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17. Konsten att skapa didaktiska transformationer 

Konsten att skapa didaktiska transformationen handlar om att leva sig in i 

elevernas erfarenheter och föreställningsvärldar för att med fantasins 

hjälp omforma sin egen kunskap och uttrycka den på ett sätt som blir be-

gripligt för eleverna och på så sätt få till stånd en viss förståelse som kan 

ha praktiskt värde i det fortsatta lärandet. 

Återigen kan ett exempel hämtas från Evas strateginät.  

Som lärare måste man informera eleverna om vad de ska göra, men ele-

vernas begränsade förkunskaper kan då innebära ett problem. Eva hade 

ett antal syften med sin ”namnlek” – de gällde t.ex. läsning och social ut-

veckling. Men när hon skulle berätta om den förestående utgångsaktivite-

ten för sina elever hade hon förmodligen inte en tanke på att tala om läs-

undervisning och diagnos; det hade varit fullständigt meningslöst att an-

vända ord som dessa – det hade bara skapat förvirring, osäkerhet och 

oro. Istället talade hon om att de skulle leka en ”namnlek” – och strax var 

eleverna med på noterna. 

Sakligt sett förde hon dem lite bakom ljuset – det var egentligen inte lek, 

som det handlade om och det handlade inte bara om namn. Men att in-

formera är svårt eftersom det alltid sker på mottagarens villkor: pratar 

man över huvudet på mottagaren, så går informationen inte fram. Det 

Eva gjorde var att knyta an till sådant eleverna kände till – namn och lek 

– och därefter visade hon i handling vad ”namnleken” gick ut på genom 

att helt enkelt sätta igång och ”leka” den. Hon använde ett för dem nytt 

ord, ”namnlek” som för dem framstod som fullt begripligt – det skulle 

handla om namn – och dessutom lät lite lockande: man skulle få leka! Vid 

dagens slut skulle somliga elever kunna berätta för sina föräldrar om 

”namnleken” och vad den gick ut på – att de nu visste vad kompisarna 

hette och att de hade pratat om ljud. Däremot skulle de inte känna sig 
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lurade av beteckningen ”namnlek” – förmodligen skulle ingen säga att 

”hon sa att vi skulle leka, men det fick vi ju inte göra!” 

Som lärare måste man vara pragmatiker: ordet ”namnlek” må ha varit lite 

missvisande, men det fyllde sin funktion: att skapa tillräckligt med förstå-

else, nyfikenhet och engagemang hos eleverna för att Eva skulle kunna 

genomföra utgångsaktiviteten. När Eva berättade för eleverna om en före-

stående ”namnlek” ljög hon inte, hon gjorde en didaktisk transformation – 

hon ville presentera en sanning för eleverna, men var då tvungen att om-

forma den utifrån deras förutsättningar, klä dem i ord som de kände till 

och som var meningsfulla för dem. 

En didaktisk transformation innebär att man utgår från mottagarens före-

ställningsvärld för att omforma sådant som man själv vet och vill förmed-

la, så att mottagaren ska få någon sorts förståelse för ens budskap. Evas 

elever förstod att det skulle löna sig att följa hennes instruktioner – de 

skulle ju få leka! – och detta var fullt tillräcklig förståelse. Eleverna be-

hövde ingen kunskap om Evas teori-i-användning för att ”namnleken” 

skulle fungera i praktiken, det de behövde var tydlig information om vad 

de skulle göra, och det fick de.  

En lärare har alltid ett kunskapsmässigt övertag i jämförelse med eleverna 

– det ligger i sakens natur. Det innebär att läraren alltid löper en risk att 

tala över huvudet på sina elever. Botemedlet är att försöka lära känna 

sina elever, leva sig in i deras förställningsvärldar för att se vilka möjlig-

heter dessa ger för att man själv ska kunna göra sig själv och sin under-

visning begriplig. Konsten att göra didaktiska transformationen handlar 

om att med fantasins hjälp omforma sin egen kunskap och uttrycka den 

på ett sätt som blir begripligt för eleverna och på så sätt få till stånd en 

viss förståelse som kan göra skillnad för det fortsatta lärandet.  

 


