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Gita Berg, Institutionen för kostvetenskap 

 

”Den första pannkakan blir alltid dålig” – matlagning och 

meningsskapande i hem‐ och konsumentkunskap 
 

Matlagning är av tradition ett viktigt inslag i svensk hem‐ och konsumentkunskapsundervisning (HK) 

och en lektion består ofta i att elever, genom att följa ett recept, tillagar en måltid. Händelseför‐

loppen under dessa matlagningsprocesser är dock sparsamt studerade. Eftersom mat spelar en 

central roll i våra liv och matlagning är något som de flesta kommer i kontakt med i sin vardag, är det 

intressant att studera lärprocesser kopplade till matlagning i HK och potentiella konsekvenser för 

elevers meningsskapande. Frågeställningarna i denna studie lyder därför: Möter eleverna några 

svårigheter under matlagningen och i sådant fall vilka? Hur agerar eleverna för att ta sig vidare och 

vilka konsekvenser kan ses för elevernas meningsskapande? 

Studien är en del av ett större projekt där datainsamlingen genomförs på en grundskola i Stockholm 

läsåret 2017/18. Materialet omfattar filmer från fjorton observationer där tio elever från åk 8 lagar 

mat i par under HK‐lektioner.  

Preliminära resultat visar att eleverna möter svårigheter i matlagningsmoment som kräver en 

subjektiv bedömning baserad på sensoriska erfarenheter av exempelvis hur maten ser ut eller känns. 

För att ta sig vidare i aktiviteten genomför eleverna repetitiva handlingar och söker bekräftelse från 

omgivningen (recept, kamrater och/eller lärare). Dessa strategier kan komma att påverka maten 

negativt och leda till meningsskapande som inte harmoniserar med ämnets syfte eller lärarens 

intentioner. Resultatet understödjer en diskussion kring lärares roll, didaktiska val och potentiella 

konsekvenser av dessa. 
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Oscar Björk, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  

 

Alla möjliga världar. Innehållstematisk rymd genom narrativa texter på 

lågstadiet 
 

Det var en gång… Vad?  
Berättande texter, eller narrativa texter, har en särställning under grundskolans tidiga år. Forskning 

har visat att barn tidigt känner till och använder sig av de generella drag, exempelvis den klassiska 

inledningen ’det var en gång’, som vi känner igen från typiska berättande texter (Dyson 1989; 

Kamberelis 1999). Men vad som följer inledningen vet vi mindre om, det vill säga vad texterna 

faktiskt handlar om och inte minst hur vi kan tala om detta innehåll i skolan. Det är i denna fråga som 

föreliggande studie gör en djupdykning.  

Hur kan vi tala om innehåll? 
Studien vilar på analyser av narrativa texter som skrivits vid två tillfällen av elever, först i årskurs två 

och senare i årskurs 3. Analyserna syftar till att svara på hur eleverna konstruerar sina texter och vad 

de skriver om i detta konstruerande i relation till specifika skrivuppgifter. Blir det texter om stridande 

krigare eller samtalande träd, till exempel, när eleverna uppmanas berätta om ’Framtiden’ respektive 

’En ny värld’? Kombinationen av de analytiska ingångarna till elevtexterna har gjort det möjligt att 

tala om en variation av texter som olika repertoarer som elever ger uttryck för genom sitt skrivande. 

De repertoarer som elever i en hel klass ger uttryck för i relation till en specifik skrivuppgift utgör en 

innehållstematisk rymd och är framförallt dels en modell för att tala om vilket skrivande en 

skrivuppgift genererar och dels ett sätt att tala om vilka olika slags texter elever skriver. Resultatet av 

studien visar att eleverna skriver om sin egen materialistiska framgång när de uppmanas att berätta 

om ’Framtiden’, medan uppmaningen att skriva om ’En ny värld’ genererar helt andra typer av texter. 

Referenser 
Dyson, A. H. (1989) „Once upon a time“ reconsidered: The developmental dialectic between function 

and form. Technical Report No. 36. Berkeley, CA: Center for the Study of Writing.  

Halliday, Michael A. K. & Matthiessen, Christian M. I. M (2004). An introduction to functional 

grammar. 3. ed. London: Arnold.  

Kamberelis, G. (1999), "Genre development and learning: Children writing stories, science reports, 

and poems", Research in the Teaching of English, vol. 33, no. 4, pp. 403‐460. 
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Josef Ginnerskov Dahlberg, Sociologiska institutionen  

 

Du kan inte bära kunskap – mot en sociologins didaktik 
 

Lärare brukar prata om ett innehåll som undervisningssituationen är centrerad kring. I enkla termer 

kan innehållet ses som ett kunskapsstoff som är en mindre del av ett mer övergripande ämne. 

Genom historien har människor haft olika begrepp för var denna kunskap härstammar ifrån och 

former för dess existens. I ett mer traditionellt kunskapsbegrepp förmedlar en lärare en tillsynes 

fristående kunskap till sina elever. Kunskap finns i läroböcker, men genom undervisningssituationen 

blir stoffet levande för elever. Ett mer modernt sätt är att vidga på kunskapsbegreppet genom att 

även bekräfta de tankar och erfarenheter som eleverna bär på som kunskap. En vanlig följdverkning 

av den senare synen är att läraren är liberal eller direkt motståndare till idéer om kanon eller objektiv 

kunskap och söker att anpassa undervisningsinnehållet till elevernas begreppsvärldar. Den första 

synen på kunskap tycks negligera kunskapens kontext medan den andra kunskapens historia. Med 

utgångspunkt i att formulera en didaktik av sociologiämnet vill jag därför anbefalla en mellanväg. 

Från sociologins födelse till idag har sociologer försökt att finna en gemensam princip för ämnets 

innehåll, utan någon vidare lycka. Och det är sant att en så bred samhällsvetenskap som sociologin är 

exceptionellt svår att ringa in i en mening. Men genom historiska dokument från svensk 

sociologiundervisning vill jag visa på att vid sidan av förändring finns även kontinuitet. Jag föreslår att 

kunskap bör ses som något som (åter)skapas över tid genom de forsknings‐ och 

undervisningspraktiker där innehållet ifråga aktualiseras. Detta medför att kunskap är 

kommunikation som alltid är inbäddad i en viss kontext (t.ex. ett seminarium eller en föreläsning), 

ifrån vilket det aldrig kan frikopplas ifrån). Den form som sociologin kommuniceras genom möjliggör 

och begränsar därför vilket innehåll kunskapen kan ta. Kunskap är med andra ord varken något som 

sitter fast i böcker eller något som personer kan bära, utan en del av standardiserade 

undervisningsformer som utvecklats över tid. Den föreliggande didaktiska teorin om kunskap avser 

att ge ytterligare nyanser till frågan om hur lärare kan betrakta och bemöta undervisningsinnehåll. 
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Sebastian Djup, Kulturgeografiska institutionen  

 

Politik, miljö & skolgeografi  
 

Klimatförändringar och miljöförstöring orsakar problem för ekosystem och människor globalt. 

Utbildning är ett verktyg för att hantera förändringarna i och med skolans roll som fostrare och 

kunskapsförmedlare, vilket även innebär en förståelse för hur utbildning‐ och miljöutbildning är 

politiskt. Geografiämnet för gymnasieskolan återintroducerades 1994, med delsyftet att hantera 

miljöaspekter holistiskt. Trots detta har få studier gjorts inom geografiämnets miljö‐ och 

hållbarhetsutbildning (MHU) gällande det politiska innehållet.  

En central del av klimatförändringar och miljöfrågan är hur den kan eller ska hanteras. Vilka förslag 

på lösningar som förmedlas i geografiinnehållet handlar i grunden om ett politiskt vägval och säger 

något om hur vi ska organisera vårt samhälle. Presentationen diskuterar, och ge exempel på, 

geografiämnets selektiva traditioner (hur ämnesinnehåll växer fram över tid och inkluderas och 

exkluderas) och hur det miljögeografiska innehållet ger uttryck för neoliberalt tankegods, till exempel 

individualism, marknadsprinciper, entreprenörskap.    

Vid förslag till lösningar på miljöproblematiken kan innehållet karakteriseras av en ”individualisering 

av ansvarstagande” som demonstreras i hur miljöproblemens lösningar koncentreras kring individens 

beteende. Ansvaret individualiseras genom uppmaningar och frågor; ”Valet är ditt” och ”Vad väljer 

du?”. Miljöfrågan centreras runt marknads‐ och entreprenöriella lösningar; att konsumera smartare 

med bibehållen konsumtion. Miljöproblem reduceras på så sätt till konsumtionsbeteende istället för 

politiska lösningar. Därav fokuserar ämnesinnehållet selektivt på konsumtion och exkluderar 

produktion, vilket inte utmanar politiska konstruktioner. Didaktiskt har det implikationer för (i) vad 

eller vilket innehåll som undervisas, (ii) socialisering i selektiva och neoliberala logiker, och (iii) 

motverkandet av klimat‐ och miljöförändringar.  
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Elias Euler, Department of Physics and Astronomy, Physics Education Research 

Group  

 

Metaphorical Use of Touch in an Astronomy Activity 
 

There is a tendency for many physics teachers, especially while using the more interactive 

approaches to physics instruction, to want to involve students’ physical bodies in the process of 

learning. Many teachers include ‘embodied’ (or ‘kinesthetic’) physics learning activities as an 

effective way to allow students to physically engage with a phenomenon which physics describes 

mathematically. Nonetheless, as we tend to include more of these activities in our teaching of 

physics, the physics education community may benefit from a more nuanced look at how meaning‐

making takes place during students’ embodied interactions, especially in those instances when 

students happen to involve their own bodies spontaneously (without direct outside instruction).  

In this paper, we take a closer look at embodied learning in physics by analysing the interaction of 

two secondary school students as they investigated the orbital motion of stars within a computer 

simulation, My Solar System. Specifically, we demonstrate how, for this pair of students working with 

binary stars, a spontaneous dance was an integral component in their peer‐to‐peer communication 

alongside talk and gesture. As the students made sense of the orbiting stars, they held hands and 

leaned outward to enact a metaphor for the motion of the stars. Since this embodied metaphor 

occurred spontaneously, we then discuss some of the ways in which a teacher might encourage 

embodied learning through the design of their lessons and the structure of the learning environment. 
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Virginia Grande, Department of Information Technology, Uppsala Computing 

Education Research Group (UpCERG)  

 

“Me, a teacher, a role model? I can’t find the words…” A vocabulary 

for describing teaching staff as role models 
 

Role models are an effective strategy to recruit and retrain students. In computing, this is particularly 

important to address the underrepresentation of women and minority groups. However, the idea of 

role model is defined in a loose way: one has only to look at several dictionaries to find differences in 

this entry. Variations include the consideration of age or experience, admiration, motivation, etc. 

This happens also in the academic use of role modeling. Studies on role models and their impact tend 

to be, when analyzing from an educational perspective, focused on the students: what do they look 

for in a role model and who are these role models for them? The teachers’ perspective, however, has 

not been as researched. 

In this work, we wonder how teachers can be more efficient role models. Thus, we have approached 

both of the situations described above. First, we look at how university computer science teachers 

experience being role models for their students. We categorize these experiences according to their 

level of complexity and considering what, how and for whom the teachers do their role modeling. 

This reflection is not only for us to better express what types of role models we, as teachers at all 

educational levels, can be for our students but also what other role models we can incorporate in our 

teaching. 
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Julie B. Gudmundsson, Department of English  

 

Steps towards the use of Skeleton Creek in the classroom:  

A consideration of narrative composition 
 

This presentation responds to two current debates concerning education: the role of technology in 

the classroom and debates surrounding teenagers reading habits. I propose that an emergent type of 

young adult fiction, that combine the printed book with Internet websites and videos, allows the 

teacher to build up students’ curiosity in fiction via digital technology. The paper (a) examines the 

print‐Internet composition of the American YA novel Skeleton Creek (2009) by Patrick Carman with 

the help of James Phelan’s concept of narrative as rhetoric and (b) building on this analysis considers 

the possible uses of Skeleton Creek in the classroom.  

In library‐ and educational research in the U.S.A., Skeleton Creek is often referred to as an example of 

a novel that can make students excited about reading by its inclusion of Internet‐based videos 

(Groenke et al. 2010, Martens 2014, Lamb & Johnson 2010). Skeleton Creek is usually described as 

offering a seamless experience, where the book and videos merge. Through a rhetorical reading of 

the novel, this presentation comes to a different conclusion: the composition of the novel is 

constructed around ruptures and tensions between different literacies, one predominantly verbal, 

the other visual. To consider Skeleton Creek for educational purposes, it is essential to understand its 

unique print‐Internet composition and the reading experience it sets up for its young readers. 
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Mona‐Lisa Henriksson, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier  

 

Forskning om juridikundervisning på gymnasienivå – en översikt av det 

internationella fältet 
 

Skolämnet juridik är på frammarsch. Enligt läroplanen Gy11 har juridik för första gången en egen 

inriktning inom ramen för gymnasieskolans ekonomiprogram, samtidigt som de juridiska kurserna 

ökat i omfattning. En annan förändring är ökade krav på ämneslärare, som förutom lärarexamen ska 

ha 90 högskolepoäng i juridik. Syftet med min presentation är att redogöra för det ämnesdidaktiska 

bidrag som forskning om juridikundervisning på gymnasienivå lämnar. De områden jag kommer att 

redogöra för gäller framförallt ämnets syfte, innehåll och undervisningsmetoder. 

Inom den utbildningsvetenskapliga forskningen är meningsskapande ett centralt begrepp som 

rymmer mer än enbart ämneskunskaper.  Med lärande följer samtidigt moraliska meningar som 

handlar om socialisation, i form av en förmedlad världsbild och personlighetsutveckling, som handlar 

om hur vi förväntas vara och agera i denna värld. Dessa moraliska aspekter av ämnet knyter an till ett 

av betygskriterierna enligt Gy11, som handlar om att elever ska föra etiska och rättsfilosofiska 

resonemang. Den forskning som finns inom juridik på gymnasienivå kommer främst från de 

anglosaxiska länderna, där lyfts bland annat en integrerande funktion som ämnet kan ha genom att 

öka underprivilegierade elevers medborgerliga kapacitet. Det förs även en diskussion om att juridik 

på gymnasienivå skulle kunna motverka ungdomsbrottslighet. 

Analysen av 21 vetenskapliga artiklar publicerade under en tidsperiod från 1976 till 2016 påvisar tre 

syften med undervisning i juridik på gymnasienivå: att stärka elevernas medborgerliga förmåga, för 

deras privata nytta eller som förberedelse inför fortsatta studier. Materialet innehåller en mångfald 

med avseende på ämnesinnehåll med konstitutionell rätt, straffrätt och familjerätt som de vanligast 

förekommande rättsområdena. Även när det gäller undervisningsmetoder påvisas en avsevärd 

bredd, där rollspel intar en särställning. 
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Åsa Olovsson, Historiska institutionen  

 

Från källfragment till historiskt tänkande 
 

I kursplanerna i historia betonas användningen av historiska källor i undervisningen, för skapandet av 

historisk kunskap. Också digitala källor och databaser ska användas i historieundervisningen. I 

svenska läroplanen, men även i internationellt sammanhang betonas hur undervisningen ska ha en 

medborgarfostrande funktion, vilket kan handla om att förstå andra människors livsvillkor. Men finns 

det någon exakt kunskap som kan svara på vilken undervisning som genererar medborgarforstran? 

Teorier visar att om människors livsvillkor i det förflutna studeras kommer förståelsen kring olika sätt 

att leva att fördjupas, vilket kan leda till att eleverna får bättre förutsättningar för att kunna se 

demokratiska värden och social rättvisa. 

Centralt i min forskning är att ta reda på vad som händer, när elever på gymnasiet producerar 

historia utifrån digitaliserade källfragment. Målet med det är att få insikt i hur eleverna tolkar dem 

och vad det innebär för deras värdegrundsuppfattning. I fokus är hur elever uttrycker historiskt 

tänkande och historisk empati. Genom att använda källfragment som återfinns i databasen Gender 

and Work (GaW) vid Uppsala universitet i undervisningen ska jag ta reda på följande: 

∙ Hur uttrycker elever historiskt tänkande och historisk empati? 

∙ Hur kan undervisning och lärandeaktiviteter utformas? 
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Maria Håkansson Ramberg, Institutionen för moderna språk  

 

Ramverk för bedömning av elevtexter i främmande språk – två system 

i jämförelse 
 

Idag står en elevs kommunikativa förmåga i fokus i undervisning och vid bedömning av ett 

främmande språk. Det är dock inte helt klart vilka aspekter av den kommunikativa förmågan som 

verkligen bedöms. I min presentation ska jag närmare diskutera på vilket sätt två olika ramverk kan 

ha betydelse för bedömningen av en elevs kunskaper i ett språk samt i vilken mån det finns en 

relation mellan två olika bedömningssystem. 

För att skapa en gemensam bas för utvecklandet av kursplaner, examinationer och läromedel inom 

Europa utarbetades Gemensam europeisk referensram för språk, GERS (Council of Europe, 2001). 

Referensramen har haft stort inflytande på språkutbildning inom Europa och har på många sätt varit 

enande för hur språkkunskaper kommit att värderas. I de svenska styrdokumenten för grundskolan 

och gymnasiet konstateras att de sju stegen i det svenska systemet för moderna språk kan jämföras 

de sex färdighetsnivåerna (A1–C2) enligt GERS (Skolverket, 2017). Trots att GERS idag i hög grad 

används för att visa på en relation mellan läromedel eller ämnesplaner och en viss 

språkfärdighetsnivå, finns det lite empiri som stöder dessa jämförelser (Alderson, 2007). Denna 

bristande kvalitetssäkring gäller också implementeringen av GERS i det svenska utbildningssystemet, 

d.v.s. hur elevers språkkunskaper enligt de svenska stegen kan relateras till GERS färdighetsnivåer 

(European Union, 2013). Mot denna bakgrund är det av vikt att undersöka hur GERS samspelar med 

de språkstegen i den svenska gymnasieskolan vid bedömning samt vilken inverkan olika ramverk kan 

ha på själva bedömningsprocessen.  

Materialet består av insamlade elevtexter på en angiven GERS‐nivå skrivna av svenska 

gymnasieelever på tre olika språksteg i tyska och är insamlat på totalt 20 gymnasieskolor runt om i 

Sverige. Elevtexterna bedömdes av i) den undervisande läraren samt två erfarna svenska 

gymnasielärare och ii) två certifierade GERS‐bedömare. Resultatet visar att det i huvudsak finns en 

relation mellan språkstegen i moderna språk och en uppnådd referensnivå i GERS. Vidare visar 

resultatet att GERS‐bedömarna tycks lägga mer vikt vid vissa bedömningsfaktorer jämfört med lärare 

som bedömer enligt de svenska kunskapskraven. För att kunna göra en rättvisande bedömning av 

elevers språkkunskaper är det viktigt att närmare granska vilka delar av den kommunikativa 

språkförmågan som lyfts fram och varför. 

Referenser 
Alderson, C. (2007). The CEFR and the need for more research. The Modern Language Journal, 91(4): 

659 – 663. 
European Union (2013). The implementation of the Common European Framework for Languages in 

European Education Systems. Study. Brussels: European Parliament, Policy Department B: 
Structural and Cohesion Policies. 

Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press and Council of Europe.  

Skolverket (2011, reviderad 2017). Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk. Stockholm: 
Skolverket och Fritzes.  

   



11 
 

Karin Senter, Institutionen för nordiska språk  

 

Förortssvenska i och utanför klassrummet – didaktiska fördelar med 

lärares igenkänning av talspråkliga resurser förknippade med mång‐

språkiga förortsområden  

 

Sedan 1980‐talet har forskare i Sverige riktat uppmärksamhet mot talspråk hos unga i mångspråkiga 

förorter. Så sker även i denna studie som behandlar så kallad förortssvenska i och utanför klass‐

rummet. Den behandlar även didaktiska fördelar som kan komma av att lärare känner igen tal‐

språkliga resurser som förknippas med mångspråkiga förorter. Förortsslang och förortssvenska känns 

igen genom språkmelodi, vissa uttal, och grammatiska drag. Avseende slangen förekommer också 

inlån från språk utöver engelska (se Bijvoet & Fraurud 2016). 

Ett specifikt grammatiskt drag undersöks i denna studie – så kallad rak ordföljd i form av yttranden 

som igår jag gick till skolan. Denna typ av syntaktisk variation associeras kanske främst med inlärar‐ 

och andraspråkssvenska (brytning), men förekommer också i tal hos svenskfödda, eller tidigt 

invandrade, unga med förortsförankring (se Ganuza 2008). Motsatsen är så kallad omvänd ordföljd, 

som fungerar som svenskans standardordföljd – jämför exempelvis den omvända ordföljden igår gick 

jag till skolan med exemplet ovan. 

Analysen bygger på ett talspråksmaterial med gymnasieelever med förortsbakgrund. Materialet 

innefattar både en vardaglig samtalssituation i form av ett lunchsamtal, och en mer formell situation 

som utgörs av en muntlig gruppexamination i kursen Svenska som andraspråk 3. Också ett fokus‐

gruppsamtal ingår, vilket befinner sig på en mellannivå avseende graden av formalitet. I respektive 

samtal har de ställen där omvänd ordföljd påbjuds enligt standard tagits ut, och andelen rak ordföljd 

har sedan beräknats. Resultatet visar att syntaktisk variation i form av rak ordföljd är rikligt före‐

kommande i samtalssituationerna. Med hänsyn till elevernas språkliga bakgrund är ordföljds‐

variationen inte att betrakta som ett inlärar‐ eller andraspråksdrag. I stället bör den ses som en del av 

elevernas förortssvenska repertoar. För att kunna möta eleverna på en adekvat språklig nivå – och 

inte förväxla förortssvenska med andraspråkssvenska – är det slutligen av vikt att lärare är bekanta 

med förekommande språkdrag i förortsförankrat talspråk. 

Referenser 
Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari, 2016: What’s the target? A folk linguistic study of young Stockholmers’ 

constructions of linguistic norm and variation. Language Awareness, Vol. 25:1–2. S. 17–39. 

Ganuza, Natalia, 2008: Syntactic variation in the Swedish of the adolescents in multilingual urban 

settings: subject‐verb order in declaratives, questions and subordinate clauses. Centre for 

Research on Bilingualism, Stockholm University, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2008. 
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Anna Wrammert, Teologiska institutionen  
 
Gymnasieungdomars samtal om religion på offentliga och privata 
arenor 

   

Samtidigt som svenskar anses vara det mest sekulariserade folket i världen, ökar den religiösa och 

kulturella mångfalden på många håll ‐ inte minst genom de senaste decenniernas migration. De här 

två utvecklingstendenser, sekularisering och globalisering, innebär en utmaning för skolan som 

institution. Särskilt i ett ämne som religionskunskap där undervisningen förväntas ge eleverna 

möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av olika sätt att tänka 

och leva. Utmaningen förstärks mot bakgrund av att ungdomars möten med religiösa frågor verkar 

ske i ett alltmer fragmentiserat medielandskap där nyhetsmedier, men även film och tv‐serier, 

tenderar att koppla ihop framför allt islam med våld, hot och spänningar i samhället. 

Den här tvärvetenskapliga studien handlar om hur gymnasieungdomar talar om religiösa och 

existentiella frågor på olika offentliga och privata arenor, med fokus på medieanvändning och 

skolans religionskunskapsämne. Det är ungdomarnas röster, insamlade genom textskrivning, 

fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer som utgör studiens empiriska material. Särskilt intresse 

riktas mot ungdomar som vistas i miljöer präglade av kulturell och religiös mångfald. 

Preliminära resultat visar att samtal om religion på anonyma arenor som till exempel chatforum 

online upplevs vara präglade av konflikt och ”tjafs!”. Däremot tycks diskussioner om religiösa och 

existentiella frågor tillsammans med familj, vänner och klasskamrater vara både vanliga och 

uppskattade. Vidare finns hos de intervjuade ungdomarna en stark medvetenhet om mediers 

stereotypa bilder av islam, samtidigt som många lyfter fram film, sociala medier och tv‐serier som 

viktiga och positiva bärare av religiösa och existentiella frågor. Resultaten bidrar till en ökad 

förståelse för var och hur ungdomar i dag kommer i kontakt med religion och banar väg för en 

diskussion om didaktiska val – som till exempel användandet av dialog och mediematerial i 

undervisningen.   
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