended 
lessons by four Swedish teachers and two Danish ones. My class-
room data consist of students’ essays, tests, teachers’ planning for 
the school year, questionnaires to and interviews with pupils and 
teachers, and classroom observations in PRD.

Many differences were found. Actually, the only similarity in the 
teaching of the mother tongue subjects in the two countries was the 
chronological approach to the study of literature. The Swedish teach-
ers chose texts that they thought their students were able to read and 
texts that would interest and affect them. The Danish teachers chose 
challenging texts as they wanted to present to their students some-
thing strange and unknown with regard to both content and form. 

How texts were treated also differed. The Swedish students 
reflected on ethical issues and societal questions out of the text, 
while the Danish students analysed and interpreted the text itself 
and then they related the theme and message of the text to other 
artefacts like literary and cultural currents, literary concepts and 
genres, other works of art, and conditions in society. 

In the Swedish classrooms the codes and determinants turned out 
to be individualism, identification, primary discourse, and student 
responsibility. In the Danish classrooms they were subject know-
ledge, teacher’s choice, secondary discourse, and cultural formation. 
Consequently, the subject of Swedish is defined as a liberal/progres-
sive subject in quadrant I with an invisible pedagogy; the subject of 
Danish as a (subversive) cultural formation subject in quadrant III 
with a visible pedagogy. 

Reception theory, meta-language, genre-pedagogy, literacy 
domains, and formative assessment are used to put these differences 
into perspective. 
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Chapter 5 governing documents
The official pedagogic discourse includes the school laws, the curri-
cula and course documents. They are analyzed with the aid of syste-
matic functional linguistics. 

The most important differences in the school laws are the formu-
lations concerning democracy, students’ participation, and teaching 
methods. The Danish documents are more explicit than the Swedish 
ones.

The Swedish curriculum, Lpf 94, has no Danish counterpart. This 
document is ambiguous about what counts as subject knowledge 
and cultural heritage. Headmasters’ roles are also ambiguous. The 
Swedish governing documents present a mother tongue subject dom-
inated by the acquirer, centered round the individual, with vague 
goals of learning, while the Danish ones present a transmitter-cen-
tered mother tongue subject with explicitness concerning content, 
methods, and goals of learning.

The Swedish codes and determinants in the governing documents 
are individualism, ethical values, ambiguity, and student responsi-
bility for learning; the Danish ones are the individual in community, 
cultural formation, subject knowledge, and explicitness. The Swedish 
governing documents generate a subject construction in quadrant I; 
the Danish documents a subject construction in quadrant III.

Chapter 6 governing systems
The governing systems (the official recontextualisation field) are 
analysed by means of the frame factor system. The goal system, the 
formal system (here called the working condition system), the frame 
system, and the control system all show differences between the two 
countries. 

The Swedish governing system shows decentralisation, com-
petition, and individualism. The Danish governing system shows 
less decentralisation of and competition between schools than the 
Swedish one. The Swedish governing system displays decentrali-
sation, interdisciplinary co-operation, choice, individualism and 
minimalism, whereas the Danish governing system displays centrali-
zation, subject orientation, and an official examination system. The 
Swedish structures of subject construction, codes and determinants 
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generate an invisible pedagogy, while the Danish structures generate 
a visible pedagogy.

Chapter 7 steering trajectories
In the global recontextualisation field the trajectories of economism 
(New Public Management) are examined. This global movement is 
also called neo-liberalism or neo-conservatism but I use the term 
economism. The trajectories are found to be: globalisation, invisibil-
ity, new-speak, decentralisation, competition/priva tisa tion/choice, 
individualism, control/performati vity/responsi bility, accountability, 
and minimalism/effectiveness/productivity. Research referred to 
indicates that the application of these trajectories to the educational 
system is a threat to democracy. 

Many of the terms of economism coincide with the codes and 
determinants of the Swedish classrooms, governing documents, and 
governing system. My study shows that to a considerable extent 
the Swedish educational system is infused by economic ideas in the 
official recontextualisation field, while this has not happened in 
Denmark, at least not to such an extent. 

In this chapter the Swedish decentralisation reform in the begin-
ning of the 90’s with choice, competition, privatisation, individu-
alism and control/performativity is seen as a commission from the 
global level to the official recontextualisation field, the politicians, 
who carry out the request and forward it to the pedagogic reproduc-
tion discourse.

Chapter 8 the discussion Arena
In Bernstein’s model the pedagogical recontextualisation field (in 
this study called the discussion arena) is part of the official recontex-
tualisation field, but in my revised model it is a field in its own right. 

At this level the commissions from the global recontextualisation 
field and from the official recontextualisation field become distinct 
and in the discussion arena it is possible to express opinions about 
them. Some of the important agents are: teacher training institutions, 
subject teachers’ associations, trade unions, employers’ associations, 
and two Ministers of Education. 

The study shows that in general there is a difference between 
Swedish and Danish agents. Teachers’ training differs in the two 
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countries. The Danish subject teachers’ association and union are 
far more powerful than their Swedish counterparts and can there-
fore more strongly oppose the commissions from the official recon-
textualisation field. 

After the reforms in the 1990ies the opposition in Sweden was 
weakened as the teachers’ unions were defeated, decentralisation 
was implemented, and new power arenas were formed by local 
authorities. Besides being an employer the SKF/SKL (the national 
association of local authorities) appeared to be a driving lobby agent 
in the discussion arena.

Some of the consequences of decentralizing the education system 
in Sweden are cutbacks and a demand for efficiency that among 
other things influence teachers’ working conditions and salaries. In 
Denmark politicians also want teachers to work more for the same 
salary but Danish teachers still have better working conditions and 
are paid higher salaries than their Swedes colleagues. That the devel-
opment has been different in the two countries may even be due to 
specific persons involved in implementing the two reforms like the 
two Ministers of Education.

However, the Swedish and the Danish education systems are both 
characterized by newspeak, minimalism, and control/performativity. 
In the Swedish system we also find competition/privatisation and 
individualism. Again, in Sweden we see that economism has been 
implemented almost to its full extent. 

Chapter 9 governing means govern
It is shown how the various levels of governing documents and 
systems affect teachers’ working conditions and thereby their teach-
ing and students’ learning. 

Swedish teachers’ working conditions are examined, as Sweden is 
one of the most decentralised countries in the western world. Then 
these are contrasted to teachers’ working conditions in Denmark, 
where decentralisation has not been that profound. The conditions 
examined include: working conditions, salaries, headmasters’ roles, 
privatisation/competition, parents’ and students’ demands, and 
teachers’ autonomy.
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Chapter 10 Conclusions and discussion
Several of the codes and determinants prove to be constant at the 
various levels and quite different in the two countries. Subject con-
structions in quadrants I and III appear at all levels. Thus, govern-
ing documents and systems do seem to have an impact on subject 
construction and on teaching and learning. The didactic discussions 
in the pedagogic recontextualisation field also show differences 
between the two countries. Differences in the powers of influence of 
subject teachers’ organisations and trade unions may explain some 
of the differences. The speed and extent of the Swedish reform in 
comparison with the Danish one can also be an explanation. 

Changes in the educational systems since 2008 show that Sweden 
has moved towards more of centralisation in the governing docu-
ments, but no change can be seen in the important governing system. 
Denmark has moved into the opposite direction towards partial 
decentralisation.

Finally some consequences of this study’s findings are drawn. 
For instance I would suggest a more centralised Swedish education 
system through a change in governing documents and systems and 
thereby in teachers’ working conditions. As an example of system 
change I would recommend a prohibition of profit making in the 
education sector. 

In the pedagogic reproduction discourse I would recommend 
the teaching of a secondary discourse with a meta-language which 
may help students acquire a reproductive literacy in the specialised 
domain or, even better, a critical literacy in the reflexive domain to 
ensure that they get a chance to become critical and independent 
citizens. In other words I would recommend a subject construction 
in quadrant III, a cultural formation subject with the possibility of 
becoming subversive through students achieving meta-awareness. 
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BilAgor

Bilaga 1, elevtexter 

Uppgifter eleverna fått i under-
visningen av lärarna

Sverige
S1
Litteraturprov antiken ht 2007
Litteraturprov medeltiden ht 2007
Rapporter, samarbete med historia
Redovisning av fritt läst roman

S2
Essay Skolan himmel eller helvete 
vt 08
Argumenterande texter om god och 
dålig litteratur, vt 08
T & T om Kafkas Förvandlingen vt 08
Analys av Kafkas Förvandlingen vt 08
Debattartiklar om fritt valda ämnen, 
vt 08

S3a
Diktanalyser
Camus, Gästen
”Prov” Doktor Glas, ht 07
Litterära nutidsströmningar, vt 08
FörsöksNP från 2005
NP, vt 08
Inspelat samtal om Kafkas processen

S3b
Litteraturprov (med ”uppsats ämnen”) 
naturalismen 20070924 Litteratur
prov (med utredande VG och MVG
frågor) 20080111 

Danmark
D1
Stil Avisens gård 200711
Stil om Niels Klims underbare rejse, 
200804
Novellanalys 200805XX

D2
Stil Bjørnstjerne Bjørnson, 200801
AT8, de som valde dansk, 200802
Indiv läst verk, 20080409
Essay Buksør Odde, 200805

D3a
Stil, Raptekster mm., 200711
Stil, Seksualiseringen af sproget,  
200801
Stil, ½ så gammel som tiden af Høeg, 
200803
Stil, Forskellige emner, 200804
Studenterstile, 200806

D3b
Stile ht 2007
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Bilaga 2. elevenkäter, danska elever

Tekster 
(kan være litteratur, kunst, film, tvprogrammer, musiktekster, aviser, ugeblade, 
tidsskrifter, reklamer, arkitektur, sms/mms, rollespil, computerspil osv.)

Hvilke slags tekster tager I op i skolen?
Hvordan behandler I tekster i skolen?
Bliver din mening om teksterne taget alvorligt?

Hvilken slags tekster foretrækker du i din fritid?
Hvordan og med hvem diskuterer du disse tekster?
Hvilke tekster (både i skolen og i fritiden) betyder mest for dig nu og på hvilken 
måde?
 Hvilke tekster (både i dit kommende arbejde og i din fritid) tror du kommer til at 
betyde noget for dig i de næste ti til femten år? (Det er et vanskeligt spørgsmål, 
men du kan jo altid tro og gætte på, hvordan det bliver!)

Når det gælder tekster, har det – formodentlig af historiske grunde – udviklet sig 
sådan i skolen, at man i Sverige behandler tekster fra hele verden (kun 3050% 
er svenske tekster), mens man i Danmark overvejende læser danske tekster.
Hvilke kommentarer har du til det?

I Danmark findes en kanon for bl.a. dansk litteratur. Dvs. at den danske kultur
minister gennem en komité af sagkyndige har ophøjet visse danske forfattere 
(26 stk.) til at være umistelige for den danske kulturarv. Læreplanen i dansk 
foreskriver, at mindst én tekst af hver af disse forfattere skal læses. En sådan 
findes ikke i Sverige.
Hvilke kommentarer har du til dette?
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Bilaga 3. elevenkäter, svenska elever

Texter
(/kan vara litteratur, konst, film, TVprogram, musiktexter, tidningar /dags och 
vecko/, reklam, arkitektur, rollspel, datorspel, sms mms etc.)

Vilka slags texter tar ni upp i skolan?
Hur behandlar ni texter i skolan?
Blir dina åsikter om texter tagna på allvar?

Vilka slags texter föredrar du på din fritid?
Hur och med vem diskuterar du dessa texter?
Vilka texter (både i skola och i fritiden) betyder mest för dig nu och på vad sätt?
Vilka texter (både i ditt blivande yrke och i din fritid) tror du kommer att betyda 
något för dig de närmsta tio till femton åren? (Det är en svår fråga, men du kan 
ju alltid tro och gissa hur det blir!)

När det gäller texter har det, förmodligen av historiska orsaker utvecklats sig 
så, att i Sverige behandlas texter från hela världen, endast 30 – 50 % är svensk 
litteratur, medan man i Danmark till övervägande del läser dansk litteratur. 
Vilka kommentarer har du till det?

I Danmark finns en kanon för dansk litteratur, dvs. den danske kulturministern 
har genom en kommitté av sakkunniga upphöjt vissa (26 stycken) danska 
författare till omistliga för det danska kulturarvet. Kursplanen i dansk föreskriver 
att minst en text av var och en av dessa ska läsas. I Sverige finns för närvarande 
ingen sådan kanon.
Vilka kommentarer har du till detta?
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Bilaga 4. Bedömning
 

Pojke Flicka Åk:

Förstår du varför du fick just det betyg du fick på enskild uppgift?

Helt Delvis Delvis inte Inte alls

Kommentar:

Förstår du varför du fick just det betyget på kursen/terminskaraktær/årskaraktær/
slutkaraktær?

Helt Delvis Delvis inte Inte alls

Kommentar:

Vet du vad din lärare fordrar av dig för att du ska få ett visst betyg?

Helt Delvis Delvis inte Inte alls

Kommentar:

Hur har du lärt dig vad de olika betygsstegen står för?
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Bedømmelse

Dreng Pige År:

Forstår du, hvorfor du fik netop den 
karakter, som du fik for en enkelt opgave 
(en stil for eksempel)?

Helt Delvis Delvis ikke Slet ikke

Kommentar:

Forstår du, hvorfor du fik netop den ter
minskarakter/årskarakter, som du fik?

Helt Delvis Delvis ikke Slet ikke

Kommentar:

Ved du, hvad din lærer kræver af dig, for 
at du skal få en bestemt karakter?

Helt Delvis Delvis ikke Slet ikke

Kommentar:

Hvordan har du lært dig, hvad de for
skellige karaktertrin står for? 
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Bilaga 5. evaluering åk 3

Danskämnet
a. Den bedste tekst eller emne, vi har varbejdet med
b. Den værste tekst eller emne, vi har arbejdet med
c. En arbejdsform, du har haft gavn af
d. En arbejdsform, du ikke syntes om
e. Hvis du var dansklærer?

II Gymnasiet generelt:
f. Hvordan synes du selv det er gået?
g. Hvorfor er du på dit nuværende nivå?
h. Hvad skulle der til, for at det var gået bedre?
i. Hvad er godt i gymnasiet? Hvorfor?
j. Hvis du var undervisningsminister, så...

Svenskämnet
a. Vilken var den bästa texten eller bästa temat ni arbetat med?
b. Vilken var den värsta text eller värsta tema ni arbetat med?
c. Vilken arbetsform har du haft nytta av?
d. Vilken arbetsform tycker du inte om
e. Om du var svensklärare?

Gymnasiet generellt:
f. Hur tycker du det har gått?
g. Varför är du på ditt nuvarande nivå?
h. Vad skulle det till för att det skulle gått bättre?
i. Vad är bra med gymnasiet?
j. Vad är dåligt?
k. Om du var utbildningsminister?
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Bilaga 6. lärarenkäter

Danmark
Mand   Kvinde               Antal år som dansklærere

Hvordan fordeler din brug af tekster sig i procent i danskfaget (løst anslået)?

Danske Europæiske (Nord)amerikanske Øvrige

% % % %

Kommentar
 
Hvordan fordeler sig din brug af tekster (løst anslået)?

> 1500 1500 – 1900 1900 – 1945 1945  1995 1995  2008

% % % % %

Kommentar

Er du og dine dansklærerkolleger på skolen er stort set enige om pensum?

Ja Nej

Kommentar:

Vi har på skolen en effektiv faggruppe i dansk.

Ja Nej

Kommentar:

Med reformen skal 3/6 af dansktimerne bruges til litteratur, 2/3 til sproglige momen
ter og 1/6 til massemedier. 
Synes du, det er en rimelig fordeling?

Ja Nej

Kommentar:
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Sverige
Man   Kvinna               Antal år som svensklärare

Hur fördelar sig din användning av texter i procent i svenskklasser  
(uppskattningsvis sådär mellan tummen och pekfingret)? Väg samman A och Bkurs.

Svenska Europeiska (Nord)amerikanska Övriga

% % % %

Motivera gärna (Räcker inte tomrummet på den här sidan, fortsätt på baksidan):

Tummen och pekfingret igen. Hur fördelar sig din användning av texter?

>1500 1500 – 1900 1900 – 1945 1945 – 1995 1995  2008

% % % % %

Motivera gärna

Tycker du, att du och dina svensklärarkolleger på skolan i stort är ense om vilka texter 
som ska behandlas?

Ja Nej

Motivera gärna:

Vi har ett effektivt ämneslärarlag i svenska på skolan.

Ja Nej

Motivera gärna:

Nästa fråga är svår att besvara. Uppdelningen beror på den danska kursplanens upp
delning, och ska jag kunna jämföra, så… Alltså, igen uppskattningsvis sådär mellan 
tummen och pekfingret, hur mycket tid av svensktimmarna ägnar du åt (om du väger 
samman A och Bkurs):

Litteratur och andra texter Språkliga moment Massmedier

% % %

Motivera gärna:
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Bilaga 7. interviewguide elever

Klassen. Socialt. Fagligt niveau.
Hvad skal du lave efter gymnasiet?
Forældre, søskende?
Analyse, fortolkning, perspektivering?
Essay, litterær artikel, kronik?
Det du har skrevet om tekst og stile
Billeder, arkitektur?
ATforløb?
” Metodik”. Klasse, gruppe, sidemand? Svar på tavlen?
Kompetenceskemaet?

Bilaga 8. intervjuguide lärare

År i yrket?
Lokal arbetsplan, A, B, Ckurs?
Viktigast i svenskan? Vilket svenskämne?
Definition av text?
Hur väljer du texter? Kanon?
% svensk – utländsk?
1500 etc
Vilka texter tänder eleverna på?
Hur behandlas texter? Text/elevcentrerat?
Vad vill du dina elever ska se i texter?
Vad vill du att dina elever ska lära?
Vilken tidshorisont tänker du i?
Hur förhåller du dig till läroplanen?
Ämneslag/arbetslag? Tvärvetenskap?
Censorsystemet?
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Bilaga 9. datum för inspelningar

Klass Namn Nr DSS Lärare Namn Nr DSS
   FLDE    FLDE

S1 Diskussion 5 14/2 A Sv.lärare Sven 32 28/5 B

S1 Anders S 27 21/5 A Sv.lärare Sara 51 10/6 B

S1 Anna S 28 21/5 A Sv.lärare Stina 42 28/5 A

S1 Amanda S 44 10/5 A Sv.lärare Stia 43 28/5 A

S1  Alex S 45 30/5 A Sv.lärare Sandra 29 27/5 B

Hlärare Signe 52 16/6 B

S2 Diskussion 9 29/2 B Da.lärare David 50 3/6 B

S2 Bea S 16 8/5 C Da.lärare Dan 53 18/6 B

S2 Bo S 17 8/5 C     

S2 Britta S 18 8/5 C
Kafka 
diskussion 7 14/2 A

S2 Benjamin S  

S3a Diskussion 11 29/2 C

S3a De 4 pres sig 12 29/2 C

S3a Camilla S 30 27/5 B

S3a Cecilia S 31 27/5 B

S3a Carl S 33 28/5 B

S3a Carl S 34 28/5 B

S3a Casper S 35 28/5 B

D1 Diskussion 13 11/3 D

D1 Anders D 19 13/5 E

D1 Alex D 20 13/5 E

D1 Anna D 21 13/5 D

D1 Amanda D 22 14/5 E

D2 Diskussion 

D2 Bea D 46 2/6 B

D2 Britta D 47 2/6 B
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D2 Britta D 48 2/6 B

D2 Benjamin D 49 3/6 B

D2  Bo D 21 13/5 D

D3a Diskussion 14 11/3 E

D3a Camilla D 15 7/5 E

D3a Casper D 54 19/6 B

D3a Carl D 55 19/6 B

D3a Cecilia D 24 14/5 D

D3a Cecilia D 25 14/5 D

D3a Cecilia D (N) 26 14/5 D
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Bilaga 10. datum för observationer

Sverige
S1 (Sven ht 07, Sara vt 08)
13/9, 14/9, 27/9, 28/9, 11/11, 12/11, 25/1, 8/229/2, 18/4?, 25/4, 9/5

S2 (Stina)
24/1, 25/1, 7/2, 8/2, 14/2, 28/2, 29/2, 20/3, 17/4, 18/4, 24/4, 25/4, 
8/5, 9/5

S3a (Sandra)
14/9, 28/9, 12/10, 19/10, 25/10, 12/11,  14/1, 25/1,14/2, 29/2, 18/4, 
9/5

S3b (Sven)
3/9

Danmark
D1 (David)
17/9, 20/9, 23/10, 1/11, 9/11, 20/11, 21/11, 15/1, 16/1, 22/2, 7/3, 
11/3, 12/3, 25/3, 24/3, 22/4, 23/4, 6/5

3y (David)
7/9, 19/9, 20/9 

2w (Dan)
22/10, 19/11, 14/1, 16/1, 30/1, 10/3, 25/3, 5/5, 7/5

3b (Dan)
19/9, 20/9, 22/10, 25/10, 8/11, 9/11, 19/11, 16/1, 30/1, 20/2, 22/2, 
5/3, 11/3, 12/3, 26/3, 31/3, 2/4, 16/4, 22/4, 6/5, 7/5

3y (David)
7/9, 19/9, 20/9 
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