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hans albin larsson 

Samhällsdidaktiska utmaningar!

1 En hållbar lärarutbildning, SOU 28:19; Tydlig och öppen – förslag till en stärkt 
skolinspektion, SOU 27:11; Staten får inte abdikera – om kommunalisering, SOU 
214:5; Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective.

Kunskap och bildning
Vi vet att kunskaper kan vara både föränderliga och bestående. Vissa saker måste vi 
nöta in för att få dem att fastna medan andra slår rot utan att vi behöver anstränga oss 
det minsta. Vi vet också att motivation är en viktig faktor bakom våra förutsättningar 
att lära men också att det inte alltid räcker. I äldre skolformer prioriterades på grund-
läggande nivå ofta inpräntandet av baskunskaper men för vissa elever var detta endast 
ett första steg som snabbt övergick till reflektion och sökande efter kausala samband 
samtidigt som nya fakta lärdes in. Folkskolans, realskolans, flickskolans och det gamla 
gymnasiets undervisningsformer och kunskapsinnehåll är väl kända. Skolreformerna 
vid 19-talets mitt avsåg att vidga möjligheterna för fler att nå högre nivåer med sina 
studier men de innebar också att nya undervisningsformer och nytt kursinnehåll inför-
des. Samhället förändrades och därmed skolan. 
 I skolans uppdrag har traditionellt legat att ge eleverna en grundläggande allmän-
bildning samt, i tilltagande grad i högre klasser, en specialisering mot fortsatta studier 
eller yrkesverksamhet. I de ämnen som eleven inte fortsätter att studera blir gymnasie-
kunskaperna slutstationen. Hur många har till exempel inte försökt erinra sig skolkun-
skaper i tyska när man senare i livet plötsligt behövt uttrycka sig på detta språk? Mot-
svarande gäller för kunskaper i de flesta ämnen. En kvalificerad allmänbildningsnivå 
fanns genomgående i de studieförberedande gymnasielinjerna, alltså fram till 1994 års 
läroplaner. Sedan vet vi att såväl allmänbildning som språklig förmåga hos dem som 
lämnat gymnasieskolan, de blivande studenterna, har förändrats och dessutom dras-
tiskt. Orsakerna till detta är sammansatta men ändå förhållandevis välkända. I såväl ett 
flertal offentliga utredningar om behovet av en förbättrad lärarutbildning, om inrättan-
det av en skolinspektion, om kommunaliseringens effekter och därtill internationella 
rapporter kring svenska elevers kunskapsnivå i internationell jämförelse samt OECD:s 
bedömning av vad som inte fungerar i det svenska skolsystemet, har problematiken 
kring den svenska skolans sviktande kvalitet genomlysts.1 Frågan som i detta samman-



6

   hang kan ställas är: hur har detta specifikt påverkat villkoren för undervisning i de sam-
hällsvetenskapliga ämnena? De samhällsdidaktiska utmaningarna utgörs dels av hur vi 
kontinuerligt ska möta de normala och självklara förändringarna inom de samhällsve-
tenskapliga kunskapsfälten, dels hur vi undervisningsmässigt, didaktiskt, ska gå till väga 
för att möta de tidsbundna svårigheter som finns i form av varierande skolkvalitet och 
varierande förkunskaper hos elever och därmed studenter. Bland de tidsbundna svårig-
heterna, präglade av senare decenniers politiska beslut, utgör rent organisatoriska frågor 
en viktig del. Det kan gälla sådant som skolans organisation och styrning eller högskolans 
organisation och ledning, det vill säga samhällsutmaningar som i hög grad påverkar 
villkoren för lärande och kunskapsinhämtning inom många ämnesfält och kunskaps-
områden. Införandet av näringslivsmetoder i den akademiska världen har diskuterats 
återkommande under senare år. Inspiration från New Public Management anses av kri-
tikerna ha förstört högskolans kollegiala organisation präglad av fritt kritiskt tänkande. 
I stället har en linjeorganiserad pyramid med olika typer av ”chefer” införts och den ve-
tenskapliga kompetensen och kvaliteten i undervisningen har skjutits i bakgrunden till 
förmån för snabb genomströmning, kortsiktiga produktionsmått och en ökad byråkra-
tisering. Kort sagt: både forskningen och undervisningen blir enligt kritikerna lidande 
jämfört med om den hade fått styras av de professionella.2 

Samhällsdidaktik
Den samhällsvetenskapliga utbildningen vid universitet och högskolor sker i en rad 
discipliner och program. När det gäller skolan är det en annan ordning. Grundskolan 
ska, som enda obligatoriska skolform, ge alla en grundläggande medborgarkunskap där 
samhällsdimensionen är en viktig del. Den betonas inte enbart i enskilda ämnen utan 
i mycket hög grad också i läroplanen. Den grundläggande medborgarutbildningen 
förutsätts numera byggas på i gymnasieskolan. En viktig del i den omvärldskunskap 
som våra elever förväntas skaffa sig genom sin skolgång utgörs av innehållet i de sam-
hällsvetenskapliga ämnena,3 på grundskolenivå sedan snart 5 år tillbaka benämnda 
som de samhällsorienterande ämnena. Denna benämning och indelning är emellertid 

2  Se t.ex. Stilhof Sörensen & Olsson (21); Att göra rätt även när ingen ser på (21); 
Erikson & Gustavsson (217).

3  Dessa benämndes från 197-talet såsom de ”samhällsorienterande ämnena”, 
förkortat SO, vilket med tiden blev ett uttryck för grunda ambitioner, eftersom 
undervisningstiden reducerades och lärarna som sattes att undervisa i dessa ämnen 
inte alltid själva hade utbildning i dem. I läro- och kursplanerna från 211 finns inte 
begreppet ”SO” men på mellanstadienivå talas om ”samhällsorienterande ämnen”.   
I timplanen för grundskolan finns fortfarande den senare benämningen kvar.
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i hög grad av skoladministrativ art. Sedan 197-talet har inom den svenska skolan de 
samhällsvetenskapliga ämnena utgjorts av geografi, historia, religionskunskap och sam-
hällskunskap. De har alla sina speciella egenskaper av vilka några förtjänar att lyftas 
fram. Geografi är till lika delar ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt ämne. 
Det går inte att förstå geografi om man skulle bortse från dess naturvetenskapliga del. 
Dess mest särskiljande drag från andra ämnen är att det tillför en rumslig dimension. En 
grundläggande kunskap om geografiska begrepp, kartans utseende och naturgeografins 
egenskaper utgör en förklaringsdimension också i de andra samhällsämnena. Det betyder 
att geografiska aspekter och omständigheter inte bara kan utan måste integreras i de andra 
ämnena om dessa ska bli begripliga. Vad vore historia, religionskunskap och samhällskun-
skap utan en geografisk dimension som förklaringsgrund? Historieämnet är speciellt på så 
sätt att det kretsar kring tidsdimensionen. Det handlar om förfluten tid och hur vi i nuet 
betraktar det förflutna. Om eleverna efter sin skolundervisning i historia emellertid inte 
skulle ha uppfattat huvuddragen i den historiska förändringsprocessen, tillägnat sig en viss 
kronologisk reda, då har de inte begripit mycket av vad ämnet är tänkt att ge. De even-
tuella kunskapsrester som finns blir osammanhängande lösa fakta som flyter omkring i 
en rymd där vare sig händelser, epoker eller successiv teknikförändring kan förklaras eller 
förstås. Historia som ämne kan aldrig existera på ett meningsfullt sätt om inte eleverna 
kan bygga upp en grundläggande kronologisk reda. Tematiska studier i historia hänger i 
luften om de inte kan knytas till tidsbundna sammanhang. 
 Religionskunskapsämnet, som är icke-konfessionellt, ska ge eleverna kunskap om 
olika religioner och deras viktigaste egenskaper samt om etisk problematik. Det är svårt 
att se hur det skulle vara möjligt utan koppling till historia eller geografi. Kan man 
tänka sig att förekomsten och utbredningen av islam eller kristendom skulle kunna 
förklaras utan en historisk respektive rumslig dimension? Ämnet samhällskunskap, av-
slutningsvis, var vid sin tillkomst under 19-talet närmast ahistoriskt. Det skulle ge 
kunskaper om samhällsförhållanden sådana de framstår i nuet. Flera universitetsdisci-
pliner skulle tillsammans bilda bas för samhällskunskapsämnet, främst statsvetenskap, 
därnäst nationalekonomi men även sociologi och kulturgeografi. Till detta har senare 
lagts även juridiska och medievetenskapliga inslag. Samhällskunskap är i hög grad ett 
aktualitetsämne och avsikten är att eleverna ska utveckla rutiner för att följa samhälls-
utvecklingen med en kritiskt granskande förmåga. I såväl historia som samhällskun-
skap utgör träning i källkritik en viktig och återkommande dimension. Sammantaget 
för ämnena kan sägas att undervisningen i dem ska vara fri från religiösa och politiska 
ställningstaganden utom när det gäller att slå vakt om de värden kring demokrati och 
jämställdhet som framgår av såväl regeringsformen som läroplanens värdegrundsdel. 
 Problematiken kring lärande och undervisning när det gäller samhällsförhållanden 
kan kallas samhällsdidaktik. Det betyder inte att allt sker inom den organiserade un-
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dervisningens ram. Mycket av det vi lär oss kommer från kunskapsinhämtande i andra 
sammanhang men eftersom skolan har en tydlig uppgift att ge alla elever ett visst mått 
av kunskap och förståelse inom de samhällsvetenskapliga ämnena måste skolundervis-
ningen förstås ta hänsyn till vad som sker i samhället utanför skolan. Samhällsämnena 
ska inte enbart handla om samhällsförhållanden, de ska också studeras utifrån vilka 
möjligheter till lärande som erbjuds genom samhället.4 

En möjlig väg till framgångsrik undervisning – DISA-modellen 
Den huvudsakliga problematik som denna publikation behandlar är hur elever och 
studenter ska kunna tillägna sig så goda kunskaper som möjligt inom de samhällsve-
tenskapliga ämnena. Det förtjänar att understrykas att om ambitionen att göra fler, 
helst alla, människor till kritiskt tänkande individer ska kunna nå framgång behöver 
vi ha en utbildning som främjar detta. Det behövs både gedigna ämneskunskaper och 
återkommande träning i kritisk reflektion. Man måste helt enkelt kunna något för att 
ha förutsättningar att etablera ett kritiskt tänkande. Att värdera information, påståen-
den, normer, propaganda, grupptryck etcetera fordrar kunskap. Den som saknar detta 
blir ett lättfångat byte för demagoger, åsiktstorpeder och trendsättare. Det kritiska tän-
kandet kan ses som ett vaccin mot medlöperi men fordrar ständigt näring i form av 
kunskapsunderlag och analysträning. Detta kan inte minst de samhällsvetenskapliga 
ämnena ge när undervisningen i dem utformas på rätt sätt. Därför ställs undervisnings-
problematiken i centrum i de texter som publiceras i denna bok. 
 Hur man ska undervisa för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt har varit 
ett ständigt diskussionsämne så länge det har funnits skolor. Problematiken har venti-
lerats alldeles särskilt där man utbildar lärare men även vid universitet och högskolor 
samt inte minst i samhället bland allmänheten. Alla har en relation till undervisning ut-
ifrån egna eller nära anhörigas erfarenheter. Enlig skollagen från 21 ska all utbildning 
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket ger en viss ram. Vidskepelse, 
plötsliga hugskott och jippon ska således inte påverka undervisningen. Ramen är dock 
mycket vid och behöver anpassas efter de specifika förutsättningar som finns för varje 
undervisningssituation. Skolverket har försökt förklara genom att använda begreppet 
”forskningsbaserat arbetssätt”. Detta sägs vara följande:

Forskningsbaserat arbetssätt i skolans vardag. Det forskningsbaserade arbetssättet 
bygger på ett vetenskapligt förhållningsätt som bör genomsyra verksamheten. Grunden 
är att systematiskt undersöka den egna verksamheten med hjälp av relevant forskning 
och beprövad erfarenhet. … För att omsätta skollagens krav på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet krävs ett forskningsbaserat arbetssätt, där form och innehåll 

4 Samhällsundervisningens föränderliga villkor beskrivs i Larsson (212), s. 11–3.
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i skolans och förskolans verksamhet bygger på bästa tillgängliga kunskap – evidens – 
bestående av dessa båda komponenter. 5

De flesta erfarna lärare vet att en rad faktorer påverkar förutsättningarna för under-
visningen. De didaktiska grundfrågorna ”vad, varför och hur” kan knappast besvaras 
övertygande utan att förutsättningarna klargjorts. Vi kan enklast besvara frågan om 
”vad” genom att gå till styrdokumenten men vi vet att kursinnehållet ofta är mer om-
fattande än den tid som står till förfogande medger, varför faktiskt frågan om ”vad” är 
mycket relevant. Den utgör också en del av svaret på i vilken ordning som kursinnehål-
let ska tas upp. Av särskild betydelse är förstås vilka eleverna är, socialt, ålders- och in-
tressemässigt. Detta påverkar sedan svaret på ”hur”-frågan. Undervisningens upplägg-
ning beror på bland annat detta men givetvis i mycket hög grad också på vem läraren 
är. Ska något särskilt betonas är det kanske betydelsen av elevernas förförståelse kring 
det undervisningen gäller. Vad kan de och vad har de förutsättningar att begripa? Detta 
blir en naturlig utgångspunkt för läraren. Inom forskargruppen DISA, Didaktik inom 
samhällsämnena, vid Linköpings universitet samt Högskolan för lärande och kommu-
nikation i Jönköping (HLK), har en modell formulerats för hur framgångsrik under-
visning skulle kunna planeras. Den utgår från ovanstående kända omständigheter och 
syftar egentligen endast till att påminna nya och gamla lärare, såväl inom skolan som 
den högre utbildningen, om att utgå från elevernas eller studenternas förutsättningar 
när kursinnehållet ska anpassas till undervisning. En ständig svårighet är tidsdimensionen, 
tiden till förfogande, som ingen lärare kan bortse från. Oberoende av detta kan DISA-
modellen nämnas som en möjlig väg att precisera ramen för en framgångsrik undervis-
ning. Ordet ”studenter” kan bytas ut mot ”elever”. 

5  Skolverket, Forskningsbaserat arbetssätt för ökad kvalitet i skolan.
  Vid Linköpings universitet återfinns forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena 

(DISA) vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK).  
HLK utgör en del av Stiftelsen Högskolan i Jönköping. 

DISA-modellen
Dokumentera förkunskapsnivå, studenternas kunskapsmässiga ingångsvärden

Inventera gällande mål och kunskapskrav, det studenterna ska behärska efter 
genomgången kurs

Skapa sammanhang för studenterna genom att anpassa undervisningen   
till befintlig kunskapsnivå med sikte på att nå mål och kunskapskrav 

Avstäm kunskapsnivån till befintliga mål och kunskapskrav, studenternas 
kunskapsmässiga utgångsvärden
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Eftersom samhället är föränderligt är också skolan och högskolan föränderliga. Det be-
tyder att förkunskapsnivåerna alltid kommer att skifta. För den som undervisar är det 
av största vikt att utgå från realistiska förhållanden när undervisningen planeras. Där-
för är återkommande genomlysningar av förkunskaper nödvändiga. De gällande målen 
och kunskapskraven kommer också att skifta men stegvis, i den takt som styrdoku-
menten ändras av politikerna. Så länge de gäller utgör de ett rättesnöre för lärarna, det 
innehåll som eleverna eller studenterna ska behärska och de mål som ska nås genom 
utbildningen. Att skapa sammanhang är den stora didaktiska uppgiften, viktigare än 
annat. Om eleverna och studenterna ska ha med sig mer än spridda faktakunskaper el-
ler övergripande ytligheter måste undervisningen i anslutning till läroböcker och andra 
läromedel leda till sammanhangsförståelse. Det är kring denna punkt utvecklingsar-
bete på alla nivåer bör inriktas, även om det inte är möjligt att finna metoder som är 
generellt fungerande. Erfarenheter om vad som fungerar i vissa sammanhang är dock 
alltid värda att diskutera. Avslutningsvis, att avstämma kunskapsnivån efter genomförd 
undervisning eller avslutad utbildning är av betydelse för att veta vilken verklig effekt 
utbildningen hade. Visst kan vi tro att det vi gör är klokt och meningsfullt men det är 
bättre att veta. Om vi tar reda på vad våra elever eller studenter har för kunskapsmäs-
siga utgångsvärden vet vi också på vilka punkter vi behöver förbättra oss. En empirisk 
grund för fortsatt utvecklingsarbete skapas. 

Samhällsdidaktiska utmaningar i två temarubriker
Denna bok syftar till att belysa en del av den problematik som är knuten till undervis-
ning kring samhällsfrågor, i all synnerhet i de samhällsvetenskapliga ämnena. Den kan 
av naturliga skäl täcka endast mindre delar av detta gigantiska omfång. Förhoppningen 
är att texterna ändå ska kunna ligga till grund för en fortsatt och fördjupad debatt kring 
de ämnesfält som behandlas samt att de ska kunna användas i lärarutbildningen som 
underlag för reflektioner kring såväl skol- som högskoleundervisningens innehåll och 
former. Även inom fortbildning kan bokens texter passa in, eftersom de är skrivna för 
att kunna förstås även av den som inte har specialkunskaper inom det ämne som be-
handlas. Boken utgör därtill ett exempel på samverkan mellan lärare av olika kategorier 
och studenter. Bland författarna är såväl lärarstudenter, grundskollärare, gymnasielärare 
och olika högskolelärare representerade. 
 Tre dimensioner återfinns i de följande texterna, nämligen dels lärarutbildning och 
samhällsdidaktik, dels skolundervisning och samhällsdidaktik, dels samhällsdidaktik i 
samhället. Vissa av texterna är koncentrerade på en dimension medan andra spänner 
över flera. Boken är uppdelad under två temarubriker, Lärarutbildning och samhällsdi-
daktik respektive Skolundervisning och samhällsdidaktik. 
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Tema lärarutbildning och samhällsdidaktik
Universitetslektorn i didaktik rebecka florin sädbom skriver i sin artikel Att ut-
bildas för att utbilda – en didaktisk reflektion om att undervisa blivande ämneslärare om 
den komplexa relationen mellan blivande lärare och undervisande lärare vid högskolan. 
Hon menar att det uppstår ett spänningsfält mellan vad vi vill att studenterna ska ut-
veckla och vad vi gärna själva håller kärt i fråga om vedertagna positioner, välbekanta 
teorier och kunskapsområden. För att lyfta detta behöver komplexiteten erkännas men 
det behövs också en vidare diskussion om universitets- och högskolelärarens ämnes-
specifika kunskapsbas.

R

Universitetslektorn i geovetenskap mikael gustafsson reflekterar i sin text Finns det 
på kartan? – om lärarstudenters förkunskaper i geografi kring de varierande förkunska-
perna, deras orsaker och vad de betyder för möjligheten att tillgodogöra sig högskolans 
undervisning och utbildning. Han presenterar också uppslag till hur skolans geogra-
fiundervisning kan stärkas didaktiskt och understryker vikten av fortsatta undersök-
ningar kring studenters förkunskaper för att högskoleutbildningen ska kunna anpassas 
för att ge bästa möjliga resultat. 

R

Universitetslektorn i samhällskunskap berndt h. brikell analyserar i artikeln Upp-
satsskrivning i samhällskunskap för ämneslärare – erfarenheter och reflektioner tio års upp-
satshantering, handledning och examination, i samhällskunskap. Han noterar bland 
annat att studenterna med tiden blivit allt mindre självständigt arbetande och numera 
behöver betydligt fler instruktioner än tidigare. En annan reflektion är att studenter 
som skriver uppsats i par tycks undgå att bli underkända men också att de heller inte 
når det högsta betyget. Examinatorerna varierar och när det gäller frågan om hur kva-
liteten på uppsatserna utvecklats är hans slutsats att detta endast kan avgöras om man 
jämför och bedömer uppsatserna efter samma kriterier.

R

Historielärarstudenten angelica svensson har författat texten Vem blir historielärare? 
En kvalitativ intervjustudie om elva studenters tankar kring sitt yrkesval och sin utbildning. 
I denna reflekterar hon över de skäl studenter har angivit till varför de valt att utbilda 
sig till historielärare. Många hade andra skäl än att de var intresserade av historia. De 
uppfattade heller inte den akademiska progressionen som angelägen utan hade före-
dragit att lära sig mer grundläggande fakta. Hon frågar sig: Bör högskolan höja ribban? 

R



12

Universitetslektorn i historia anders dybelius reflekterar i sin artikel Varför läser man 
till lärare i historia? Några kritiska reflektioner kring en enkätundersökning bland nya his-
toriestudenter bland annat över studenternas inställning till sin utbildning och till sina 
historiestudier. Han noterar bland annat att det råder stor skillnad mellan hög- och låg-
presterande. Vissa med låg förkunskapsnivå tycks tro att förkunskaper inte spelar någon 
roll och att de ändå inte behöver göra någon direkt arbetsinsats. Detta är troligen en 
förklaring till skiktningen mellan de bättre och sämre studieresultat i historia vi idag ser 
bland studenter på ämneslärarutbildningen, konstaterar han.

Tema skolundervisning och samhällsdidaktik 

Ämnesläraren linus karlsson har författat texten Anpassningarnas dilemman – sam-
hällskunskapslärares syn på extra anpassning. I denna fokuserar han på lärarnas egna upp-
levda verklighet i arbetet med olika typer av stödåtgärder för elever som blir föremål för 
extra anpassning. Alltför mycket läggs på lärarna. Han konstaterar att lärarna tycker att 
skolan i dess helhet ska axla ansvaret för extra anpassningar och inte som så ofta hittills 
överlåta det på lärarna att lösa på egen hand.

R

Grundskollärarna linda idebäck och åsa halvardsson analyserar i sin text Kvinnor 
och män i media – didaktiska reflektioner kring undervisning i samhällskunskap villkoren 
för ett normkritiskt arbete i skolan. På basis av en intervjuundersökning bland mellan-
stadieelever diskuterar de hur mediernas bild av vad som är normalt påverkar elevernas 
uppfattningar om kön, kroppar och HBTQ. De konstaterar angående den bild medi-
erna ger: ”Studien och våra egna erfarenheter har visat att de främst är i dessa samman-
hang stereotypa könsnormer förmedlas och därför kan skolan behöva vara den plats där 
andra alternativ och möjligheter ges.” 

R

åsa nersäter, gymnasie- och förstelärare, och rebecka florin sädbom, univer-
sitetslektor i didaktik, har författat artikeln Förstelärarens roll för skolutveckling – ett 
forsknings- och förstelärarperspektiv, i vilken de utifrån en genomförd högskolekurs för 
förstelärare diskuterar på vilket sätt en sådan kurs kan utgöra en bro mellan teori och 
praktik, skola och förstelärare, i korthet hur akademi och skola kan mötas för att över-
brygga gapet mellan teori och praktik. De konstaterar att lärare behöver ges möjlighet 
att komma in i ett sammanhang där lärare och forskare möts och tillsammans bildar 
kunskap om frågor genererade i praktiken av lärare och för lärare.  

R
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Universitetslektorn i didaktik carl-johan svensson och tobias samuelsson, uni-
versitetslektor i sociologi, ger i artikeln Museet i bilderboken – verklighetens museer utma-
nas av stereotypa böcker en översikt av hur museer gestaltas i bilderböcker. Författarna 
visar på diskrepansen mellan verklighetens museer och de museiideal som bilderböck-
erna ger uttryck för. De pekar på vikten av att läsarna – barn, föräldrar, pedagoger – 
uppmärksammar att materialet inte sällan ger stereotypa och delvis obsoleta föreställ-
ningar av vad ett museum är.

R

Professorn i historia hans albin larsson analyserar i sin text Historieundervisningens 
framtid – en oviss historia, mot bakgrund av samhällets och skolans gradvisa förändring, 
hur skolans historieundervisning fått starkt förändrade villkor. Han konstaterar att lä-
rarrollen blivit en annan, att innehållet i kurserna ändrats samt framför allt att under-
visningstiden minskats starkt, varför sjunkande kunskaper bland elever och studenter 
är närmast logiska följder. Detta ställer emellertid stora krav på att högskolans kurser 
utgår från realistiska förutsättningar och han anvisar förslag till hur historieundervis-
ningen trots omständigheterna skulle kunna stärkas i såväl skolan som inom lärarut-
bildningen. ■
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All vetenskaps början är förvåningen 
över att tingen är som de är.

[ aristoteles, 384–322 f.kr ]

Under de senaste åren har jag haft privilegiet att undervisa blivande lärare och har 
då mött studenter vid olika tidpunkter under deras utbildning. Vanligtvis träffar 

jag, i egenskap av mentor, studenterna redan under deras första termin1 och då brukar 
de ha många frågor kring sin utbildning och hur de ska ta sig an all kurslitteratur. När 
jag sedan träffar en del av studenterna i slutet av deras ämneslärarutbildning handlar 
deras frågor mer om att de vill ha handfasta tips på hur de kan lägga upp en långtids-
planering i relation till sitt undervisningsämne. Frågorna skiftar således och att utbilda 
blivande lärare är fyllt av didaktiska utmaningar både för mig och dem. I den här tex-
ten har jag valt att fokusera på högskolerollen och vilka utmaningar som finns för alla 
som arbetar med undervisning inom lärarutbildning. Inriktningen kan bäst beskrivas 
som en text i skärningspunkten mellan högskolepedagogik och ämnesdidaktik. Varför 
är då det viktigt att synliggöra den komplexa relationen mellan blivande lärare och un-
dervisande lärare2 vid högskolan? Det finns flera anledningar och en central sådan berör 
den kultur som undervisande lärare vid högskolan befinner sig i och som kan beskrivas 
på följande sätt:

Being a teacher educator is often difficult … in most places, there is no culture in which 
it is common for teacher education staff to collaboratively work on the question of how 
to improve the pedagogy of teacher education. 3

rebecka florin sädbom 

Att utbildas för att utbilda
– en didaktisk reflektion om att undervisa blivande ämneslärare 

1  När studenterna läser sin första UVK-kurs på 15 hp har de en mentor   
och det är i den egenskapen som en del av studenterna träffar mig. 

2  Benämningen undervisande lärare på högskolan involverar både adjunkter, 
lektorer, docenter och professorer i texten. 

3 Korthagen (21), s. 8.
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Den amerikanske pedagogen Fred Korthagen diskuterar en problematik som adresserar 
den undervisningspraktik som undervisande lärare på högskolan ofta befinner sig i, vil-
ket skulle kunna benämnas som en isolerad undervisningspraktik. Den undervisande 
läraren är på många sätt ensam i sina didaktiska överväganden och det saknas många 
gånger en kollegial diskussion om hur undervisningen kan utvecklas. De få tillfällen 
när kurslaget samlas dryftas ofta andra frågor, inte sällan av administrativ karaktär, och 
de egna undervisningsinsatserna förblir ofta en privat angelägenhet. Personalens samman-
sättning, dess skilda erfarenheter samt huruvida den också bär med sig en egen lärarut-
bildning förmodas påverka hur den uppfattar sin roll och sitt uppdrag. Vi befinner oss 
också i en tid som är starkt influerad av New public management där resultatstyrning, 
ramar, mål, resultat samt effekter är centrala begrepp. På vilket sätt påverkar det hög-
skolelärarens undervisningsuppdrag?
 Det är emellertid den pedagogisk-didaktiska situationen som jag främst har valt att 
behandla i den här texten, eftersom jag menar att den skulle tjäna på att problemati-
seras ytterligare. Liksom andra lärare har högskoleläraren en kursplan att förhålla sig 
till och lärandemålen i kursplanerna diskuteras ofta. Inom högskolan och universitets-
världen återfinns fortfarande lärandemål i kursplanerna medan grundskola och gym-
nasium riktar sitt fokus mot kunskapskraven i kurs- och ämnesplaner. Man kan se en 
tendens att relationen mellan lärandemålen och kursernas examinerande moment har 
blivit tydligare framskrivet i kursplanerna. Däremot är diskussionen om vilken under-
visning som ska möjliggöra att studenterna klarar examinationerna och når lärandemålen 
i kursen inte lika utbredd. Tydliga mål löser inte undervisningsfrågan även om det hjäl-
per läraren på vägen.4 Matematikdidaktikern Anette Jahnke menar att det finns en fara 
med att lärare utvecklar en viss typ av strategier som är funktionella för att nå givna mål 
för att det samtidigt kan innebära att annat förbises. Hon menar också att det kan leda 
till att lärare blir rådvilla om de strikta ramarna ruckas då ett strikt fokus på mål också 
kan ge en snäv syn på lärande.5 I botten handlar det om något fundamentalt som be-
rör både kunskapssyn, styrningsmekanismer och teorier om lärande men det påverkar 
lärares samtal och vad lärare samtalar om, inte minst. Detta visade också min egen av-
handlingsstudie, då lärarna fastnade vid formen för målen i sina samtal, vilket tog fokus från 
vad lärarna hellre ville prata om, nämligen vilken undervisning som bidrar till elevernas 
lärande. I kollegiet diskuterar vi om lärandemålens konstruktion och examinationsfor-
mer, speciellt vid kursplanerevideringar, men vi pratar också om dylika frågor som hur 

4  Florin Sädbom (215).
5  Jahnke (214).
  Florin Sädbom (215).
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vi ska få studenterna att närvara vid föreläsningar. Vad handlar våra samtal mest om? 
Hur ser vi egentligen på hur någon lär sig och vad är det för lärande som möjliggörs i 
våra undervisningssalar? Vilka bedövningsformer använder vi? Hur påverkar egentligen 
examinationsformerna studenternas lärande? Vilka goda, och mindre goda, exempel 
finns och kan komma kollegiet till del? Till syvende og sist är det sådana frågor som i 
andra änden påverkar studenterna och deras möjligheter att utveckla ett relevant pro-
fessionskunnande.

Att erkänna högskolepraktikens komplexitet
I utbildningsplanen för ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan 
står det att studenterna ska nå följande mål efter avslutad utbildning, de ska: 

visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegriper såväl brett 
kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper 
inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete.

visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för 
undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser (…). 7

De två exemplifierade kunskapsmålen ger exempel på vilka olika typer av kunnande 
som studenterna ska utveckla under sin utbildning. Vilka kunskaper ryms egentligen 
inom ramen för dessa två lärandemål? Nyckelbegreppen är ämneskunskap, forsknings- 
och utvecklingsarbete, didaktik, ämnesdidaktik, metodik, undervisning och lärande. Dessa 
begrepp är kopplade både till läraruppdraget som sådant och mot de undervisningsäm-
nen som studenterna väljer att fördjupa sig i inom ramen för ämneslärarprogrammet. 
Det kunnande som ryms innebär således att lärarstudenten ska utveckla insikter och 
kunskaper om vad det innebär att kunna undervisa någon annan i exempelvis sam-
hällskunskap. Utbildningen är en professionsutbildning vilket ovanstående centrala be-
grepp stipulerar men finns det en samsyn om vad det innebär utifrån en högskolepeda-
gogisk front? Hur dessa begrepp kontextualiseras, transformeras och slutligen realiseras 
i undervisningssalarna är mera ovisst när det gäller den undervisning som de facto ge-
nomförs och som studenterna möter.8 För varje delkurs finns det förvisso en kursplan, 
exempelvis samhällskunskap 1–3 hp, 31– hp, 1–9 hp och 91–12 hp, men inte hel-
ler en kursplan säger något om undervisningssituationen utan kursplanen levandegörs 

7  Utbildningsplan, ämneslärarprogrammet (21), s. 2. Utbildningsplanen utgår 
ifrån Högskoleförordningen 1993:1, bilaga 2; SFS 213:1118.

8  Utbildningsplan, ämneslärarprogrammet (21).
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utifrån lärarens tolkningsbas och pedagogiska grundsyn samt lärarens praktiska teorier 
om undervisning. Dessa hänger ihop med både historiska och sociala förutsättningar så 
som nedanstående figur 9 åskådliggör:
 
Figur 1. Undervisningens påverkansfaktorer utifrån historiska och sociala förutsättningar

SAMHÄLLSSTRUKTUR

Historiska
förutsättningar

Sociala
förutsättningar

Utbildningspolitik Ekonomisk politik Socialpolitik

Central utbildningsadministration

Formell organisation   Formella regler Officiella mål

Centrala förutsättningar

Lokala förutsättningar

Lokal organisation Ekonomiska, personella och fysiska resurser

Lokala regler Lokal läroplan 

Skolledning Kollegium Elever
  Föräldrar

Lokal ekonomi, politik, kultur

Lärares

tolkningsbas

eller pedagogiska 

grundsyn

Lärares

praktiska

teorier om

undervisning

Formuleringsarenan

Undervisningen

Realiseringsarenan

9  Modifiering av Svingby (1979), s. 5 i Florin Sädbom (215). Mitt tillägg i figuren rör 
 de två textrutorna med formulerings- respektive realiseringsarenan, som är inspirerade 

efter Lindensjö och Lundgren (2).
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Utfallet av undervisningen manifesteras, utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv, i mötet 
mellan formulerings- och realiseringsarenan,1 och beror således på många aspekter som 
den undervisande läraren både är medveten och omedveten om. Den samlade erfaren-
heten hos varje lärare består av mer eller mindre beprövade sådana. En del av denna 
lärarkunskap benämns som tacit knowledge och handlar om lärares tysta kunskap.11 En 
definition av vad den tysta kunskapen karaktäriseras av ges av den ungersk-brittiske kemis-
ten och filosofen Michael Polanyi genom det kända exemplet om ansiktsigenkänning. 12 
Han menar att den tysta kunskapen finns inbäddad hos människan:

We know a person’s face, and can recognize it among a thousand, indeed a million. 
Yet we usually cannot tell how we recognize a face we know, so most of this cannot 
be put into words. When you see a face, you are not conscious about your know-
ledge of the individual features (eye, nose, mouth), but you see and recognize the 
face as a whole. 13

Polanyis exempel illustrerar att vi inte alltid är medvetna om hur vi vet att vi vet saker. 
Hur skulle du kunna säga att du känner igen en individ i ett hav av ansikten, där alla 
till synes har ögon, näsa, mun och ser ganska lika ut? Vi vet mer än vi kan uttrycka, we 
can know more than we can tell, 14 är också ett uttryck som Polanyi använde sig av och 
som illustrerar en del av medvetandets funktion och hur människan urskiljer saker. 
Inspirationen från 19-talets gestaltpsykologi återfinns i egenskap av hur Polanyi me-
nar att människan organiserar perceptionen, upplevandet, tänkandet och handlingarna 
enligt vissa struktur- och meningsprinciper. 15 Vad resonemanget om tyst kunskap kan 
visa på är att alla lärare har delar av sitt yrkeskunnande som en integrerad del av de 
didaktiska överväganden som görs, så också högskoleläraren. Den australiensiske lärar-
utbildaren John Loughran menar att den tysta kunskapen behöver kläs i ord och den 
behöver levandegöras som en tydlig del av lärares professionella kunskapsbas.1 Hur kan 

1 Linde (212).
11  Loughran (2).
12  Polanyi (19).
13  Ibid.
14  Polanyi (19).
15  Gestaltpsykologi var en av huvudinriktningarna i psykologin under första hälften 

av 19-talet med stort inflytande även därefter. Tyska: Gestalt ’form’, ’skepnad’, 
substantiv bildat på ett gammalt perfektparticip av stellen ’ställa’: gestalt (’ställd’); 
psykologisk term för något som upplevs som enhet eller helhet, i vilken de enskilda 
delarna både bidrar till och får sin mening av helheten. Jfr Psykologiguiden, 
gestaltpsykologi.

1  Loughran (2), s. 4–47.
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den tysta kunskapen då komma till tals? Det gör sig inte av sig självt utan här behöver 
de egna fördomarna motsägas, för liksom alla har haft lärare som har påverkat så påverkar 
vi de blivande lärarna i klassrummet genom den undervisning, examinationsform och 
möjlighet till interaktion som erbjuds. Om en student har upplevt grupparbete som 
någonting kaotiskt under sin gymnasietid så är det troligt att studenten kommer att 
uppleva moment med grupparbeten som någonting negativt även under sin studietid 
som blivande lärare och att komma åt fenomenet är svårt, enligt Loughran. Om en 
student istället har observerat en undervisningssituation som fungerade bra, utan att 
egentligen förstå de underliggande didaktiska valen hos den observerade läraren, är pro-
blematiken densamma. Ingen av dessa situationer bidrar till att lärarens tysta kunskap 
blir synlig utan lärares kunskapsbas förenklas och undervisningen reduceras till en rad 
olika tekniker. Dessa tekniker vill lärarstudenterna gärna lära sig utan att förstå vad, hur 
och varför. Om detta ska kunna utmanas så behöver högskoleläraren arbeta med vissa 
saker. Loughran menar vidare att:

… teacher educators need to push the boundaries of their own practice in making 
their professional knowledge clear and explicit for their students of teaching. Making 
professional knowledge clear and accessible is vital for students of teaching and is a 
key component of the work of teacher education. 17

En viktig del av att vara undervisande lärare på högskolan innebär, enligt Loughran, 
att vara öppen och tydlig med sina överväganden när det rör den egna undervisningen. 
Enligt min tolkning är detta förhållningssätt viktigt för alla undervisare inom högre 
utbildning men när det gäller att undervisa blivande lärare blir det ännu viktigare. Här 
synliggörs uppdragets dubbla natur, som innebär att undervisa för att någon annan ska 
kunna undervisa om något. Det innebär att läraren behöver tänja på gränserna för sitt 
eget vetande och kunnande för att göra sina val transparenta för lärarstudenterna. Här 
finns ingen uppdelning mellan ämnesteori eller ämnesdidaktik utan de är integrerade 
och utgör lika viktiga komponenter. Frågan som alla som undervisar inom lärarutbild-
ning behöver ställa sig är: hur transparenta är mina val och hur lyckas jag göra dessa 
tillgängliga för mina studenter som ett led i deras professionsutveckling? 
 Oavsett om man undervisar i grundskolan, gymnasiet eller inom universitet och 
högskola finns det en återkommande grundprincip för att skapa god undervisning och 
det är att försöka se världen genom elevernas och studenternas ögon. Den forskning 
som visar på vikten av att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevens lärande 
behandlar ofta aspekter såsom vikten av att undervisningens anpassas till elevernas kun-

17  Ibid., s. 4.
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skapsnivå. Utgångspunkten i undervisning handlar om att engagera eleverna i arbete 
och ge dem relevanta instruktioner.18 Samtidigt menar pedagogen Martin Stigmar att 
de flesta högskole- och universitetslärare är mer tränade i att utveckla goda ämneskun-
skaper och bedriva forskning än att fördjupa sig i hur man undervisar så att studenterna 
utvecklar de kunnanden som skrivs fram i kursplanerna.19 För att bli en kompetent 
högskolelärare krävs något mer än djupa ämneskunskaper, vilket också lyfts fram av 
den amerikanska pedagogen Sandra K. Abell:

Do teachers who know more science make better science teachers? If this were 
true, surely the best science teaching would take place at the university level by 
individuals who possess a Ph.D. in their science field. Yet we know that this is not 
necessarily so; university science students cite poor teaching as one of the main 
reasons for dropping out of science majors. 2

Att vara en duktig ämnesteoretiker är sålunda ingen garanti för att den undervisning 
som bedrivs fungerar i relation till studenternas förståelse eller kommande yrke, poäng-
terar Abell. I exemplet ovan anges undermålig undervisning på högskolan som en an-
ledning till avhopp från utbildningen. Abells exempel är hämtade från USA, men vilka 
egenskaper som är viktigast hos läraren för att gynna studenternas lärande har många 
frågat sig utan att egentligen kunna ge ett definitivt svar.21 Det finns givetvis variabler 
som lyfts såsom vikten av att läraren är en tydlig ledare i klassrummet, att läraren visar 
förtroende för sina elever, ger god respons samt använder sig av flera metoder och verk-
tyg för att omsätta sin egen ämneskunskap till begriplig undervisning. 22 Att undervis-
ningen inte heller alltid fungerar som avsett är något som alla lärare stundtals funderar 
över även om det inte undersöks systematiskt. Från tidigare intervjustudier med lärare 
har jag stött på samma resonemang kring olika undervisningssituationer. Varför fung-
erade det med C idag, men inte igår, när jag gick igenom samma moment med A? Kanske 
var eleverna trötta? Min förklaring var kanske otydlig? Varför blev det så? Vad gör jag för fel? 
Detsamma gäller för högskole- och universitetsläraren och ibland upplevs det som om 
föreläsningarna fungerar och ibland inte. Huruvida dessa funderingar ligger till grund 
för djupare reflektion eller ett systematiskt utforskande av den egna undervisningsprak-

18  Håkansson & Sundberg (212).
19   Stigmar (29).
2 Abell (213), s. 115.
21   Lo (213).
22  Håkansson & Sundberg (212).
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tiken låter jag vara osagt. När alla rimliga förklaringar 23 tar slut och vi fortfarande inte 
kan förklara varför en del lär sig och en del inte, kanske vi på allvar måste ändra rikt-
ningen på våra frågor rörande undervisning och studenternas lärande? 

Högskole- och universitetslärarens ämnesspecifika kunskapsbas
Det är ingen överdrift att påstå att vi vet ganska lite om vad våra kolleger gör i sina 
föreläsningssalar och klassrum. Den utveckling som har skett i klassrum utanför hög-
skolan, där undervisning allt oftare systematiskt observeras och diskuteras kolleger 
emellan, är inte lika framträdande i högskolepraktiken.24 Det finns olika tänkbara för-
klaringar när det gäller skillnaderna mellan skola och högskola men det är givetvis en 
fråga om uppdragets natur, tid och resurser, undervisningsgruppens storlek och organi-
seringsmöjligheter. Det som också är betydelsefullt i sammanhanget berör den enskilde 
undervisande högskolelärarens pedagogiska kunskapsbas, som också kan benämnas 
som pedagogical content knowledge 25 (PCK), och hur denna tar sig uttryck. 
 Hur högskoleläraren lyckas integrera ämneskunskap och ämnesdidaktik i en under-
visningssituation handlar främst om annat än tid och resurser och denna kunskapsbas 
är värd att ägna uppmärksamhet åt, eftersom den kan antas vara mer heterogen än 
vad den är hos lärare i grund- och gymnasieskola. Att den är mer heterogen handlar i 
grunden om att högskolelärarens yrkeserfarenhet, examina och uppdrag kan skilja sig 
mycket åt.  Det innebär i sin tur att högskolelärare kan ha mycket eller lite under-
visningserfarenhet när de träder in i yrkesrollen och att det gäller för var och en att 
hitta en undervisningsstrategi som fungerar. Detta blir givetvis extra märkbart när det 
handlar om att undervisa på en lärarutbildning men gäller så klart också andra utbild-
ningar inom högskola och universitet. PCK-begreppet är användbart, menar jag, när 
högskolelärarens pedagogiska och ämnesspecifika kunskapsbas ska synliggöras, efter-

23  Det finns många viktiga delar som kan gynna en undervisningssituation så som 
att eleverna kommer mätta och utsövda till skolan, att läraren bemöter eleverna 
med respekt och vill dem väl. Allt detta skapar förutsättningar för lärande och de 
hänger nära samman. Däremot säger det inget om hur eleverna lär sig eller vad 
läraren måste ta upp för att eleverna ska utveckla ämnesspecifikt kunnande som 
att exempelvis skriva en argumenterande text, förstå aritmetik, eller redogöra för 
svenskt statsskick. 

24  Sedan införandet av skollagens (SFS 21:8) ökade fokus på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet samt införandet av karriärtjänster i skolan har fokus mot 
undervisningsutvecklande metoder ökat.

25  Schulman (198), s. 4–31.



25

som begreppet medger en fördjupad diskussion kring den olikhet som lärare har. PCK-
begreppet är inte ett nytt, tvärtom introducerades det av den amerikanske utbildnings-
vetaren Lee S. Shulman redan på 198-talet men begreppet har fått ett uppsving de 
senaste åren när relationen mellan undervisning och lärande har rönt förnyat intresse. 
 En anledning har varit att söka svar på varför resultaten under senare år sjunkit i 
de internationella kunskapsutvärderingarna PISA och TIMMS.2 Skolverket gav ut en 
kunskapsöversikt som handlar om att se helheter i undervisningen där ett kapitel handlar 
om lärares ämnesdidaktiska kunskap som en förutsättning för elevers lärande.27 Tex-
ten berör undervisning i de naturvetenskapliga ämnena men kan generaliseras till alla 
undervisningsämnen och lärarens specifika yrkeskunnande. PCK-begreppet lyfts också 
fram i rapporten, Att förstå sig själv och andra, där det kopplas mot de samhällsveten-
skapliga ämnena.28 Det som Schulman introducerade var en modell över det samman-
bindande kittet mellan lärarens pedagogiska kunskaper och lärarens ämneskunskaper, 
det vill säga lärarens ämnesdidaktiska kunskap och hur denna kommer till uttryck i 
undervisningen. PCK brukar visas genom figuren: 29 
 

2  PISA syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem 
bidrar till att 15-åriga elever är rustade att möta framtiden när det gäller kunskaper 
i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. TIMSS är en studie som mäter 
elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8.

27  Skolverket (213a).
28  Skolverket (213b).
29  Campo (212).

Figur 2. Lärares ämnesspecifika kunskapsbas

Pedagogy

Context

Content

PCK



26

I de tre cirklarna återfinns pedagogik, ämnesinnehåll och kontext och dessa överlappar 
mer eller mindre. I överlappningen återfinns det som Schulman kallar för pedagogical 
content knowledge och som är en specifik lärarkunskap. Han benämnde det själv på 
följande sätt; 

Pedagogical content knowledge, that special amalgam of content and pedagogy that 
is uniquely the province of teachers, their own special form of professional under-
standing. 3 

Schulmans modell kan te sig endimensionell men den består av många delar som i in-
teraktion mellan lärare och elev visar på lärares tysta kunskap i handling. Schulman visar 
hur den ämnesdidaktiska kunskapen består av ett ämnesspecifikt kunnande, exempelvis 
kunnande om demokratibegreppet, och dess transformation genom exemplifieringar på 
ett sätt som gynnar elevernas lärande. Hur kan demokrati förstås utifrån Sverige som 
exempel? Hur kan demokrati förstås utifrån Nordkorea som exempel? Nilsson menar 
att PCK kan användas som en teoretisk ram för att lärares praktiska kunnande ska 
kunna uttryckas och analyseras och på så sätt inte förbli en ”tyst kunskap”. Hon hänvisar 
också till en studie av Kindt där också lärarutbildningarna relateras till PCK.31 Är då 
PCK-begreppet användbart inom lärarutbildningarna? Nilsson skriver: 

PCK är ett viktigt begrepp för forskare, lärare och lärarutbildare för att försöka ana-
lysera och diskutera vad god undervisning i naturvetenskap innebär och vidare kun-
na använda denna kunskap för att stödja god praxis i skola och lärarutbildning.32

Då citatet är taget från naturvetenskapsdidaktikern Pernilla Nilsson och Skolverkets 
forskningsöversikt, Att se helheter i undervisningen, naturvetenskapligt perspektiv, är det 
naturvetenskap som lyfts fram. Liksom Nilsson menar jag att PCK-begreppet är an-
vändbart också när det gäller för lärare att få syn på vad god undervisning i samhälls-
kunskap innebär och detta skulle också kunna bli mer synligt i mötet med de blivande 
samhällskunskapslärarna. Det finns också utmaningar med att använda sig av PCK-
begreppet från att bruka det på ett beskrivande sätt, som i den här texten, till att visa 
dess innebörder utifrån praktiska undervisningsexempel. Den andra utmaningen hand-

3  Shulman (1987), s. 8.
31  Kindt (29), s. 19–24.
32  Skolverket (213a), s. 4.
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lar om att visa på effekter i relation till elevernas lärande genom det teoretiska ramverk 
som PCK medger.33 Om PCK kan fungera som ett yttre ramverk för högskole- och 
universitetslärare för att synliggöra den egna praktiken hur kan då modellen också in-
spirera till att studera elevernas lärande? Jag ska avslutningsvis försöka ge ett exempel på 
hur det skulle kunna gå till.

Kring undervisningens planering och genomförande
En viktig fråga att diskutera vidare handlar om nyfikenheten på den egna och andras 
undervisning. Vilka möjligheter till vidare utveckling finns inom räckhåll för undervi-
sande lärare inom högskolan? Alla lärare som undervisar vid högskola oavsett inrikt-
ning förväntas läsa kurser i högskolepedagogik men vad prioriteras med tanke på att en 
kurs vanligtvis är 7,5 hp? Man kan anta att en hel del frågor som rör den egna under-
visningssituationen inte hinns med. Att kurserna har examinationsmoment kan också 
minska möjligheterna till genuin reflektion, eftersom det kan vara viktigare att visa att 
man kan än att ställa öppna reflekterande frågor kring undervisningen. Att undervisa 
blivande lärare innebär en pedagogisk och didaktisk dubbelhet som, enligt min erfaren-
het, inte adresseras tillräckligt i det vardagliga arbetet, även om forskningsfältet kring 
universitetslärares uppdrag är välbeforskat.34 Här finns många olika synsätt som handlar 
om dels vilket innehåll som studenterna ska möta, dels på vilka sätt. Dubbelheten be-
står i att få studenterna att se bortom ämnesteorin i riktning mot klassrummets praktik 
där deras framtida elever finns. Samtidigt innebär det att den undervisning som de 
möter behöver stödja en sådan utveckling och vilka innehållsliga dimensioner som då 
är viktiga att lyfta är en fråga som bör problematiseras. Detta fenomen har benämnts, 
som tidigare berörts, som en fragmentiserad praktik, eftersom universitetslärarna 35 på 
många sätt är utlämnade att försöka få ihop det ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska 
innehållet i undervisningen.3

 De två huvudområden som framstår som centrala när det gäller ämneslärarprogram-
met är relationen mellan ämnesteorin och ämnesdidaktiken och hur dessa levandegörs 
inom ramen för utbildningen.
                                        

33  Abell (213).
34  Loughran (2); Korthagen (21).
35  Inkluderar alla som undervisar på högskola och/eller universitet oavsett formell 

titel.
3  Ball (2), s. 241–247.
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Figuren bör förstås som att ämnesteori och ämnesdidaktik, exempelvis statskunskap 
och samhällskunskapsdidaktik, integreras i den undervisning som bedrivs. Alltså, ingen 
ämnesteori utan ämnesdidaktik och ingen ämnesdidaktik utan ämnesteori utan dessa 
förutsätter varandra och kan gestaltas på olika sätt. Man kan inte undervisa utan att 
undervisar om något, vilket innebär att det alltid finns en ämnesdidaktisk dimension 
närvarande även om det inte uttrycks som ämnesdidaktik för studenterna. I en studie av 
Lunenberg, Korthagen och Swennen 37 adresseras lärarutbildarens funktion som före-
döme för de blivande lärarna. De poängterar att ‘‘teachers teach as they are taught’’ vilket 
synliggör den syn på skolan och undervisning som studenterna har med sig när de 
påbörjar sin lärarutbildning. Individen har formats genom skolsystemet och utvecklat 
en viss syn på lärarrollen och undervisning som sedan blir en sanning om yrkesrollen 
på gott och ont. Högskoleläraren undkommer inte heller dessa socialiserande proces-
ser, även om det skiljer många år mellan när de blivande lärarna lämnade grund- och 
gymnasieskolan och när högskoleläraren gjorde det. På vilka sätt utmanas högskolelära-
ren att utveckla sin egen syn på teorier om lärande? Att högskolelärararen skulle vara i 
framkant, som en rollmodell, när det gäller undervisning tillbakavisas:

… at present one must have serious doubts about the competence of teacher educators  
to serve as role models in promoting new visions of learning. 38

St
yr

do
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ment: bestämmelser och riktlinjer, utbildningsplan och kursplaner.

Integrering Ämnes-
didaktik

Ämnes-
teori

Figur 3.  Undervisningens två ämnesområden inom ämneslärarprogrammet

37  Lunenberg, Korthagen & Swennen (2), s. 58.
38  Ibid.
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Ska detta tolkas som om den undervisning som bedrivs vid universitet och högskolor 
inte håller måttet eller inte är i framkant? Att dra den slutsatsen skulle givetvis vara en 
grov övertolkning av vad Lunenberg, Korthagen och Swennen vill säga med innehållet 
i sin artikel. Däremot visualiserar de att det finns aspekter av yrkesrollen som behöver 
lyftas fram och som har med individens egna pedagogiska och didaktiska grunder att 
göra och då speciellt om det är i relation till en lärarutbildning. En teori om lärande 
som måste anses vara relativt ny, åtminstone i jämförelse med exempelvis behavioris-
men och kognitivismen, och som har direkta implikationer för undervisning och lä-
rande är variationsteorin. Kan den här teorin erbjuda universitets- och högskolelärare 
nya verktyg för att undersöka undervisningen?

Variationsteorins relevans för universitets-     
och högskolelärarens undervisning
Variationsteorin förknippas ofta med arrangemanget learning study 39 men dessa två 
behöver inte användas tillsammans utan variationsteorin är en teori om lärande och 
learning study är en modell kan användas ihop med andra teorier, exempelvis verk-
samhetsteori och hermeneutik. Variationsteorin har vuxit fram ur en fenomenografisk 
forskningsansats som studerar individers uppfattningar av något och förknippas främst 
med pedagogen Ference Marton. På vilket sätt skiljer sig då variationsteorin åt från 
andra lärandeteorier och vad kan teorin erbjuda universitets- och högskolelärare? Det 
finns en markant skillnad från andra teorier och det är att den är direkt tillämpbar för 
att analysera en undervisningssituation med fokus på vad som gör skillnad för om elev-
er lär sig ett avsett ämnesinnehåll eller inte. Enligt de erfarenheter som jag har av möten 
med lärare som har prövat variationsteorin är det just denna omriktning av blicken på 
den egna undervisningen som lärarna lyfter fram som positivt. Även om de har använt 
sig av variationsteorin när de har genomfört en learning study så verkar variationsteorin 
sedan hjälpa lärarna att få syn på hur undervisningen påverkar eleverna även utanför 
pågående learning studies, vilket även andra studier tar upp.4 Om det förhåller sig på 
det viset bör de didaktiska verktyg som variationsteorin erbjuder också kunna komma 

39  I learning study planerar, utvärderar och utvecklar kolleger undervisning 
tillsammans. Modellen är cyklisk och iterativ och lärarna utprövar systematiskt 
en undervisning som ger bästa möjlighet till lärande för eleverna. Det kan 
således vara såväl en kompetensutvecklingsform för kollegialt lärande som en 
forskningsansats.

4  Kullberg (212), s. 232–244; Lo (214); Florin Sädbom (215). 
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högskolelärare till del. Marton beskriver utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv vad 
det är lärare behöver bli duktiga på, vilket ofrånkomligen handlar om att lära sig att 
hjälpa andra att lära:

Without learning to see, you cannot learn to do. Knowing what the learner is sup-
posed to become able to do does not suggest what we should do in order to help 
the learners to learn. For this, we must find out what the learners needs to learn 
to see. Finding out what the students have to learn to see in order to become able 
to do certain things, under certain circumstances, is the philosopher’s stone of the 
“art of teaching all things to all men” (Comenius, 157/22). In order to find the 
“philosophers stone” we have to start with the question, “What does it take to see 
certain things in certain ways?” 41

I citatet ovan återfinns det som lägger grunden för variationsteorin och vad det också får 
för konsekvenser för lärarrollen. Marton skriver att se något innebär att urskilja något som 
något vilket medför att variationsteorin bör betraktas som en differentieringsteori. En vanlig 
undervisningsstrategi som lärare använder när en elev inte förstår är att upprepa samma 
sak flera gånger, men enligt denna teoretiska utgångspunkten är det ingen framkomlig 
strategi. Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv behöver läraren istället genom sin 
undervisning erbjuda de mest passande exemplen för ett specifikt lärandeobjekt (vad 
eleven ska lära sig). Hur gör då läraren det? Utifrån ett formulerat lärandeobjekt finns 
det flertalet kritiska aspekter att upptäcka eftersom de kritiska aspekterna varierar uti-
från lärarens undervisningserfarenheter och elevernas föreställningar i relation till lärande-
objektet. Lärarens behöver ta reda på hur elevernas förståelse är i relation till lärande-
objektet och sedan anpassa/ variera de kritiska aspekterna på ett sätt som gynnar eleverna. 
Eftersom det inte här finns utrymme att fördjupa texten kring teorin när det gäller 
lärandeobjektets uppbyggnad, kritiska aspekter och variationsmönster såsom kontrast, 
separation, generalisering och fusion, hänvisar jag till Martons bok, Necessary conditions 
of learning och Los bok, Variationsteori för bättre undervisning och lärande. Syftet med 
den här texten är lyfta fram variationsteorin för att diskutera huruvida högskolelärare 
skulle vara hjälpta i sin egen undervisningssituation av att stifta bekantskap med en 
teori som en del yrkesverksamma lärare i skolan har prövat och som verkar bidra med 
en ny syn på undervisningens genomförande. Lo lyfter fram tre vägledande principer 
för den som vill pröva att använda variationsteorin i sin undervisning. Dessa principer 
ligger väl i linje med undervisningsprinciper som lärare redan ofta använder sig av. Den 
första principen handlar om att lärare måste identifiera och arbeta med de föreställningar 

41  Marton (215), s. 255 f.
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och förkunskaper som eleverna har med sig.42 Grundprincipen bygger på att läraren måste 
ta reda på hur studenterna uppfattar ett visst lärandeobjekt om studenternas uppfatt-
ningar ska kunna förändras i relation till detta objekt. Frågor som behöver diskuteras 
fortsättningsvis är: vad vet jag om mina studenters förkunskaper i relation till det som jag 
ska undervisa om? Vad innebär det att ta reda på detta? 
 Den andra grundprincipen som Lo lyfter fram är att: lärare behöver ibland gå på djupet i sin 
ämnesundervisning och presentera många exempel kring ett och samma koncept samt bygga 
en stabil grund i form av faktakunskaper. 43 Den här principen handlar om att studenterna 
behöver få en gedigen grund som är byggd på faktakunskap men de behöver också få 
kunskap om hur olika moment hänger samman inom ämnet. Här förefaller ämnet 
samhällskunskap ha en egen ämnesproblematik med tanke på de olika disciplinerna 
som konstituerar ämnet. Det som särskiljer variationsteorin och allmänt vedertagna 
undervisningsprinciper när det gäller att presentera många exempel i undervisningen är 
att exemplen väljs noga och systematiskt, utifrån studenternas förkunskaper och i rela-
tion till valda variationsmönster och kritiska aspekter. Frågor som behöver diskuteras 
fortsättningsvis är: hur vet jag att de exempel som jag brukar använda i undervisningen 
utgår ifrån studenternas förståelse och inte endast min egen? Hur kan jag variera mina 
exempel på ett sätt som bidrar till att jag får mer kunskap om vad som skulle kunna 
utgöra kritiska aspekter?
 Den tredje grundprincipen som Lo redogör för handlar om: att undervisning av 
metakognitiva färdigheter måste integreras i studiegången inom flera olika ämnesområden. 
Här poängterar Lo att lärande sker genom urskiljning och därför är kunskap inte direkt 
överförbar mellan lärare och student. Lärarens uppgift är inte att fylla ett tomt kärl 
utan att även få studenterna att förstå hur urskiljning går till, att de får uppleva hur 
variationsmönster får dem att urskilja kritiska drag, vilket är en metakognitiv färdighet. 
Om läraren använder sig av variationsteorin och arbetar för att få studenterna att ut-
veckla förmågan att själva se på undervisning och lärande utifrån detta synsätt så kom-
mer de att få syn på hur de själva lär sig vilket kan öka deras metakognition. Det som 
förefaller synnerligen användbart i relation till den tredje undervisningsstrategin är att 
teorin kan bidra med att studenterna får syn på sitt eget lärande men att det också kan 
gynna deras blivande elever i sina kommande klassrum. Frågan som behöver diskuteras 
fortsättningsvis är: Om variationsteorin har potential att påverka studenternas lärande och 
indirekt deras kommande elever samt hur kan den bli en del i ämneslärarutbildningen? 

42  Lo (214), s. 129.
43  Ibid., s. 13.



32

Avslutande diskussion
Den här texten har måhända fler frågor än svar. Syftet med texten var att problematise-
ra den undervisande rollen inom ramen för lärarutbildningen. Jag har valt att adressera 
högskolelärarens roll och funktion och pekat på vad forskning om denna roll menar är 
problematisk i relation till lärarutbildningen. Många menar att yrkesrollen har en spe-
ciell komplexitet där högskolelärarens roll givetvis är att utbilda andra men att högsko-
leläraren samtidigt gärna håller fast i det som är välbekant. Det tror jag att många kan 
känna igen sig i. Här uppstår således ett spänningsfält mellan vad vi vill att studenterna 
ska utveckla och vad vi gärna själva håller kärt i fråga om vedertagna positioner, välbe-
kanta teorier och kunskapsområden. För att lyfta detta behöver komplexiteten erkän-
nas för vad den är men universitets- och högskolelärarens ämnesspecifika kunskapsbas 
behöver också diskuteras vidare. Här kan PCK-begreppet komma till användning för 
att analysera och belysa hur lärares olika kompetenser kommer till uttryck. Att jag har 
valt att lyfta fram PCK-begreppet i relation till högskolelärarens roll är för att jag tror 
att det finns ett behov av att diskutera de val som ligger till grund för den undervisning 
som realiseras. Precis som Loughran menar jag att den professionella kunskapsbasen 
behöver kläs i ord. Men det räcker inte att få syn på och diskutera den egna kunskaps-
basen med kolleger utan den behöver sättas i relation till hur den påverkar studenterna. 
Vilken undervisning erbjuds studenterna? Är våra didaktiska överväganden synliga för 
studenterna? Den gemensamma kollegiala diskussionen är viktig i det här samman-
hanget, eftersom alla besitter specifika kompetenser som tillsammans konstituerar den 
samlade kunskap som studenterna möter. Utifrån en variationsteoretisk horisont skulle 
vi behöva rikta mer fokus mot att ta reda på vilken undervisning som i själva verket 
erbjuder studenterna ett reellt lärande. Därmed skulle variationsteorin kunna bidra till 
högskolelärarens fortsatta professionella och lärarstudenternas ämnesdidaktiska utveck-
ling. ■
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Geografi och lärande
I GPS-användandets tidevarv finns det ibland anledning att fråga sig hur det står till 
med den geografiska allmänbildningen. Trots att geografi studeras i alla grundskolans 
stadier och i flera av gymnasieskolans program är det ovisst vilka förkunskaper stu-
denterna bär med sig in i högskoleutbildningen. Av särskild betydelse är förstås vad 
de blivande lärarna i ämnet kan. Tidigare har jag noterat att studenter ofta har med 
sig ganska lika föreställningar om geografiämnet och dess innehåll. Studenter kopplar 
till exempel kartan, hållbar utveckling och demografi till geografi men det är inte lika 
självklart att de kopplar klimat och en varas livscykel till geografi. Därför genomfördes 
inom ramen för forskningsprojektet DISA 1 vid Högskolan för lärande och kommu-
nikation (HLK) en första systematisk undersökning av lärarstuderandes (grundlärare 
med inriktning mot årskurs F–3 respektive 4–) förkunskaper i ämnet geografi, vilket 
inkluderar både naturgeografi och kulturgeografi. En undersökning av förkunskaper 
är till god hjälp vid genomförandet och utvärdering av kurser eller andra former av 
utbildning, eftersom man kan se inom vilka delar det finns goda kunskaper och var 
eventuella kunskapsluckor föreligger. På så vis kan onödig repetition undvikas och en 
möjlighet till att fylla kunskapsluckor eller till fördjupning öppnar sig. Av intresse är 
även om kunskaper går att koppla till tidigare utbildning, utbildningstraditioner eller 
egenhändigt förvärvade kunskaper. Tanken är att denna undersökning även skall bidra 
till att utveckla undervisningen långsiktigt genom att den återkommer under flera år 
och på så vis kan bidra till att upptäcka och följa eventuella trender i förkunskaper hos 
lärarstudenter. Undersökningen kan inte ligga till grund för generaliserande slutsatser, 
eftersom den innefattade endast fyrtiofyra studenter, men den utgör en god grund som 
pilotstudie för en fortsatt och mer utvecklad studie. 
 Pedagogen Lena Molin och geografen Ann Grubbström menar att geografiundervis-
ningen i Sverige har varit relativt oförändrad oavsett läroplansreformer och att innehållet 

mikael gustafsson 

Finns det på kartan?
– om lärarstudenters förkunskaper i geografi 

1  DISA, Didaktik i samhällsämnena, är ett forskningsprojekt över disciplin-
gränserna vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping.
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i geografiundervisningen i mellanstadieskolor till stor del är traditionell och följer en 
selektiv tradition.2 Kunskap om enskilda länder och regioner prioriteras över kunskap 
om förbindelser mellan olika platser för att till exempel förstå följderna av orättvisor 
och att arbeta med frågor som rör hållbar utveckling med tvärvetenskaplig, holistisk 
och pluralistisk inriktning.3 Att geografiämnet haft svårigheter när det gäller att utveck-
la ämnestraditioner kring värdefrågor och lärande om hållbar utveckling, demokrati 
och miljöfrågor bekräftas även av geografen Tomas Torbjörnsson och Lena Molin.4 
Detta poängterar även Molin, som menar att geografiundervisning saknar en moralisk 
dimension varvid möjligheten att diskutera frågor som rör solidaritet, social rättvisa, 
kön, etnicitet och hållbar social utveckling är begränsad.5 Därför bör man i under-
visningen om hållbar utveckling sträva efter pluralistisk undervisning, genom att visa 
konflikter mellan olika värderingar, synsätt och intressen, vilket torde bidra till att ge 
eleverna olika aspekter och infallsvinklar till miljöfrågor, som kan bidra till att utveckla 
kompetens att överväga och ta ställning. Enligt pedagogen Johan Öhman bidrar detta 
till att öka både kritiskt tänkande och demokratisk handlingskompetens, baserat på 
olika värderingar, synsätt och intressen. 

Undersökningens metod
Undersökningen baserar sig på att lärarstudenter i två studentgrupper har fått fylla i 
en enkät som fokuserar på förkunskaper i geografi. Den ena gruppen utgjordes av åtta 
lärarstudenter från kursen ”Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4–, 3 hp” 
som innehåller 7,5 hp geografi. Denna kurs ges under tredje terminen i ”Grundlärar-
programmet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–, 24 hp”. Gruppen 
fick enkätfrågorna skickade till sig med e-post vid slutet av september 21 och fick 
sedan också besvara frågorna per e-post.
 Den andra gruppen bestod av trettiosex lärarstudenter som studerade kursen ”Sam-
hällsorienterande ämnen för grundlärare F-3, 15 hp”, som till viss del innehåller geo-
grafi. Denna kurs går under andra terminen i ”Grundlärarprogrammet med inriktning 
mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, 24 hp”. Gruppen fick besvara 
enkäten skriftligt vid det först undervisningstillfället i geografi i mars 217. Insamlingen 
av enkäterna skedde radvis i undervisningssalen, utan att svarsdokumenten blandades.

2  Molin & Grubbström (213), s.142–147.
3  Ibid.
4  Torbjörnsson & Molin (215), s. 338–354.
5  Molin (2).
  Öhman (29), s. 9–19.
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Tolkning av svar och resultat
På frågan Vad är urbanisering och vilka faktorer driver den? har svaren kunnat delas in 
i ”Flyttat till staden”; ”Flyttat från landet”; ”Arbete i staden”; ”Arbetslöshet på lands-
bygden”; ”Studier i staden” och ”Bättre levnadsförhållanden”. Var och en av dessa svar 
bedöms som ,2 poäng (se tabell 1). I F–3-gruppen svarade arton studenter ”Flyttat 
till staden”; tretton studenter ”Flyttat från landet”; elva studenter ”Pullfaktor arbete i 
staden” och sju studenter ”Pullfaktor bättre levnadsförhållanden”. I 4–-gruppen sva-
rade sju studenter ”Flyttat till staden”; sex studenter ”Flyttat från landet”; sex studenter 
”Arbete i staden” och tre studenter ”Arbetslöshet på landsbygden”.
 Frågan Vad innebär hållbar utveckling för dig? kategoriseras i fem kategorier, där var 
och en ger ,2 poäng (se tabell 2). Skulle svaret inkludera flera aspekter på en kategori 
så ger det ändå bara ,2 poäng. Dessa kategorier är ”Ekologisk hållbarhet, värna miljön 
globalt”; ”Ekologisk hållbarhet, värna miljön på ett mer specifikt och individinriktat 
sätt”; ”Ekologisk hållbarhet, biologisk mångfald”; ”Social hållbarhet” och ”Ekonomisk 
hållbarhet”. Eftersom en student kan ge flera svar på en aspekt kan det totala antalet 
svar vara större än antalet studenter. I F–3-gruppen var tjugotre svar ”Värna miljön 
globalt”; fyrtiotre svar ”Värna miljön på ett mer specifikt och individinriktat sätt”; sju 
svar ”Social hållbarhet” och fyra svar ”Ekonomisk hållbarhet”. I 4–-gruppen var sju 
svar ”Värna miljön globalt”; fjorton svar ”Värna miljön på ett mer specifikt och indi-
vidinriktat sätt”; två svar ”Biologisk mångfald”; ett svar ”Social hållbarhet” medan inte 
någon svarade: ”Ekonomisk hållbarhet”.
 Bara en student från gruppen F–3 svarade ja på frågan Har du kommit i kontakt med 
GIS (Geografiskt informationssystem) och i så fall hur? Denna student kom i kontakt med 
GIS på gymnasiet i samband med arkitektur. Ingen i 4–-gruppen svarade ja på denna 
fråga. 
 Angående frågan Hur uppkommer en bergskedja, som t.ex. Himalaya?, så tolkas svar 
som ”att kontinenter rör på sig” som ,5 poäng och ”när kontinenter dessutom kol-
liderar” som 1 poäng. I F–3-gruppen inkluderade tjugofem studenters svar ”konti-
nenter” eller ”plattor” och kollision mellan dessa, medan två studenter enbart nämnde 
”kontinenter” eller ”plattor”. I 4–-gruppen svarade sex studenter ”kontinenter” eller 
”plattor” som kolliderar och en student svarade ”plattor”.
 På frågan Nämn fem platser där det finns vulkaner! ger varje riktig plats eller nation 
där det finns vulkaner ,2 poäng, medan ett något övergripande svar ger ,1 poäng. I 
F–3-gruppen svarade samtliga trettiosex studenter ”Island”, tjugotvå svarade ”Hawaii”, 
sjutton svarade ”Italien”; sjutton svarade ”Kanarieöarna”; femton svarade ”Nya Zee-
land”; åtta svarade ”Japan”; sju svarade ”Alaska”; fyra svarade ”Chile”. Fyra av svaren 
”Kanarieöarna” var förtydligade med ”Lanzarote”, tre var förtydligade med ”Teneriffa” 
och en med ”Fuerteventura”. Två av svaren ”Italien” var förtydligade med ”Sicilien”. I 
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4–-gruppen svarade samtliga ”Italien” och fyra svarade även förtydligande med ”Sicilien”. 
Därtill svarade sju ”Island” och ytterligare två svarade ”Kanarieöarna”; ”Indonesien” 
och ”Japan”.
 På frågan När slutade den senaste istiden? gavs tre svarsalternativ: 1 år sedan; 
1  år sedan och 1  år sedan. I F–3-gruppen svarade tjugo studenter rätt: 
1  år, medan tretton studenter svarade: 1  år. I 4–-gruppen var det sex som 
svarade rätt och övriga två studenter svarade: 1  år.
 Vad det gäller frågorna om att räkna upp spår från istiden respektive besökta geolo-
giska bildningar så ger relevanta svar ,2 poäng. De vanligaste svaren på att ge exempel 
på spår från istiden var i F–3-gruppen: ”Fossiler” hos sjutton studenter; ”Rullstensås” 
hos sex studenter; ”Flyttblock” hos sex studenter och ”Isräfflor” hos fyra studenter. I 
4–-gruppen var de vanligaste svaren: ”Rullstensås” hos fem studenter; ”Jordarten 
morän” hos fyra studenter; ”Jättegryta” hos två studenter och ”Flyttblock” hos två stu-
denter. Ingen i denna grupp svarade ”Fossiler”.
 På frågan Varför det är fuktigt vid ekvatorn och torrare norr och söder därom? har jag 
fått svar med innebörden att ”solens vinkel mot jordytan är betydelsefull”, vilket jag 
bedömer som ,5 poäng, medan ett svar att ekvatorn ”ligger närmare solen” bedöms 
som ,2 poäng. I F–3-gruppen svarade tre studenter det förstnämnda svaret och sex 
studenter det sistnämnda. I 4–-gruppen svarade tre studenter att ”ekvatorn ligger när-
mare solen” och två studenter svarade att ”jordaxelns lutning ” var betydelsefull.

Diskussion och tolkningar
Angående poängsättningen av svaren på frågorna, så var avsikten att söka eventuella 
samband mellan studenters kunskaper i naturgeografi respektive kulturgeografi. Jag har 
studerat enkätresultaten rörande studenter som presterat bättre i de naturgeografiska 
frågorna respektive de kulturgeografiska frågorna, eller sämre i någon eller båda kat-
egorierna. Det går dock inte se något samband som gör gällande att prestationen an-
gående frågorna i naturgeografi skulle ha något samband med prestationen angående 
frågorna i kulturgeografi. I sammanhanget bör tilläggas att antalet studenter är för lågt 
för att kunna dra långtgående slutsatser.

Kulturgeografi
På frågan Vad är urbanisering och vilka faktorer driver den? var de vanligaste svaren an-
gående dessa faktorer: ”Flyttat till staden”; ”Flyttat från landet” och ”Arbete i staden” 
men även svar som ”Bättre levnadsförhållanden” och ”Arbetslöshet på landsbygden” 
förekommer. I F–3-gruppen angav tre (8%) studenter fyra till fem faktorer medan hela 
nitton (53%) angav noll eller en faktor och övriga studenter angav tre eller fyra faktorer. 
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Resultatet är liknande för 4–-gruppen där tre (38%) studenter angav fyra till fem fak-
torer och två (25 %) angav noll eller en faktor. Det är ju tydligt att de flesta har någon 
kunskap om vad urbanisering innebär och några har en något djupare insikt genom att 
de ger fler relevanta svar på frågan. I läroplanen tas begreppet upp under ”Centralt in-
nehåll” för årskurs 7–9 och där lyder texten: 

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser 
av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till 
och konsekvenser av detta. 7

I ämnesplanen för samhällskunskap för gymnasieskolan nämns inte begreppet urban-
isering men det hindrar inte att det tas upp i olika sammanhang.8 Det är möjligt att 
studenter bara arbetat med begreppet urbanisering under årskurs 7–9 och att man 
senare, i gymnasiet, arbetat med förändring och utveckling av samhällen men att man 
vid sådana tillfällen inte kopplat till begreppet urbanisering. Exempelvis skall gym-
nasieeleven i kursen ”Samhällskunskap 1a1” bland annat kunna dra slutsatser om hur 
nutida samhällsförhållanden, som arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av 
individer, grupper och samhällsstrukturer. 9 I detta fall har arbetslivets utveckling och 
samhällsstrukturer starkt påverkats av urbaniseringen men det är inte säkert att eleven 
direkt kopplar att människor, som flyttar till staden för att få arbete eller för att skaffa 
nödvändig utbildning, är en del av urbaniseringen.
 På frågan Vad innebär hållbar utveckling för dig? dominerar svaren ”Värna miljön 
globalt” och ”Värna miljön på ett mer specifikt och individinriktat sätt” starkt i både 
F–3- och 4–-grupperna medan svaren ”Social hållbarhet och ”Ekonomisk hållbar-
het” var få. Begreppet ”hållbar utveckling” brukar delas in i tre delar, som måste sam-
verka för att hållbar utveckling ska kunna uppnås. Dessa delar är miljö/ekologi, so-
cial hållbarhet och ekonomi. Svaren är helt övervägande kopplade till miljö. Det är 
bara två studenter i F–3-gruppen som har svar som täcker upp hållbarhet inom miljö, 
social hållbarhet och ekonomi. I samma grupp har arton (5%) studenter inte svarat 
alls eller bara givit ett kort svar på en av hållbarhetens delar, medan motsvarande för 
4–-gruppen är två studenter (25%). Detta innebär att hälften eller fler har kunskaper 
inom ”hållbar utveckling” men i de flesta fall bara inom den del som har med miljö 
att göra. Färre tar upp aspekter som har med social hållbarhet att göra och få tar upp 
ekonomiska aspekter. Resultatet är inte förvånande eftersom det vid en nationell kartlägg-

7  Skolverket (211).
8  Skolverkets hemsida.
9  Ibid.
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ning framkom att 39% av de tillfrågade lärarna i Sverige använde undervisningen 
om ”hållbar utveckling” som primär miljöundervisning.1 För att få en helhetsbild av 
”hållbar utveckling” och för att göra dess komplexitet begriplig i klassrummet måste 
de tre delarna tas med i undervisningen och sambanden måste tydliggöras och prob-
lematiseras. Till exempel måste hanteringen av naturresurser, som hållbart skogsbruk, 
sättas i relation till ekonomi och att samhället runt tjänar på ett långsiktigt brukande 
av naturresursen. Bortser man från hållbarhet kan det vara kortsiktigt ekonomiskt och 
socialt lönsamt med en kalavverkning av skog över stora områden, vilket ger kortsik-
tiga inkomster och social välfärd men i längden leder till förstöring av mark och vat-
ten, vilket i sin tur drabbar samtliga tre delar av hållbarheten. Ett annat exempel är att 
det även är viktigt att konsekvenser av den enskildes och samhällets agerande rörande 
konsumtionsmönster belyses. Detta eftersom produktion av varor i Sverige och i andra 
delar av världen påverkar miljön, samhället samt ekonomin och det är viktigt att de 
komplexa sambanden belyses från olika perspektiv. I sammanhanget bör det tilläggas 
att tjugofem studenter (9%) i F–3-gruppen gav minst ett svar inom ”Värna miljön 
på ett mer specifikt och individinriktat sätt” och för 4– gruppen var denna siffra 8 
studenter (1%). Detta är positivt eftersom naturresurser, energi, mat och sortering av 
avfall är tacksamma ämnen att arbeta med inom hållbarhetens alla tre delar, lokalt såväl 
som att problematisera globalt. Man kan exempelvis arbeta med livscykelanalys, där 
en varas ursprung, transporter, övrig miljöpåverkan, etik och rättviseaspekter analyseras 
och problematiseras. 
 Det går att arbeta med livscykelanalys med elever i alla skolans nivåer, men man 
måste naturligtvis anpassa undervisningsstoff och övningarnas svårighetsgrad. Att ar-
beta med livscykelanalys i undervisningen skulle kunna bidra till att utveckla de äm-
nestraditioner kring värdefrågor och lärande om hållbar utveckling, demokrati och 
miljöfrågor som efterfrågas av Tomas Torbjörnsson och Lena Molin.11 Därför är det en 
god idé att i lärarutbildningen fördjupa sig i begreppet hållbar utveckling och dess tre 
dimensioner för att därmed fördjupa kunskaper och färdigheter. I detta sammanhang 
menar jag inte att hållbarhetsdimensionen miljö/ekologi behöver minska, utan snarare 
tydligare kopplas samman med sociala och ekonomiska aspekter. Till exempel kan kon-
sumtion, livsstil och konsumenters val med fördel kopplas till de tre dimensionerna av 
hållbarhet för att även lyfta fram rättvise- och solidaritetsaspekter.
 I det fall lärare och skolledning vill utveckla undervisningen om hållbar utveckling 
finns till exempel SWEDESD – Internationellt center för lärande för hållbar utveck-

1  Skolverket (22).
11  Torbjörnsson & Molin (215), s. 338–354.
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ling vid Uppsala universitet. Centret fungerar som regeringens nationella samordnare 
inom GAP (Global Action Programme), bidrar med utvecklingen av styrdokument, 
erbjuder lärare arbetsmaterial samt vidare utbildning inom hållbar utveckling.12 Molin 
och Grubbström menar därtill att geografiundervisningen tycks vara nära relaterad till 
läroböcker.13 Därför bör läroböckernas innehåll stämmas av så att innehållet komplet-
teras och på så vis att undervisningen och därtill avsedd litteratur speglar skolans styr-
dokument.
 På frågan Har du kommit i kontakt med GIS (Geografiskt informationssystem) och i så 
fall hur? är det bara en student som varit i kontakt med detta begrepp och då i sam-
band med arkitektur. Undervisningen i geografi i årskurs 7–9 skall enligt kursplanen 
inkludera ”metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, 
till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informa-
tionssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till ex-
empel satellitbilder”.14 Fler borde svarat ja på denna fråga, eftersom tolv av studenterna 
var 19–22 år gamla och hade genomgått årskurs 7–9 när läroplanen från 211 började 
gälla. Att kunskaper om GIS i stort sett saknas torde bero på att studenterna inte träf-
fat på begreppet tidigare och att deras lärare i årskurs 7–9 inte har inkluderat detta i 
undervisningen, trots att läroplanen kräver det. Jag anser att användningen av GIS och 
IKT (informations- och kommunikationsteknik) är viktiga utvecklingsområden inom 
geografi, vilket även kulturgeografen Gabriel Bladh visar i en undersökning.15 Det finns 
exempelvis goda möjligheter att använda Google Maps och Google Earth i flera olika 
sammanhang inom geografi. Med Google Maps och Google Earth går det exempelvis 
att studera städer, kulturlandskap, naturlandskap, spår av geologiska processer, klimat-
zoner samt kanske det viktigaste att få överblick: genom att vandra mellan olika skalor 
för att få perspektiv och se mönster. Förklaringen till att lärare medvetet utelämnat GIS 
ligger sannolikt i att lärare inte känner sig tillräckligt kompetenta inom området. Detta 
bekräftas delvis i Molins studie som visar att substanstraditionerna har blivit selektiva 
över tid, vilket innebär att de inkluderar och utesluter ämnesinnehåll och har bildat en 
dominerande diskurs som inte är utsatt för konkurrerande alternativ och som inte har 
inkluderat GIS.1 Detta bekräftas av Bladh vars undersökning visar att geografilärare 
i allmänhet sällan använder geografiska IKT-enheter och GIS, medan kvalificerade 

12  Swedesd hemsida. 
13  Molin & Grubbström (213), s.142–147.
14  Skolverket (211).
15  Bladh (214), s. 158–18.
1  Molin (2).
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geografilärare använder dem i betydligt högre grad.17 Till saken hör att antalet lärare i 
årskurs 7–9 som undervisar i geografi, historia, samhälls- respektive religionskunskap 
fördelas jämnt mellan ämnena, med ungefär 37–38 lärare i varje ämne, men geo-
grafiämnet har minst antal kvalificerade lärare. 18 Mer än var tredje lärare saknar kvali-
fikationer i geografi och endast en av tre har en geografiutbildning som överstiger en 
termin.19 Att kompetens saknas skall dock inte tas som ursäkt för att inte uppfylla läro-
planens krav på undervisningens innehåll, eftersom det finns ett utbud av GIS-kurser 
att söka på olika lärosäten i Sverige och några av dessa är dessutom på distans.

Naturgeografi
På frågan Hur uppkommer en bergskedja, som t.ex. Himalaya? har tjugofem studenter 
(9%) i F–3-gruppen och sex studenter (75%) i 4–-gruppen en relativt god upp-
fattning om att det är kollision mellan tektoniska plattor som orsakar bergskedjeveck-
ning och ytterligare två studenter respektive en student nämner att det har med konti-
nentalplattor att göra. I detta fall är förkunskaperna relativt goda, vilket kan bero på att 
tidigare skolgång har bearbetat plattektonik och bergskedjebildning. Enligt läroplanen 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet skall undervisningen i geografi be-
handla, bland annat, följande centrala innehåll för årskurs 4–:

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande
och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser
detta får för människor och natur. 2

I det centrala innehållet för årskurs 7–9 står bland annat:
Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och 
jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur  och kulturlandskapet. 21

Sannolikt beror även de goda kunskaperna på att de tektoniska processerna relativt ofta 
beskrivs i media och då både i vetenskapliga program såväl som i nyhetsrelaterade me-
dier, såsom till exempel efter tsunamin 2 december 24. Detta antagande bekräftas 
i studien av Molin och Grubbström, där en lärare i årskurs 4– menar att geografiun-

17  Bladh (214), s. 158–18.
18  Ibid.
19  Ibid.
2  Skolverket (211).
21  Ibid.
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dervisning kan kopplas till aktuella händelser för att förstå orsakerna till katastrofer som 
tsunamier och jordbävningar. 22

 Angående frågan Nämn fem platser där det finns vulkaner! kunde nio studenter (25%) 
i F–3-gruppen nämna fem platser och ytterligare arton studenter (5%) kunde nämna 
tre eller fyra platser. I 4–-gruppen kunde en student (12%) räkna upp fem platser och 
ytterligare fem kunde räkna upp tre eller fyra platser. Detta innebär att studenterna har 
en generellt god uppfattning om var vulkaner förekommer och det är inte förvånande 
att de flesta uppräknade vulkanområdena är de som finns inom Europa, såsom Is-
land, Kanarieöarna och i Italien (sextiosju svar i F–3-gruppen samt sjutton svar i 4–-
gruppen). Även i detta fall så är det svårt att göra antaganden om de relativt goda geo-
grafikunskaperna rörande vulkaner kommer från tidigare skolgång samt i vilken mån 
lärande från andra källor som turistresor och media spelat roll. Ytterligare en förklaring 
till de relativt goda kunskaperna rörande områden med vulkaner kan vara att denna 
fråga är kopplad till föregående fråga, eftersom vulkaner i allmänhet uppstår mellan 
tektoniska plattor. Nämnas bör att jag i efterföljande undervisning noterade att flera 
studenter i båda grupperna kände till vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull på Island, som 
inträffade 21 och som fick stort utrymme i media, eftersom flygtrafiken över Europa 
stängdes ner under sex dagar. 23 I övrigt nämns vulkanism och dess orsaker tämligen 
ofta i media vid nyhetsrapporteringar såväl som i vetenskapliga program.
 Bara två svar, ett från var grupp, var helt felaktiga och torde varit rena chansningar. 
Dessa svar var Grönland respektive Australien, som i båda fallen är stabila kontinenter 
med obetydlig endogen geologisk aktivitet. Det låga antalet rena chansningar styrker 
att studenterna verkligen har kunskaper i detta fall. Kunskaperna om var vulkanism 
förekommer kan även komma från kartundervisning och där traditionell namngeografi 
med namn på länder och städer kompletterats med vulkaners läge. Detta antagande får 
i så fall stöd i studien av Molin och Grubbström som visar att selektiva traditioner är starka 
inom geografiundervisningen i årskurs 4–, med fokus på landsrelaterad kunskap och 
kartläsning.24 Även vad det gäller den tidigare frågan om bergskedjebildning och platt-
tektonik kan användandet av kartor ha bidragit till det relativt goda kunskapsläget.
 På frågan När slutade den senaste istiden? svarade en majoritet rätt (1  år sedan) på 
de tre alternativ som gavs (2 studenter eller 5 % i F–3-gruppen och sex studenter eller 
75 % i 4–-gruppen), trots att läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem-

22  Molin & Grubbström (213) s.142–147.
23  Eyjafjallajökull (21).
24  Molin & Grubbström (213) s.142–147.
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met från 211 inte nämner begreppet istider i sig men tar upp ”naturens egna processer”. 25 
Flera studenter svarade: 1  år sedan, vilket är fel, men svaret behöver inte ha varit 
en chansning utan kan ha kommit av att senaste istiden varade i cirka 1  år.
 Vad det gäller frågan Nämn några spår av istiden som man kan se i landskapet, i jorden 
eller på berggrunden är det bara 1 student (3 %) i F–3-gruppen som kommer upp i fyra 
svar, medan det i 4–-gruppen är två studenter som kommer upp i fyra svar, samt en  
student som kommer upp i 5 svar (tillsammans 38 %). I F–3-gruppen kom 27 studenter 
(75%) med ett eller inget svar och motsvarande resultat i 4–-gruppen är fyra studenter 
(5%). Vanliga svar i både F–3- och 4–-gruppen var ”Rullstensås” och ”Flyttblock”, 
medan det i 4–-gruppen även var vanligt med svaret ”Jordarten morän”. Det 
vanligaste svaret i F–3-gruppen var ”Fossiler”, sjutton studenter (47 %), medan detta 
svar inte förekom i 4–-gruppen. Resultatet angående denna fråga måste uppfattas som 
anmärkningsvärt lågt med tanke på hur studenterna besvarat de två tidigare frågorna. 
Svaren ”Rullstensås”, ”Flyttblock” och ”Jordarten morän” är högst relevanta. Svaret 
”infrusna djur” eller ”fossiler” är i och för sig delvis rätt genom att en betydande del 
av istidsforskningen sker med hjälp av fossiler och då framförallt mikrofossiler (pollen, 
foraminiferer och kiselalger m.m.) från jord eller sediment som avsatts i vatten, men 
frågan är hur detta tas upp i skolans undervisning. 
 Nämnas bör att jag själv tagit del av undervisningsmaterial om istiden, vilket lärare 
tagit fram och som används inom årskurs 4– i Jönköping. Materialet utgörs av ett 
pappershäfte där information varvas med frågor och figurer. Materialet behandlar is-
tidens uppkomst, hur tjock inlandsisen var, hur länge istiden varade, när istiden up-
phörde, vilka djur som fanns då, vilka spår som inlandsisen lämnade i landskapet när 
den smälte bort samt människans ankomst. Spår i landskapet som behandlas i mate-
rialet är flyttblock, rullstensås och jättegryta, varav de två förstnämnda är vanliga svar 
i denna undersökning. Det nämnda materialet beskriver istidsdjur som mammut och 
några andra arter för att sedan gå över i att fråga hur man kan veta att de djuren har 
funnits i Sverige. 
 Man kan då anta att läraren tidigare förklarat att kvarlevor i form av fossila ben kan 
påträffas i de geologiska avlagringarna från istiden. Möjligen kan svaret ”infrusna djur” 
eller ”fossiler” även inspireras från medias rapportering av fynd, vetenskapliga program 
eller kanske till och med att inspiration följt med från fiktionens värld, exempelvis de 
sju ”Ice Age”-filmerna som släpptes mellan 22 och 21? Med andra ord känner de 
flesta studenterna till att det har varit en istid och att den efterlämnat spår men det är 
få som givit flera exempel på spår efter istiden så kunskaperna är i de flesta fall relativt 

25  Skolverket (211).
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ytliga. Därtill är ju vanliga spår av istiden, såsom morän, rullstensåsar, flyttblock och 
isräfflor, fåtaliga i svaren, medan fossila ben av istidsdjur, som är mycket ovanligt att 
träffa på, är ett vanligt svar i ena gruppen. 
 Det är i F–3-gruppen bara en (3%) student som svarar med fyra spår av istiden, 
medan det är tre (38%) studenter i 4–-gruppen som svarar med fyra eller fem spår, 
vilket visar på skillnad mellan grupperna i detta fall. Tilläggas bör att kraven för att vara 
behörig att söka till grundlärarprogrammet är att ha grundläggande behörighet samt 
Matematik 2a, 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 
1a1 och 1a2 eller Engelska /B, Matematik B samt Naturkunskap A.2 Förvisso rymmer 
Naturkunskap 1b, 1a1, 1a2 samt Naturkunskap A delvis moment som kan karaktäriseras 
som naturgeografi men de rör inte de geologiska processer som formar jordytan. Detta 
innebär att lärarstudenterna, som omfattas i denna undersökning, sannolikt inte har 
fått någon undervisning om de geologiska processer som formar jordytan sedan årskurs 
7–9 eller kanske till och med inte sedan årskurs 4– där det geologiska innehållet anges 
tydligast i läroplanen.
 På frågan Nämn en eller fler geologiska bildningar samt plats som du besökt svarar 3 
studenter (83%) i F–3-gruppen noll eller en plats och bara en student har besökt så 
många som fem platser. Intressant är att raukar på Öland eller Gotland är det vanli-
gast besökta, vilket kan förklaras med att nämnda öar är populära turistmål och att 
raukarna är väl kända samt nämns i de flesta turistbroschyrer. I 4–-gruppen svarar 
fem (2%) studenter noll eller en plats, medan bara en (12%) student har besökt så 
många som fyra platser. Två av studenterna i denna grupp har besökt Skurugata, vilket 
är en smältvattenkanjon i norra Småland. Både raukar och smältvattenkanjon är täm-
ligen imponerande geologiska bildningar, som är väl värda att besöka och studera men 
man ställer sig frågande till hur djup kunskapen är om bildningarnas ålder och bild-
ningssätt. Man skulle även kunna argumentera för att inkludera denna typ av tidigare 
upplevelser i undervisningen men det är då viktigt att se till att undervisningen håller 
sig inom ramarna för skolans styrdokument. En fördel med att inkludera elevers eller 
studenters tidigare upplevelser är att det kan finnas funderingar som inte blivit besvarade 
sedan tidigare och som skulle kunna generera god motivation och diskussion. Ett så-
dant upplägg ställer dock större krav på lärarens kompetens. Eftersom undersökningen 
rör lärarstudenter är denna fråga intressant att koppla till studien av Molin med flera, 
som konstaterar att geografilärare i grundskolan och gymnasiet ofta har ett intresse för 
geografi som kommer av upplevelser från utevistelser, semesterresor och barndoms-

2  Program vid JU.
27  Molin m.fl. (215), s. –2.
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minnen, vilket sedan påverkar innehållet i geografiundervisningen. 27 Enligt studien är 
barndomsminnen även betydelsefulla för hur personen uppfattar kopplingen natur och 
människa samt skillnader mellan platser. 
 Nämnas bör att studien av Molin med flera baserar sig på intervjuer av lärare och att 
många av dessa lärare är mer än fyrtio år gamla.28 Man kan ställa sig frågan om det generellt 
låga antalet besök av platser med geologiska bildningar är en generationsfråga och i så 
fall kommer vi inom några år att ha en förändring i det innehåll och de exempel som 
tas upp i geografiundervisningen inom grundskolan och sannolikt även gymnasieskolan. 
Frågan är då vad de blivande lärarna kommer att finna inspiration i och utveckla under-
visningsmaterial från. Kommer undervisningsmaterialet att utvecklas från kursböcker 
eller från internetsidor och hur kommer det i så fall påverka undervisningen? Detta är 
värt att följa och en sådan förändring kommer sannolikt att fångas upp av en utvecklad 
fortsättning av denna studie!
 Vad det gäller frågan Hur kommer det sig att det är fuktigt och varmt nära ekvatorn 
och öken norr och söder därom? så är kunskaperna generellt mycket låga. I F–3-gruppen 
har tjugoen (58%) ingen aning, medan elva (31%) studenter tror att det är varmt runt 
ekvatorn för att det är nära till solen. Motsvarande siffror för 4–-gruppen är sex (75%) 
respektive två (25%) studenter. Bara tre studenter (8%) i F–3-gruppen anser att sol-
strålningens vinkelräta infall mot tropikerna ger den större uppvärmningen, vilket är 
rätt. Ingen student har dock kunnat beskriva klimatsystemet Hadleycellen och hur den 
genererar lågtryck med fuktigt klimat över tropikerna, samt ökenbältena med högtryck 
runt vändkretsarna. Utan att citera tidigare referenser som handlat om den svenska geo-
grafiundervisningens selektiva och traditionella ämnesinnehåll som tidigare redogjorts 
för, så är det uppenbart att denna fråga har behandlats i liten grad tidigare i studenter-
nas undervisning. Detta är märkligt eftersom de flesta av undersökningens studenter 
är unga, kommer direkt ifrån gymnasiet och torde i flera fall studerat årskurs 7–9 när 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 211 införts.29 I den 
nämnda läroplanen står att det centrala innehållet i geografi för årskurs 7–9 inkluderar 
”Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors 
levnadsvillkor.” 3

27  Molin m.fl. (2015), s. 6–20.
28  Ibid.
29  Skolverket (211).
3  Ibid.
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Didaktiska uppslag
Förslagsvis kan frågeställningen behandlas ämnesövergripande med matematik eller 
fysik, för att öka kunskaperna i detta fall. Om vi tänker oss att jordens radie vid 
ekvatorn är cirka 38 kilometer och att avståndet mellan jorden och solen är cirka 
149   kilometer, inser vi att det avstånd som jordens radie utgör är litet (cirka 
,4 %). Om vi istället tänker oss att solen står i zenit (9°) över ekvatorn (vid höst- 
och vårdagjämningarna) och den solenergi som då träffar en kvadratmeter jordyta 
där kommer i motsvarande grad att spridas över en större yta vid latitud 45° norr eller 
söder. Då kan man använda Pytagoras sats och få fram att den motsvarande instrålnin-
gen kommer att spridas på cirka 1,4 kvadratmeter, vilket ger en skillnad i instrålning på 
cirka 29%. Detta går ytterligare att utveckla med trigonometri och därtill kopplas till 
solens intensitet vid olika tider på året, samt årstider. Ytterligare spännande experiment 
kan genomföras i fysikundervisningen, för att på ett mer praktiskt sätt förtydliga pro-
cessen. Man låter exempelvis en lampa lysa på en svart pappskiva på cirka 3 centime-
ters avstånd. Sedan mäter man temperaturen på pappret rakt under lampan efter fem 
minuter, både när instrålningen är vinkelrät och när vinkeln är 135°/45°. Den vinkelräta 
instrålningen kommer att generera en högre temperatur. Vill man även bevisa att det 
i mindre grad är den avståndsskillnad som jordradien genererar, som gör klimatet av-
sevärt varmare i tropikerna, så kan man flytta isär lampan och pappskivan några mil-
limeter och konstatera att det inte påverkar instrålningen nämnvärt.
 När läraren undervisar om Hadleycellen och Intertropical Convergence Zone 
(ITCZ) kan Google Maps och Google Earth vara till hjälp, varvid eleverna även kom-
mer i kontakt med GIS. Genom att studera tropikerna med Google Maps eller Google 
Earth är det uppenbart att området närmast ekvatorn är grönt och skogsklätt, med 
talrika vattendrag, medan klimatet mot vändkretsarna blir torrare och mer influerat 
av årstidsregn. Det blir i sammanhanget naturligt att i undervisningen gå in på att 
klimatzonerna ger olika förutsättningar för olika livsformer och verksamheter, varvid 
biom såsom tropisk regnskog, savann, stäpp och öken inkluderas i undervisningen. 
Med nämnda hjälpmedel är det lätt att överblicka områden och studera utbredning, 
övergångar och mänsklig påverkan. Det sistnämnda knyter an till hållbar utveckling, 
som diskuterats tidigare. Nämnas bör att man i Finland samläser geografi och biologi 
i skolan upp till och med årskurs sex med syftet att stödja och styra elevernas utveck-
ling till att bli undersökande aktiva medborgare med intresse för naturen och naturens 
bevarande. 31 Samläsningen med biologi i Finland innebär även att geografiämnet till-
sammans med naturgeografin där har en större koppling till naturvetenskapen jämfört 

31  Tani (213), s. 1–12.



48

med Sverige där geografiämnet i grundskolan och gymnasiet är ett samhällsorienterande 
ämne bestående av naturgeografi och kulturgeografi. Att arbeta ämnesövergripande mel-
lan geografi och biologi skulle även vara lämpligt här i Sverige, vad gäller hållbar ut-
veckling. Detta eftersom både biologi och geografi arbetar med hållbarhetsfrågor ur ett 
miljöperspektiv i årskurs 4– och ett resurs-, individ- och samhällscentrerat perspektiv 
i årskurs 7–9. 32

 Som ett komplement till de kursböcker som är avsedda för geografiundervisningen 
finns hemsidor med material och övningar, där vissa är av ämnesövergripande karak-
tär och andra mer traditionella. Sveriges Geologiska undersökning (SGU) har förutom 
information om geovetenskap på sin hemsida publicerat undervisningsmaterial avsett 
för årskurs 7–9 och gymnasiet. 33 Materialet har till största delen fokus på geovetens-
kap, men är ämnesövergripande mot biologi, naturkunskap, kemi, samhällskunskap 
och historia. Övningarna är: ”Virtuell fältkurs”, ”Geologi, mineral och ekonomi”, 
”Markanvändning”, ”Jämställd arbetsplats”, ”Samhällsplanering”, Mineralnäringens 
betydelse”, ”Industrisamhället växer fram”, ”Hållbart samhälle” och ”Kritiska mate-
rial”. Ytterligare information om geovetenskap finns på Tellus, som tillhör Stockholms 
universitet. 34 Webbmagistern är namnet på en hemsida med övningar i namngeografi. 35 
En annan hemsida med ett rikt utbud av namngeografi är Seterra. 3

Felkällor
I några fall har resultaten visat på en möjlig eller till och med sannolik kommunika-
tion mellan de deltagarna studenterna i enkätundersökningen. Eftersom enkäten 
samlades in radvis i F–3-gruppen och denna ordning sedan bibehållits i redovisningen 
finns några fall av lika svar eller svar som ligger nära varandra. Jag menar i detta sam-
manhang inte svar som en majoritet svarat liknande på utan där några som suttit nära 
varandra svarat liknande. 
 När det gäller frågan Nämn fem platser där det finns vulkaner! har studenterna nr 11, 13 
och 14 svarat Lanzarote, vilket inte förekommer i övrigt inom gruppen. Samma gäller 
för studenterna nr 21, 22 och 23, som svarat Teneriffa. Svaret Japan förekommer hos 
studenterna nr 1, 11, 12 och 13, ett svar som totalt förekommer sju gånger. Nya Zeeland 

32  Skolverket (211).
33  Sveriges Geologiska undersökning (SGU).
34  Geologi för skolan.
35  Webbmagistern.
3  Seterra.
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som svar förekommer hos studenterna 27, 28 och 29, ett svar som totalt förekommer 
åtta gånger. Nämnda studenter svarar även Hawaii och Italien, vilket inte studenterna 
bredvid gör. Att det finns vulkaner på Hawaii var välkänt i F–3-gruppen (tjugotvå stu-
denter), medan detta svar inte förekommer i 4–-gruppen. På frågan Nämn några spår 
av istiden som man kan se i landskapet, i jorden eller på berggrunden svarade student-
erna 2, 3, 4, , 7, 8, 21, 22, 23, 24 och 25 fossiler och/eller infrusna djur. Detta visar ju 
att någon eller flera i F–3-gruppen kände till dessa svar, men att det sedan spridit sig 
inom gruppen. Observationen är intressant eftersom jag vid tillfället betonade att un-
dersökningen syftade till att ta reda på förkunskaper. Då enkäten dessutom är anonym 
finns därtill ingen möjlighet att betygsätta resultaten. Istället borde absolut ärliga svar 
vara det eftersträvade bland studenterna, eftersom undervisningsplaneringen tog hän-
syn till utfallet av enkätundersökningen.
 Det är med andra ord sannolikt att studenter i F–3-gruppen kommunicerat vid ge-
nomförandet av gruppenkäten och det går inte heller att utesluta att studenter inom 
4–-gruppen kommunicerat, studerat böcker eller googlat när de genomförde enkäten 
via datorn. Men eftersom den senare gruppen är mindre så är det svårt att se eventuella 
mönster i detta sammanhang. För att få mer ärliga svar bör man därför än mer betona 
syftet med enkäten före dess genomförande.

Fortsättning
Jag ser ett värde i att fortsättningsvis genomföra enkäten inom samma kurser som den-
na studie baserar sig på men kommer att lägga till någon eller några frågor. Bland annat 
skulle jag vilja veta mer om studenternas kunskaper om kartor och angående kultur-
geografi. Det skulle även vara intressant att genomföra halvstrukturerade intervjuer för 
att få en djupare inblick i lärarstudenternas kunskapsnivåer (bredd och djup) rörande 
dessa frågor i allmänhet, men speciellt vad det gäller hållbar utveckling. Jag anser att 
hållbar utveckling utgör den del av geografiundervisningen som har störst potential 
att förena naturgeografi och kulturgeografi. Där finns även en god potential att arbeta 
ämnesövergripande med skolämnena samhällskunskap och biologi. Därur kan man ut-
veckla en god plattform för att ämnesövergripande arbeta med frågor rörande etik och 
rättvisa, globalt såväl som lokalt. ■
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Tabell 1 forts.  Poäng på enkätfrågorna
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Tabell 2.  Indelning och poängsättning på frågan »Vad innebär hållbar utveckling för dig?«.
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Tabell 2 forts.  Indelning och poängsättning på frågan »Vad innebär hållbar utveckling för dig?«.



55

I sina studier i samhällskunskap, inom ämneslärarutbildningen, förutsätts studenterna 
författa ett antal uppsatser. I samhällskunskap har dessa till dags dato vid Högskolan 

för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping uppgått till tre: en på 31– hög-
skolepoängs-nivå, en på 1–9 hp-nivå och slutligen en på 91–12 hp-nivå. Detta har 
kommit att ses som en av få inlärda färdigheter där en klar progression går att se och 
utvärdera.1 Den centrala frågan har varit om studenterna tillägnar och lär sig tillräckligt 
mycket kunskap för att kunna prestera på en hög akademisk nivå. Den springande 
punkten och problemets kärna blir då kvaliteten och den akademiska nivån på uppsat-
serna de presterar. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tagit fasta på uppsatsernas 
kvalitet i sina utvärderingar.2 Vid HLK har under perioden 27–21 producerats ett 
8-tal uppsatser i samhällskunskap på 1–9-poängsnivån. Denna text är en redovis-
ning av en undersökning av uppsatsarbetena i samhällskunskap den aktuella perioden 
där fokus ligger på att redovisa kvalitativa erfarenheter av betydelse för framtida över-
väganden. Data baserad på 81 av dessa uppsatser har analyserats och redovisas i denna 
översikt. 
 Anvisningarna för under vilka former uppsatsskrivningen ska ske har skiftat under 
perioden. Strukturellt sett har det dock varit hyfsat enhetligt och därför utgör materia-
let en jämförbar massa. Mer specifikt distribuerades och användes en typ av uppsats-
instruktion under åren 27–211, som utgjordes av en tvåsidig skrift.3 Denna kom 
att revideras och omarbetas radikalt inför höstterminen 212 Denna nya instruktion 
behölls med mindre revideringar under åren 212–214. Instruktionens bredd, om-
fattning och detaljeringsgrad ökades och studenterna fick en fylligare beskrivning av 
uppsatsskrivningsprocessen och examinationen.4 Ytterligare en revidering gjordes inför 

berndt h.  brikell 

Uppsatsskrivning 
i samhällskunskap för ämneslärare
– erfarenheter och reflektioner

1  Hounsell (198), s. 144.
2  UKÄ (217), s. 5, 9.
3  HLK (28), s. 1–2.
4  HLK (212), s. 1–7.
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höstterminen 215, där själva arbetsprocessen beskrevs mer detaljerat.5 Den främsta an-
ledningen till dessa revideringar var studenternas önskemål och kommentarer i kursut-
värderingar samt en ambition att se till att så många studenter som möjligt blev klara 
inom tiden för uppsatsdelkursen. Detta skulle uppnås genom att de från dag ett hade 
en klar idé om vad de skulle göra, genom bland annat instruktionen, tillsammans med 
en tidigarelagd uppsatsupptakt.
 Denna text är upplagd utifrån att ett antal intressanta undersökningsområden har 
identifierats. Dessa utgör kapitlets underrubriker. Materialets bas utgörs av kvantitativa 
data inhämtade från de uppsatser som studerats. Denna data kompletteras sedan med 
kvalitativa erfarenheter och data från den samlade mängden uppsatser. De undersök-
ningsområden som undersökts är; ämnesval, metodval, bedömning, examensarbete, 
antal författare, handledare, examinator, typuppsatser och utvecklingen över tid.

Vad handlar uppsatserna om?
Vad skriver då studenterna om? På ett mer strukturellt plan finns egentligen två alternativ: 
antingen skriver de en vanlig uppsats som anknyter till något av de universitetsämnen 
som ingår i paraplyämnet samhällskunskap, eller skriver de ett examensarbete, som 
enligt statsmakterna huvudsakligen ska ske inom ramen för ämnesstudierna. Reger-
ingen har tillagt att det är ”naturligt att de kunskaper som studenten tillägnat sig inom 
ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan och den verksamhetsförlagda utbild-
ningen också tas i bruk”. 7 Det sistnämnda har vid flera lärosäten, bland andra HLK, 
tänjts till att det i examensarbetet måste finnas en så kallad didaktisk koppling. 8 Den 
gängse skrivningen i instruktionen har poängterat att examensarbetet ska ha relevans 
för den blivande lärarens framtida yrkesutövning. Denna koppling har stramats upp 
något under åren som gått. Detta kan spåras till den ökade detaljeringsgraden i uppsats-
instruktionen under perioden. I tabellen nedan ser vi en kategorisering hur uppsatserna 
lagts upp metodiskt och detta kan ses som en indikator på vad de behandlar.

5  HLK (215), s. 1–1.
  Samhällskunskapen utgörs av universitetsdisciplinerna statsvetenskap,   
 sociologi, nationalekonomi, juridik och kulturgeografi.
7  Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (21), s. 37.
8  HLK (21), s. 4. I utbildningsplanen för ämneslärarprogrammet frångås den  
 av statsmakterna pålysta ämnesförankringen delvis av de följande meningarna  
 om examensarbetena: ”Kunskaper som studenten har tillägnat sig inom   
 ramen för VFU och UVK ska också finnas med. Syftet med examensarbetena  
 är att studenten förbereds för att bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten  
 och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och didaktik.” 
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Tabell 1: Uppsatstypologi
Uppsatstyp Antal Procent
Kvantitativ enkät/surveyundersökning 18 22,2

Kvalitativ intervjustudie 37 45,7

Kvalitativ innehållsanalys 9 11,1

Kombinerad enkät/intervjustudie 8 9,9

Kvalitativa text-, diskurs- och argumentationsanalyser 6 7,4

Kvalitativa litteraturstudier 3 3,7

TOTALT 81 100

Det vanligaste valet här är kvalitativa intervjustudier, som brukar utmynna i kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer, med lärare eller elever i grundskolans högstadium eller 
gymnasiet. Den näst vanligaste är en kvantitativt utförd enkätundersökning, på grund-
skolans högstadium eller gymnasiet.9 Inte fullt så vanligt är läromedelsanalyser. Tabel-
len ovan visar hur det totala antalet uppsatser fördelats enligt denna typologi. För att 
bringa lite reda mellan de olika uppsatstyperna bryter vi upp dem mellan examensarbe-
ten och vanliga samhällskunskapsuppsatser, i tabellerna 2 och 3 nedan.

Tabell 2: Uppsatstypologi, examensarbeten
Uppsatstyp Antal Procent
Kvantitativ enkät/surveyundersökning 7 19

Kvalitativ intervjustudie 20 54,1

Kvalitativ innehållsanalys 3 8,1

Kombinerad enkät/intervjustudie 5 13,5

Kvalitativa text-, diskurs- och argumentationsanalyser 1 2,7

Kvalitativa litteraturstudier 1 2,7

TOTALT 37 100

De skillnader som träder fram ur materialet är distinkta när det gäller förhållandet mellan 
kvantitativa enkäter och kvalitativa intervjustudier, räknat i procent avseende båda 
uppsatstyperna där andelen examensarbeten är betydligt högre än i den andra gruppen. 
Vad som dessutom skiljer sig är de övriga uppsatstyperna som visar en högre grad av 
variation i gruppen ”vanliga uppsatser”.

9  När det gäller surveys/enkäter och intervjuer så kan de snarare betecknas som  
 forskningsstrategier, än metoder. Därav följer att det finns en skillnad i det  
 som analyseras i tabellerna 1–3 och tabell 4. Denscombe (2), s. 12 f.
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Tabell 3: Uppsatstypologi, samhällskunskapsuppsatser
Uppsatstyp Antal Procent
Kvantitativ enkät/surveyundersökning 10 22,7

Kvalitativ intervjustudie 18 40,9

Kvalitativ innehållsanalys 6 13,6

Kombinerad enkät/intervjustudie 3 6,8

Kvalitativa text-, diskurs- och argumentationsanalyser 5 11,4

Kvalitativa litteraturstudier 2 14,6

TOTALT 44 100

När vi skiljer mellan examensarbeten och vanliga samhällskunskapsuppsatser fram-
träder bilden av att ämnesvalet är betydligt spretigare i den senare kategorin och kan 
handla om allt från människor som idkar så kallad sopdykning efter användbara varor, 
till undersökningar om betydelsen av Sverigedemokraternas allt högre opinionssiffror 
och valresultat, till uppslitande lokala debatter och politiska frågor. Ämnesvalen är till 
viss del beroende av den typ av delkurser i ämnesstudier som föregått uppsatsskrivandet. 
Det senare påverkar främst dem som väljer att skriva en uppsats som inte utgör ett 
examensarbete.

Vilka metoder används?
Vad använder studenterna för typ av metoder? När det gäller examensarbeten finns 
två dominerande huvudalternativ: antingen använder studenterna en enkät och sprider 
den på någon skola där de har kontakter eller så gör de en kvalitativ intervjustudie. 
Den senare är företrädesvis en semistrukturerad kvalitativ intervjustudie, medan fokus-
grupper och strukturerade intervjuer är ganska ovanliga. Sätten att analysera resultatet 
skiljer sig sedan åt en del. 

Tabell 4: Metodval
Metodtyp Antal Procent
Kvantitativ metod 18 22,2

Kvalitativ metod 55 67,9

Kombination 8 9,9

TOTALT 81 100
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Om vi bryter upp tabell 4 i dessa kategorier finner vi att den sammansatta tabellen ser ut 
att utgöra något slags medelvärde, där examensarbetena hamnar under den första metod-
typen, marginellt under den andra, men klart över i fråga om kombinationen av de två.

Tabell 5: Metodval, examensarbete
Metodtyp Antal Procent
Kvantitativ metod 7 18,9

Kvalitativ metod 25 67,6

Kombination 5 13,5

TOTALT 37 100

I fråga om de vanliga samhällskunskapsuppsatserna förhåller det sig tvärtom. Den 
kvantitativa metoden används mer än i den sammansatta tabellen och det gäller även 
för den kvalitativa metoden, där skillnaden dock är marginell i det senare fallet. I kom-
binerade kategorin ligger den knappt men klart under.

Tabell 6: Metodval, samhällskunskapsuppsats
Metodtyp Antal Procent
Kvantitativ metod 11 25

Kvalitativ metod 30 68,2

Kombination 3 6,8

TOTALT 44 100

Vad vi ser är alltså en avsevärd stabilitet när det gäller valet av kvalitativ metod och 
kanske något förvånande en tendens att oftare välja kvantitativ metod när studenten 
författar en vanlig uppsats i samhällskunskap. Val av den kombinerade kategorin var 
dock vanligare när det gällde examensarbeten.
 Det generella mönstret när det gäller examensarbeten får alltså ett genomslag i en 
preferens för kvalitativ metod. Metodgenrer som analysinstrument visar därmed en 
mindre distinkt bild än väntat. Ett antagande var att den didaktiska kopplingen skulle 
styra metodvalet på ett märkbart sätt men det går inte att se i materialet. 
 Rent generellt kan det övervägas om mer arbete och energi skulle behöva läggas på 
analysens kvalitet och noggrannheten i att beskriva hur den går till. 1 De svagare stu-
denterna har svårt att förstå att de använder sig av metod på flera plan och koncentrerar 
sig gärna på beskrivningen av enkät- eller intervjumetodiken. Ofta är analysmetoden 

1  Wendt (214).
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hämtad ur någon metodbok på ett ganska ytligt sätt och tillvägagångssättet rapsodiskt 
beskrivet. Just denna del är avgörande för hur uppsatsen sedan kommer att bedömas, 
avseende på ett lägre eller högre omdöme. I uppsatsskrivandet förväntas de som aspi-
rerar på det högre omdömet förstå konsekvenserna av sina metodval. Vad fick de reda 
på och vad hade blivit bättre belyst, helt eller delvis, med ett annat metodval. Svagare 
studenter håller i allmänhet envist fast vid det ”riktiga” och ”relevanta” i sina metodval.
 I syfte att höja nivån avseende metod började vi under höstterminen 213 att använda 
författande av en forskningsöversikt. Studenterna fick sig förevisat hur sådana kunde 
vara upplagda och också en handledning under skrivprocessen. De fick en biblioteks-
orientering i hur man utför en vetenskapligt orienterad artikelsökning. De upplystes 
också om att detta sedan med fördel kunde presenteras som tidigare forskning i den 
kommande uppsatsen.
 Det problem som i ett tidigare skede hade identifierats var en oförmåga hos vissa 
studenter i att identifiera vad det vidare forskningsområdet i ett ämnesval utgjordes 
av. Tidigare använde vi oss av en modell med ett seminarium om uppsatser som var 
behäftade med olika metodologiska brister. Vid ett av dessa seminarier förklarade upp-
satsförfattaren helt frankt att ett krig som utspelat sig i Mellanöstern saknade forskning 
och således utgjorde ett outforskat område. Nu var problemet med det påståendet, att 
detta inte var det första kriget i det här området och inte heller det första mellan de två 
kontrahenterna. Således misslyckades uppsatsförfattarna även här med att identifiera 
forskningsområdet. Värre var att två uppsatsskribenter närvarande på seminariet och 
godkända där sedan gick hem och skrev en uppsats om en terrorgrupp och lika envist 
hävdar att detta var ett outforskat område. Nu var ju detta inte den första terrorgruppen 
med verksamhet i det aktuella området. Rent generellt kunde vi identifiera en tendens att 
inte kunna vidga perspektivet och se det vidare forskningsfältet. 
 Detta föranledde många funderingar om hur man skulle kunna motverka detta tun-
nelseende och skrivandet av en forskningsöversikt bedömdes vara en verksam sådan 
åtgärd. Resultaten pekar på att detta delvis lyckats. Problemet är att studenterna fort-
farande visar en oförmåga att identifiera det vidare forskningsfältet och missar därmed 
den specifika forskningstraditionens ursprung i en del fall. Till en viss del kan detta 
sägas bero på deras iver i att finna något som ännu inte blivit utforskat. Detta är pro-
blematiskt, eftersom ingången i uppsatsskrivandet därmed riskerar att bli undermålig, i 
att den missar viktiga aspekter på hur det aktuella forskningsfältet vuxit fram.

Bedömningen av uppsatserna
Hur bedöms sedan uppsatserna? Finns det några trender som kunnat skönjas under 
åren? Finns det några tecken på att kvaliteten sjunker, bibehålls eller höjs? Skriver stu-
denterna sämre nu än för tio år sedan? 
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Tabell 7: Bedömning hela perioden
Bedömning Antal Procent

Väl Godkänd 27 33,3

Godkänd 47 58,1

Underkänd 7 8,6

TOTALT 81 100

Intuitivt förefaller fördelningen i tabell 7 ovan rimlig, eftersom den är som det kan 
förväntas enligt en så kallad normalfördelning. Men vad händer om vi delar upp den 
analyserade perioden i en tidigare och en senare del? Det är något som är nödvändigt 
att göra för att besvara de ovan ställda frågorna på ett meningsfullt sätt. Den tidigare 
kategorin kommer då att se ut som i tabell 8, nedan:

Tabell 8: Bedömning 2007–2011
Bedömning Antal Procent

Väl Godkänd 17 47,2

Godkänd 17 47,2

Underkänd 2 5,6

TOTALT 36 100

Den senare kategorin får följande utseende och resultat:

Tabell 9: Bedömning 2012–2016
Bedömning Antal Procent

Väl Godkänd 10 22,2

Godkänd 30 66,7

Underkänd 5 11,1

TOTALT 45 100

Med ledning av de uppbrutna tabellerna  och 7 ser vi att antalet VG var betydligt mer 
frekvent under den tidigare perioden. Antalet mer än halveras i den senare perioden, 
där antalet underkända också ökar med mer än det dubbla. Det här resultatet antyder en 
försämrad kvalitet på studenternas insatser men kan också spegla en skillnad i bedöm-
ning, om denna har blivit mer restriktiv. Ett tecken på detta kan vara att i den tidigare 
perioden är grupperna som erhöll VG och G lika stora, vilket är något uppseendeväck-
ande. I en jämförelse förefaller en rimligare fördelning var den i tabell 7. En invänd-
ning är då att den tidigare kategorin kan ha innehållit kvalitativt bättre studenter. Slår vi 
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ihop de båda godkända grupperna, i respektive tabell, får vi ett resultat som tyder på 
en marginell ökning av antalet underkända, medan den godkända gruppen är svagt 
vikande. Detta tyder på att något har hänt. Är det frågan om försämrade prestationer 
av studenterna eller är det krav som påförts utifrån, som till exempel en mer restriktiv 
bedömning?
 Språkligt kan en försämring uppfattas. Denna är påtaglig i de uppsatser som blivit 
underkända, restbelagda och de som bedömts som knappt godkända. I de som nått det 
högre omdömet står detta inte lika klart. Under perioden har en intensifiering av och 
betoning på metodundervisningen gjorts och denna har bland annat syftat till att råda 
bot på de språkliga bristerna. Likaså erbjuds studenterna hjälp från en språkverkstad 
om de känner att de har svårt med språket. Ofta dyker det dock upp studenter med 
språkligt undermåliga uppsatser, där de själva verkar vara omedvetna om sina problem 
eller helt enkelt har förträngt dem. I detta kan det anas en avsevärd skamfaktor. 
 Detta är inte heller något som är särskiljande för studenter med svensk eller invandrar- 
bakgrund. Tvärtom verkar det som om studenter med invandrarbakgrund är nog-
grannare med att få till språket på ett korrekt sätt. Därför kan det tyckas oroande att 
språkförbistring uppträder så frekvent hos studenter med helsvensk bakgrund. Det ska 
poängteras att dessa bedömningar gjorts utan att känna till studenternas socio-ekono-
miska bakgrund eller föräldrarnas studievana. En ytterligare aspekt som kan läggas på 
skrivandet är att språket blir allt mindre akademiskt godtagbart. Studenterna verkar 
inte ha tillgodogjort sig ett akademiskt språkbruk. Istället används, i värsta fall, något 
som liknar talspråk. Det är allvarligt då ämnesvalet ofta kräver att uppsatsförfattaren 
ansluter till den diskurs som gäller i det forskningsfält uppsatsen behandlar.
 Under en period (29–214) förutsattes studenterna skriva i par, vilket var ett 
ekonomiskt betingat krav från högskoleledningen och det gjorde den individuella be-
dömningen mer besvärlig. Risken fanns att så kallade ”free-riders” kunde ta sig igenom 
denna del av utbildningen. Detta motverkades genom att studenterna förutsattes ex-
plicit ange vem som gjort vad i uppsatsen och att en specifik parbildning inte tilläts 
på mer än en nivå, något som i de flesta fall fungerade på ett godtagbart sätt bland de 
godkända uppsatserna.
 Av ett mer grundläggande och allvarligare slag har varit att de svagare studenternas 
hantering av formalia, notsystem och referenslista försämrats. Det verkar som om 
studenterna blivit sämre på att förstå hur systemen och grunderna för dessa är upp-
byggda. De verkar helt enkelt inte se systematiken i formalia eller förstå dess syfte i ett 
granskningsförfarande. Ett typiskt handhavande här är att låna från många olika håll 
och bygga ihop något som måste betecknas som ett hemmabygge. Studenterna brukar 
kunna ordna detta i efterhand. Emellertid får sådant mig att fundera och reflektera 
över om vi verkligen ska ha ett system där man får korrigera i efterhand. Kanske vore 
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ett system att föredra där den uppsats som föreligger på seminariet bedöms i ojusterat 
skick och då renderar en rest eller ett underkänt i de fall då en sådan brist förekommer. 
En farhåga är då att antalet godkända uppsatser sjunker drastiskt, vilket torde påverka 
genomströmningen.

Examensarbeten
Det har framkommit en viss kritik från uppsatsexaminatorer, som är baserad på att 
uppsatserna blir alltför strömlinjeformade och inte är speciellt varierade. De domine-
rande metodvalen styr naturligtvis inriktningen till en stor del. Den enda variation som 
finns i någon högre omfattning är studier och analyser av kurslitteratur på grundsko-
lans högstadium och i gymnasieskolan. I allmänhet använder sig studenterna av de 
kontakter som de knutit under sina VFU-perioder och applicerar studierna på verk-
samheten på dessa skolor. För att motverka denna strömlinjeformning skulle det behö-
vas något slags katalog över möjliga ämnes- och metodval, som är mer varierad. 
 Ett intressant fenomen i examensarbeten är hur studenterna hanterar anonymitets-
frågor. Variationen är stor och medan vissa ger för lite anonymitet och därigenom ris-
kerar att röja de intervjuades identitet, så gör vissa anonymiteten så vid att det knappt 
går att förstå vad som undersökts. Majoriteten har dock en ganska bra uppfattning om 
hur det ska gå till. Detta reser emellertid en fråga som rör om studenter blivit sämre på 
att förstå metodlitteratur. Upplevs den som alltför krånglig och svårtillgänglig?
 För att utveckla denna del bör undervisning i samhällsvetenskapligt inriktad forsk-
ningsdidaktik intensifieras och varieras. Studenterna borde ges en mer visionär inställ-
ning till sitt kommande yrke. När det gäller detta har kritik framförts om den litteratur 
som används inte är tillräckligt forskningsinriktad. En ökad användning av granskade 
artiklar och avhandlingar skulle kunna råda bot på detta. Därigenom skulle också de 
ensidiga metodvalen kunna motverkas.

Tabell 10: Bedömning av examensarbeten
Bedömning Antal Procent

Väl Godkänd 14 37,8

Godkänd 21 56,8

Underkänd 2 5,4

TOTALT 37 100

Då det gäller bedömningen av de under perioden 37 förfärdigade examensarbetena fin-
ner vi enligt tabellen ovan att jämfört med de ”vanliga” uppsatserna, i tabellen nedan, 
att de bedömts något ”bättre”.
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Tabell 11: Bedömning av samhällskunskapsuppsatser
Bedömning Antal Procent

Väl Godkänd 13 29,6

Godkänd 25 59,1

Underkänd 5 11,3

TOTALT 44 100

Den stora frågan blir då om detta beror på att det finns en gradskillnad i bedömningen 
av dessa två uppsatskategorier? Lägger studenterna helt enkelt ner mer arbete på det 
som går under benämningen examensarbete? För att utröna detta hade en intervjuserie 
behövt göras.
 Det vi ytterligare kan avläsa ur det föreliggande och analyserade materialet är att det 
också går att säga något om de som underkänts. Av sju underkända uppsatser har sex 
författats individuellt och en i par. I tre av fallen rör det sig om rest som inte åtgärdats 
medan två uppsatser har haft så grava analytiska, strukturella och språkliga brister att 
de uppfattats som omöjliga att tilldela en meningsfull rest, vilket ledde till att de un-
derkändes. De två kvarvarande är fortfarande kvar i bedömningsprocessen, den ena för 
tredje tillfället och den andra i sin andra examinationsomgång. De tre som inte åtgär-
dats är lite problematiska här, eftersom de borde ha gått att få godkända. Det kan bero 
på tidsbrist, missuppfattning om restuppgiftens vidd eller svårighetsgrad eller någon 
annan orsak. Av dessa underkända uppsatser är två examensarbeten och fem vanliga 
samhällskunskapsuppsatser.

Betydelsen av antalet författare
Den studerade perioden inleddes med rekommendationen att studenterna skulle skriva 
enskilt (27–28) och att det skulle vara särskilt motiverat om de skulle tillåtas att 
skriva i par. Detta skulle utgöras av något annat än att det är trevligt att göra saker till-
sammans. Emellertid tilläts aldrig fler än två författare under denna period. 
 Detta kom att ändras som en konsekvens av krympande studentgrupper och där-
med minskad finansiering. Kravet ändrades då till att man krävde att studenterna 
skulle skriva i par om de inte kunde framlägga skäl till varför de var tvungna att skriva 
enskilt. Denna modell användes till och med de sista två åren, under perioden 29–
214, då kravet ändrades tillbaka till det ursprungliga. En naturlig konsekvens av detta 
blev att kriterier för hur man skulle kunna bedöma de enskilda studenternas insatser 
togs fram. Den här delen blev aldrig helt lyckad, eftersom det var relativt enkelt att 
hålla isär ett insamlande av data på två geografiskt skilda områden, medan att hålla reda 
på vem som gjort vad i form av analys och slutsatser visade sig svårare. Eventuella skev-
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heter i datainsamlingen kunde avslöja sådant men kunde naturligtvis bero andra ex-
terna fenomen. Det som till varje pris skulle undvikas var ett slags arbetsfördelning som 
innebar att en student agerade som uppsatsens verkliga författare, medan den andre 
reducerades till en sekreterare. Anvisningarna för hur detta skulle ske varierade under 
åren, från att ha utgjorts av en rekommendation om att återge förhållandet i en fotnot 
eller i ett förord, till att återge det hela i uppsatsens metodavsnitt.

Tabell 12: Uppsatsskrivande individuellt eller i par
Examensarbeten Antal Procent
Par 11 30

Individuellt 26 70

TOTALT 37 100

När det gällde examensarbeten så skrevs en större del individuellt än i par. Jämfört med 
de ordinarie uppsatserna i samhällskunskap, så var den andelen högre där.

Tabell 13: Uppsatsskrivande individuellt eller i par
Samhällskunskapsuppsatser Antal Procent
Par 11 25

Individuellt 33 75

TOTALT 44 100

Vad denna skillnad kan bero på är svårt att fastställa men en kollega sade en gång att 
det var svårbegripligt att någon valde att skriva ett examensarbete i par när det var så 
avgörande för ens yrkesmässiga framtid. Som alltid finns där också misstanken om att 
det i grunden rör sig om ett ”free-rider”-problem, det vill säga att den ena parten i ett 
uppsatspar utför en underordnad roll men ändå får ett för individen acceptabelt slut-
resultat. Hur blev då bedömningen när vi jämför dem som skrev i par och dem som 
skrev individuellt? Fick man någon fördel av att skriva i par?

Tabell 14: Uppsatsskrivande i par
Bedömning Antal Procent
Väl Godkänd 6 26

Godkänd 16 69,6

Underkänd 1 4,3

TOTALT 23 100
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Av det vi kan utläsa av tabellerna 12 och 13 verkar det som om att det inte givit någon 
direkt fördel att skriva i par, utom i avseende att de som blivit underkända är fler bland 
dem som skrev individuellt.

Tabell 15: Uppsatsskrivande individuellt
Bedömning Antal Procent
Väl Godkänd 21 36,2

Godkänd 31 53,5

Underkänd 6 10,3

TOTALT 58 100

Chansen att få den högre bedömningen verkar avgjort större om studenten valde att 
skriva individuellt. Eller med andra ord, parvis författande producerar fler godkända, 
vilket blir tydligt om man summerar de godkända kategorierna.

Handledning och olika kategorier av uppsatsförfattare 
Hur fungerar då relationen mellan handledare och handledd? I Jitka Lindéns under-
sökning från 1998 pekar hon ut några grundrelationer då det gällde handledning av 
doktorander. 11 Här kan vi välja en något mer stereotyp modell, eftersom handledare 
och doktorandrelationen är av ett betydligt mer långvarigt och mångfacetterat slag än 
relationen mellan handledare och student. 
 För det första har vi en kategori som kan kallas den självgående studenten, som be-
stämmer sig för ett ämne, sedan gör sitt arbete och skriver en uppsats. Den här eller de 
här studenterna har alltid varit relativt oproblematiska och det brukar gälla så länge de 
inte kör fast. Denna typ av handledning brukar ha ett underskott på hur avgränsningar 
ska göras och hur uppsatsens omfång ska minskas. Inte sällan undviker denna typ av 
student att förevisa det färdiga exemplaret för handledaren.12

 För det andra har vi den student som tar lagom mycket handledning och vid de tid-
punkter då det är kritiskt, vilket brukar yttra sig i att de behöver hjälp att komma igång 
och att få till ett bra avslut med den färdiga uppsatsen. Den här relationen brukar fungera 
bra i den handledningsmodell som vi valt. Den inleds med gemensamma handled-
ningsmöten då de problemen studenterna stöter på tenderar att vara gemensamma eller 
åtminstone liknande. Handledningsgruppen splittras sedan då handledningen upplevs 

11  Lindén (1998).
12 Rienecker & Stray Jørgensen (2), s. 85–93.
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som alltmer specialinriktad på specifika uppsatsämnesval. De här studenterna tar till sig 
av handledningen och blir i allmänhet klara inom tiden för delkursen.
 För det tredje har vi den stödbehövande studenten. Denne utmärks av en oro över 
hur det ska gå och har inte riktigt pejl på hur slutresultatet ska bli. Denna student är 
ganska krävande och relativt osjälvständig. För dessa studenter har vi sammanställt en 
skriftlig handledning för vad som gäller i denna relation och i denna ingår en schema-
tisk beskrivning av hur ett uppsatsarbete kan läggas upp. Studenterna upplyses om att 
tio veckors uppsatskurs kan ses som ganska mycket men då krävs det att man kommer 
igång dag ett och att den faktiska tiden man har till sin disposition egentligen är åtta 
och halv vecka och dessa veckor ska då fyllas med fulltidsstudier. Vidare har vi lagt 
uppsatsupptakten, då fördelning av handledare sker, två till tre veckor före delkursens 
start. Studenterna ska då presentera ett preliminärt ämnesval och föreslå den eventuella 
konstellation som ska skriva uppsatsen. 
 Slutligen har vi den velande och obeslutsamme studenten och detta brukar mynna ut i 
att uppsatsen inte blir klar i tid men flertalet ordnar detta i efterhand. Parallellt har vi 
studenten som har för mycket annat att göra och därför helt enkelt inte lägger tillräckligt 
mycket tid på uppsatsskrivandet. Den senare brukar ha ett jobb vid sidan eller olika 
föreningsintressen, vilket då menligt inverkar på arbetsinsatsen under uppsatsskrivandets 
gång. Det är inte svårt att föreställa sig att när antalet författare är två och matchningen 
med handledning är mindre lyckad, så sjunker oddsen för att uppsatsen blir klar eller 
att dess kvalitet blir god. Materialet visar dock bara på ett sådant fall.
 Ett problem i denna kontext är att hantera det faktum att olika typer av relationer 
kan förekomma inom samma handledningsgrupp. Här förutsätts kursansvarig ha en 
sådan kännedom om studenterna att sådant undviks. Då studenterna skriver i par kan 
en sådan sammansättning fungera som en kemisk reaktion, det vill säga att man får något 
helt oväntat. Det kan antas att vissa avhopp från uppsatskursen kan ha sådana anled-
ningar. En vanlig anledning till avhopp eller underkännande är emellertid en alltför 
liten arbetsinsats från studentens sida, kombinerat med en ovilja att producera text i ett 
initialt skede av uppsatsskrivandet. Det ska dock tilläggas att den ovan gjorda analysen 
bygger på erfarenhet av handledning och de fall där problem och eventuella avhopp 
varit explicita och uttalade. I många fall ges inte någon anledning till avhopp, utan 
vederbörande hör av sig någon termin eller flera efteråt för att gå upp med sin uppsats.

Examinator
Hur skiljer sig examinatorerna åt? Är vissa snällare och välvilligare, medan andra är mer 
restriktiva? Spelar det roll för studenten vilken examinator den blir tilldelad? Det kan 
vara problematiskt om man i första hand valt handledare utifrån kompetens och inrikt-
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ning och examinatorn inte är lika väl insatt i det aktuella ämnesfältet. Normalt sett 
ställs numera krav på att handledaren inte samtidigt ska vara examinator, vilket betyder 
att en kollega måste vara det. Vid små högskolor där antalet kolleger inom ämnesgruppen 
inte är särskilt stort kan detta ibland vara ett problem som får hanteras på ett sätt som är 
så bra som möjligt.
 Ett vanligt klagomål från vissa studenter är att de vid uppsatsseminariet fått kritik 
för något de hävdar att handledaren sagt åt dem att göra. För att undvika just detta di-
lemma brukar handledargruppen kommunicera i förväg vad de anser om de uppsatser 
de handlett och om det varit problematiskt i kommunikationen mellan handledare och 
student.
 Kolleger emellan försöker vi att prata ihop oss och ha gemensamma skrivna kriterier, 
som vi också delger studenterna, för att få en så rättvis och likartad bedömning som 
möjligt. Olika examinatorer kan emellertid ha olika fokus på enskilda bedömnings-
kriterier. Någon kan fokusera på att formalia ska vara funktionella medan andra lägger 
tonvikten på analys och slutsatser. I materialet har en examinator examinerat ett 3-tal 
uppsatser medan den som kommer näst har examinerat ett tiotal. Sedan fördelas det 
på fjorton examinatorer som examinerat en till fem uppsatser vardera. Här är det rent 
strukturellt svårt att bedöma samband eller mönster. Handledningsmässigt förhåller det 
sig på ett liknande vis. Dessa problem kan föras tillbaka till arbetssituationen på institu-
tionen och en ganska omfattande personalomsättning. De dokument vi tagit fram för 
bedömning går ut på att, trots denna bakgrund, kunna nå konsensus för att ge en så 
rättvisande helhetsbedömning som möjligt. 

Vanligaste uppsatserna, typuppsatser
Hur ser de typiska examensarbetena eller samhällskunskapsuppsatserna ut? Går det att 
se några klara mönster eller är det ett fragmenterat fält? När det gäller examensarbeten 
är det relativt oproblematiskt. Den absolut vanligaste typen är en kvalitativ semistruk-
turerad intervjustudie, utförd på elever eller lärare på någon av bygdens högstadie- eller 
gymnasieskolor. Är det elever som utgör populationen, så är vanligen ämnet för studien 
hur de upplever ett visst fenomen, företrädesvis någon undervisningssituation eller något 
mer specifikt såsom elevdemokrati. Då det gäller lärare brukar ämnet för studien vara 
någon form av tillämpning i en undervisningssituation, fokuserad på hur de går tillväga 
för att uppnå det resultat de åsyftar och som läroplanen föreskriver. 
 Den näst vanligaste utgörs av en enkätstudie, vanligen utförd med elever i en högsta-
die- eller gymnasieskola. Här brukar det specifika ämnesvalet variera mer än i de kvali-
tativa studierna. Då vi handleder dessa två typer av uppsatser försöker vi poängtera det 
föredömliga i att på ett innovativt sätt kombinera dem. Exempelvis genom att koppla 
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kvalitativa resultat, det vill säga hur något är, till en undersökning av hur frekvent detta 
är i en viss kontext och vice versa.
 När det gäller de uppsatser som inte är examensarbeten är det betydligt svårare att 
beskriva något slags typuppsats. Det beror delvis på att ämnesvalen i dessa är relativt 
trendkänsliga. I allmänhet har studenten stött på något aktuellt fenomen och vill lära 
sig mer om detta. Under den näst senaste terminen undersökte till exempel en student 
hur konspirationsteorier hanteras i lärandesituationer och vilka anvisningar som finns 
över hur dessa ska hanteras från centralt håll.

Utvecklingen över tid och trender
Varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Tio år av uppsatsskrivande har ovan sum-
merats, analyserats och vad kan vi dra för slutsatser av detta? Till att börja med skulle 
denna studie behöva kompletteras med en kvalitativ intervjustudie för att säkerställa 
hur olika situationer i uppsatsskrivandet och dess infrastruktur upplevs av dem som 
deltar i det. Det är det som vi ska ha kursvärderingar till. Problemet här är att det sällan 
är någon som skriver något om uppsatsskrivandet, handledningen och examinationen 
i dessa. Av den anledningen kan fördjupade intervjustudier vara ett sätt att belysa detta.
 Generellt kan man säga att det tycks som en viss kvalitativ försämring har skett. Be-
dömningarna tyder på det men en osäkerhetsfaktor är om bedömningen varit likartad 
över tid eller var den snällare och mer jovialisk förr? Här skulle man behöva analysera 
uppsatser från olika tidsperioder efter samma kriterier. Vi vet ju att dessa kriterier skif-
tat över tid. Studenterna verkar ha blivit sämre på att hantera formalia. Det kan bero på 
att de antingen trivialiserar dess betydelse eller att de helt enkelt inte behärskar det. Det 
finns också ett slags skamfaktor dold här där studenten har svårt att hantera skillnaden 
mellan egen input och det som lånats av andra.
 En faktor som ökat över tid och verkar ha en menlig inverka på den arbetsinsats stu-
denterna lägger in i uppsatsskrivandet är att många av dem jobbar vid sidan av. Upp-
satsskrivandet inbjuder snarare till att tro att man kan ta på sig en större mängd jobb då 
den schemalagda undervisningstiden är minimal under denna period. Olika undersök-
ningar visar på relativt spretande resultat, som indikerar att studenter själva uppfattar 
en insats när gäller samhällskunskapsorienterade ämnen till att ligga mellan 2 och 3 
timmar. Andra menar att detta är en grov överskattning av den arbetsinsats som krävs. 13 

13 Eickhoff (215); Paulsson (214); Spionen (211).
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Sammanfattning
Hur ska man då sammanfatta denna nekrolog över tio år av idogt författande av upp-
satser i samhällskunskap, inom ramen för lärarutbildningen vid HLK? Den utveckling 
som kan skönjas över perioden är att studenterna verkar ha blivit något mindre själv-
ständiga. Det kan utläsas ur hur uppsatserna skrivs och vilka krav som kommer från 
studenterna på mer och mer detaljerade instruktioner. Nu kan det också antas att de 
mer detaljerade krav som ställs på studenterna får som konsekvens att de agerar mer 
stereotypt och mindre självständigt. En stram handledning leder per definition till en 
mindre självständigt agerande student. Då vi analyserar materialet framträder tendenser 
när det gäller metodvalet i jämförelse mellan examensarbeten och samhällskunskaps-
uppsatserna. Metodvalen visar på att de som gör examensarbeten i lägre omfattning 
väljer kvantitativ metod men i högre grad väljer kombinationen. Samhällskunskaps-
uppsatserna visar motsatt tendens. Båda kategorierna är förvånansvärt stabila då det 
gäller kvalitativ metod. Tendenserna är inte att beteckna som starka. 
 Under perioden har instruktionerna om att skriva i par eller individuellt skiftat. Ur 
materialet framträder en bild av att skriva i par med en annan student minskade risken 
att bli underkänd, men minskade också chansen att nå den högre bedömningen. För-
ändringstendensen över tid tycks vara att uppsatsernas kvalitet försämras, men det kan 
också förklaras med en annan lägre bedömningsnivå i den tidigare perioden, vilket då 
inte undersökts specifikt här. Hur vansklig en sådan bedömning kan vara belyses av att 
även om det fanns fler underkända uppsatser i den senare perioden, så fanns de klart mest 
undermåliga i den föregående. Problemet med jämförelsen är att vi inte vet vad vi mäter; 
är det försämrad kvalitet på uppsatserna eller en förändrad bedömning? Det enda sättet 
att avgöra det är att jämföra och bedöma uppsatserna efter samma kriterier. ■

Examensarbeten skrivs i ämnen, enligt riksdagen.
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– Full fart! Äntligen kan vi bli historielärare! Foto: Wikipedia/Bengt Nyman.
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Tid är relevant för alla eftersom det är något som alla förhåller sig till. Under vilken 
tidpunkt i livet vill jag studera på högskola eller bilda familj? Vilken tid på året kan 

eller vill jag åka till Nepal? Om jag beställer reservdelarna till bilen imorgon, hinner de då 
komma till nästa vecka? När går bussen? I kombination med tid agerar och planerar jag 
också gärna utifrån tidigare erfarenheter. Förra gången jag åkte till Nepal var i april och 
det fungerade bra! Sist jag beställde reservdelar till bilen blev de försenade så jag beställer 
dem idag istället. 
 Tid och erfarenheter kan också göra sig synliga i form av minnen som får oss i olika 
sinnesstämningar eller som fysiska ägodelar, som vittnar om olika skeenden i livet. Vår 
personliga historia är en del, en stor del, av oss själva. Den kan förklara vårt handlande 
i realtid, men också våra funderingar inför framtiden. Personligen valde jag att lägga 
fem år av min tid på att studera till historielärare för jag alltid har varit intresserad av 
dåtiden. För mig var historia första prioritet och helt ledande i valet av kommande 
yrkeskarriär. Jag trodde även att de flesta kursdeltagare hade sökt sig till utbildningen 
av samma anledning. Att så inte var fallet framgick sedan allt mer, men vad var deras 
motiv till yrkesvalet? Ingen har egentligen förklarat detta utförligt. Vad hade de för bild 
av historia och läraryrket? Hur ser bilden ut idag och vad har de för framtidsplaner nu? 
Denna artikel bygger på en kvalitativ intervjustudie av elva studenters tankar kring sitt 
yrkesval och sin högskoleutbildning.

Kring undersökningen och redovisningen av den
Den föreliggande undersökningen syftar till att kartlägga elva personers tankar kring 
sitt yrkesval som historielärare och sin utbildning inom ämneslärarprogrammet 
med inriktning mot gymnasieskolan vid Högskolan för lärande och kommunika-
tion (HLK), en del av Jönköping University (JU), egentligen Stiftelsen Högskolan i 
Jönköping.1 Ambitionen har varit att få veta varför man sökte sig till utbildningen, vad 

angelica svensson 

Vem blir historielärare?
– en kvalitativ intervjustudie om elva studenters tankar 
kring sitt yrkesval och sin utbildning 

1  Stiftelsen Högskolan i Jönköping kallar sig sedan några år tillbaka Jönköping University.
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man hade för bild av historia och vilka förväntningar man hade gällande studietiden 
och sin kommande yrkesroll kontra upplevelsen och bilden man har idag kring dessa 
aspekter. Informanterna utgör elva personer som antingen befinner sig i slutskedet av 
sina studier eller nyligen har tagit examen. De började studera år 212 respektive 213 
och är i dagsläget 23–27 år gamla.
 Vad gäller informanternas tidigare skolrelaterade erfarenhet så gick sex av dem Natur- 
vetenskapsprogrammet på gymnasiet, varav en sedan bytte till Barn- och fritidspro-
grammet, fyra gick Samhällsvetenskapsprogrammet, en gick Teknikprogrammet och en 
gick det Estetiska programmet. Fem av informanterna uppger även att de hade vikarie-
rat som lärare innan de ansökte till utbildningen vid HLK.
 Metoden har bestått i en kvalitativ intervjustudie med halvstrukturerad karaktär. In-
formanterna fick ta del av elva huvudfrågor dagen innan intervjun ägde rum, utifrån 
vilka följdfrågor beroende på samtalets riktning kunde ställas. Undersökningen genom-
fördes under sommaren år 217.
 Studien är tematiskt upplagd. Vi talar om ett ämne där kronologi ofta utgör en central 
del. Därför tar undersökningen sin utgångspunkt i anledningen till att informanterna sökte 
sig till utbildningen, vad de hade för bild av historieläraryrket när de påbörjade sina 
studier och hur bilden ser ut idag. Sedan kommer informanternas syn på ämnet his-
toria att presenteras. Hur såg de på historia när de sökte till utbildningen och hur ser 
bilden ut idag? Efter detta följer informanternas syn på utbildningen kopplat till deras 
kommande yrkesroll och till sist får vi ta del av deras framtidsplaner. 

Historia, lärare eller historielärare?
Till att börja med var det inte att bli lärare i historia som var första prioritet hos mer 
än hälften av informanterna när de sökte till HLK. Sex av elva ville först och främst bli 
lärare. Historieämnet var sekundärt. Några av dem valde ämnet historia för att de hade 
lätt för det under sin egen skolgång. Andra ansåg att historia var roligt och var intres-
serade av ämnet men detta var inte avgörande för yrkesvalet. Åter andra valde att bli 
lärare i historia för att detta var ett ämne bland andra som de kunde tänka sig eller för 
att det var det bästa som erbjöds av alternativen inom lärarutbildningen för tillfället. 2 
 För tre av informanterna var ämnet historia första prioritet och vägledande i valet av 
yrkeskarriär. Två hade ett stort intresse för historia och letade efter utbildningar där äm-
net var centralt. Den tredje informanten fick upp ögonen för historia i tidig ålder och 

2  Åren 212 och 213 fanns vid HLK historia, religionsvetenskap och   
 samhällskunskap som alternativ för ämneslärare.
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fick sedan ett starkt intresse för ämnet men kände också ett kall till läraryrket snabbt 
därefter. Redan i årskurs  kände denna informant en önskan att bli historielärare.
 För de två resterande informanterna handlade det snarare om en blandning. Man 
lockades av historieläraryrket efter att ha vikarierat några månader. Det ena prioritera-
des inte högre än det andra. De testade att vikariera och gillade det. Utan att ha hållit 
någon historielektion kände de mest för historia och därför blev det en kombination 
där historia ingick. Något som kan vara värt att nämna är att båda dessa, innan de sök-
te, även fick berättat för sig från vänner och familj att de skulle passa som historielärare.
 Fem av informanterna gick Naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. Varför valde 
de då inte en utbildning inom de naturorienterande ämnena eller matematik? Två in-
formanter ville faktiskt bli matematiklärare men var inte beredda att söka sig till andra 
lärosäten. En av dessa började först att studera till ingenjör vid JU, men avslutade sina 
studier eftersom det inte kändes rätt. En annan började studera till biomedicinsana-
lytiker men hoppade av under tredje terminen eftersom utbildningen inte var som 
förväntats. Informanten, som läste Teknikprogrammet på gymnasiet, studerade först 
till spelprogrammerare i Malmö men tappade så småningom intresset och avslutade 
studierna efter sex månader.
 Flera av informanterna håller fortfarande av de naturvetenskapliga ämnena, medan 
andra tröttande på dem redan under eller strax efter gymnasiet. Flera av dem har ge-
mensamt att de nu tenderar att dra sig från de logiska uträkningarna och slutsatserna 
som matematik och naturvetenskap erbjuder. De dras istället till tolkning och diskus-
sion, det vill säga inslag som ämnet historia kan erbjuda. Alla vet att 1+1=2. Kring detta 
finns det knappast en större variation av tolkningar att inhämta för att starta en upp-
rymd diskussion om. Skulle man däremot ställa frågan om vilka faktorer man anser var 
mest centrala för utbrottet av Trettioåriga kriget eller vilka konsekvenser av imperialis-
men som är mest synliga idag så finns det en hel del tolkningar och argument att ta del 
utav. Frågan blir då varför man ska kunna diskutera och reflektera kring dessa saker?

Informanternas bild av en historielärare
Informanterna menar att det finns ett högre syfte med diskussioner. Det handlar inte 
enbart om en inre tillfredsställelse genom att få säga vad man tycker och tror, utan 
att man själv och andra ska lära sig något utifrån diskussionstillfällena. De elva infor-
manterna uttrycker sig lite varierat och vill poängtera olika aspekter men rör sig alla 
inom samma tema, nämligen att man ska förstå nutiden. De menar att man dels ska 
få en förståelse för hur världen ser ut idag, både ur ett mikro- och ett makroperspektiv, 
dels en djupare förståelse för enskilda individer men också för samhällen och nationer. 
Denna förståelse får man genom att förstå kulturella bakgrunder grundat på faktakun-
skaper som berör händelseprocesser, kontinuitet och enskilda aktörer. Genom att förstå 
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dåtiden kan vi förstå nutiden och genom att förstå nutiden kan vi kanske förebygga 
motsättningar i framtiden. Tio av elva informanter ger uttryck för att historia i någon 
mån, samt ur olika aspekter, är vägen till framtiden och att detta är en av historieämnets 
huvudfunktioner i skolan och samhället. Var det emellertid denna bild de hade när de 
påbörjade sin utbildning?
 Nej! För majoriteten av informanterna var bilden av en historielärare en person som 
kan allt inom historia. Denne skulle sedan stå inför sin klass, berätta historier som be-
stod av faktakunskaper, förmedla detta och rätta prov. Anledningen till att informan-
terna ville bli lärare i historia och varför de vill bli det nu är ganska samstämmig på 
många punkter men den skiljer sig i några avseenden. Samma sak gäller bilden de hade 
av vad en historielärare gör och hur denna har utvecklats. Åtta av de elva informanterna 
beskriver att deras tidigare bild av en lärare i historia i huvudsak var ”någon som står 
och berättar om historia”. Det kunde även vara fråga om att historiska händelser sågs 
som isolerade. Visst, en händelse kunde leda till en annan och möjligtvis till ytterligare 
en men sedan tog det stopp. Idag ser samtliga informanter ett större perspektiv vad gäller 
nutidsförankringen.

Identitets- och kulturaspekter
I den tidigare bilden fanns det visserligen ett syfte med berättandet, man ville guida 
och påverka eleverna, göra skillnad. Hur man ville påverka eleverna skiljer sig något åt. 
Några ville förmedla sitt eget intresse av historia. Man ville levandegöra historien eller 
få eleverna att inse hur intressant ämnet kan vara. Andra ville helt enkelt jobba med 
människor och ungdomar i synnerhet. Tidigare erfarenheter av elever och ungdomar i 
allmänhet kommer framförallt från vikariejobb på skolor men även från jobb som ung-
domsledare i kyrkor. Två av informanterna påbörjade sin utbildning med bakgrunden 
att de alltid har tyckt om att diskutera utifrån en mångkulturell kontext. Det hand-
lade antingen om att de själva ville lära sig att argumentera på ett djupare plan för att 
förhindra fördomar eller om att de bara ville träffa människor med andra åsikter och 
infallsvinklar. Man hade saknat kunskap och redskap för sådana diskussioner och upp-
fattade ämnet historia och ett yrkesval som lärare inom ämnet som en mötesplats för 
utbyte av tankar. Ingen av de två informanterna hade ett större intresse av historia från 
början men det var ett ämne de kunde tänka sig.
 När flera av informanterna ser tillbaka på bilden de hade av vad en historielärare 
gör så menar de att de hade en naiv syn på yrket. Det visade sig att det inte räckte 
med att berätta historier och rätta prov. Innan de började studera hade de också en 
tydlig bild av hur själva utförandet skulle gå till, vad man skulle säga, hur man skulle 
agera och vad som förväntades av dem. Detta synsätt kastades omkull när de fick lära 
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sig begrepp som ”didaktik” och ”styrdokument”. Några av dem beskriver att de inte 
förstod komplexiteten i pedagogikens och didaktikens förhållande till ämnet och hur 
man väver samman dessa delar till lärande. Det är inte längre bara en historia som ska 
berättas eller ett diskussionsmöte mellan människor. Alla informanter har fått ett vidare 
perspektiv på vad man bör lyfta och hur man kan påverka eleverna. 
 När man undervisar i historia ska det finnas en motivering till urvalet, en sensmoral som 
definierar syftet. Det handlar fortfarande om att förmedla kunskap och hjälpa elever, 
men nu med fokus på att uppnå målen för undervisningen och för att eleverna sedan 
ska kunna ta sig an verkligheten. För i det långa loppet är det inte bara enskilda individer 
som påverkas av historielärare, det är samhället och hur människor ser på varandra. Ge-
nom denna upptäckt insåg informanterna att det går att utmana eleverna på ett annat 
sätt. Några vill fortfarande förmedla historieintresset och gärna levandegöra historien. 
Det man nu har kommit underfund med är att man kan koppla ämnet till elevernas 
identiteter och få dessa att förstå att de är en del av historien. Med ämnets hjälp kan 
individer både lättare förstå sig själva och andra, både vad gäller värderingar och bete-
enden.
 För att åstadkomma detta insåg informanterna även att de inte bara kan söka i sin 
egen intressesfär när de ska söka stoff till undervisningen. Det finns kursplaner med 
centralt innehåll och kunskapskrav med mera att förhålla sig till. De finns av en anled-
ning, nämligen att stoffet bör kopplas till det som är viktigt för eleven, det vill säga 
sådant som kan förklara dagsläget. Eleverna ska lära sig att se saker och ting på ett 
nyanserat sätt och historia kan vara ett verktyg för detta. Med historiens hjälp kan man 
analysera och diskutera nutiden, man kan jämföra dåtiden med nutiden och se möns-
ter. Detta leder till att man lättare kan förstå sig själv och sitt eget samhälle men också 
andra människor och andra samhällen. Genom att medvetandegöra unga kan man 
skapa demokratiska samhällsmedborgare, menar fyra av informanterna. Flera av dem 
menar också att man med historiens hjälp kan se vad kvinnoförtryck, rasism, antise-
mitism och andra fördomar grundar sig på. Genom att få reda på de bakomliggande 
orsakerna kan man också lättare motverka företeelserna.
 Fakta är fortfarande relevant i historieundervisningen men nu ur en källkritisk syn-
vinkel. Med fakta och källkritik kan man underbygga sina argument och spräcka hål 
på fördomar eller konspirationsteorier som exempelvis säger att Förintelsen aldrig ägde 
rum. Vad gäller fakta så har informanterna också insett att läraren inte sitter inne med 
all världens kunskap om historia, vilket är okej, man måste inte veta allt. Istället kan 
man lära sig mer med tiden och vid vissa tillfällen kommer man att bara ligga ett halvt 
steg före eleverna. Något som är gemensamt för alla intervjuade informanter är att de 
har fått ett förhöjt intresse för både yrkesrollen och ämnet historia.
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Är inte historia bara årtal och kungalängder?
Vad gäller informanternas personliga syn rörande historia har det skett en hel del för-
ändringar. Innan de påbörjade utbildningen var historia isolerade händelser. Ibland 
kunde de se någon form av utveckling, men även sådana moment var isolerade från 
varandra. Framförallt handlade det om fakta, årtal och kungar. Visst kände de till de 
”stora händelserna” som en informant uttryckte det, världskrigen, Förintelsen, Gulag 
och den industriella revolutionen. Även i dessa sammanhang trodde de dock att det 
handlade om att kunna rabbla fakta. Händelserna var något gammalt, något som hände 
då, utan förankring i nutiden. Det var inget som påverkade dem själva, det var bara kul 
och intressant.
 Det är bara två av informanterna som uttrycker att de innan de påbörjade sina 
studier brukade besöka fysiska platser med en historisk koppling, slott, kyrkor, mu-
seer med flera. I övrigt utspelades mötet med historien i kontakt med populärkultur, i 
samband med bok- och tidningsläsning, TV-spelande eller när de tittade på filmer om 
historiska berättelser och personer. För cirka hälften av informanterna var det också 
något socialt. Man delade intresset med en familjemedlem som man kunde prata his-
toria med. I två fall kunde även kända historiska händelser kopplas direkt till familjen. 
I någon mån verkar detta vara kärnan i vad intresset kretsar kring: berättandet. Alla 
hade kommit i kontakt med berättandet och det var bilden de hade av vari yrkesrollen 
bestod. I berättandet får man ofta ta del av livsöden och händelser som framställs med 
spänning och dramatik. Så visst, det handlade om fakta men det var inte tråkiga fakta. 
Någon särskilt nyanserad bild var det sällan fråga om. Aktörerna och händelserna be-
skrevs utifrån endast ett perspektiv och händelseutvecklingen skildrades bara från en 
synvinkel. Det man läste i en historiebok, såg på en dokumentär eller på annat sätt fick 
berättat för sig uppfattades som hela sanningen.
 Sedan hände något. Under utbildningen började fler perspektiv att nässla sig in. His-
toriefältet blev bredare och informanterna insåg att historia inte bara handlar om att 
kunna rabbla fakta. Plötsligt kunde de se på personer och skeenden ur flera synvinklar 
och insåg att det bedrivs professionell forskning där nya perspektiv och aspekter fram-
träder hela tiden. De fick lära sig begrepp som de aldrig hört talas om tidigare och 
vad de innebär, begrepp som historiedidaktik, historiebruk, genushistoria och så vidare. 
Informanterna insåg att ämnet är mer djupgående än de insett, att man kan närma sig 
historien på olika sätt och att det kan ske på olika plan. Det går att se på historia ur ett 
globalt eller nationellt perspektiv och till och med på individnivå.
 De insåg också att specifika händelser och aktörer inte bör ses som isolerade delar 
av historien utan det finns kontexter att ta hänsyn till och omkringliggande aspekter 
gjorde sig plötsligt synliga. Med de rätta verktygen kan man se på händelser och personer 
utifrån olika vinklar. De blev mer historiemedvetna och mer källkritiska. Allt vävdes sam-
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man till en helhet med nutidsförankring. En informant uttryckte det som att ju mer 
man läser, desto tydligare blir det hur mycket man inte kan. En annan menar att histo-
rien blev mer och mer bottenlös. Emellertid har detta bara gjort att de strävar efter mer 
kunskap och insikt. För om historia var fakta för informanterna innan de påbörjade ut-
bildningen, så blev det senare ett verktyg man använder för att förstå dagens samhälle.
 Informanterna har upptäckt att man kan använda historia på ett analytiskt sätt. En 
informant sade sig ha fått en mer historiekritisk syn samt en samtidssyn med källkritik 
som verktyg för att kunna se mönster och sammanhang och således lärt sig att undvika 
anakronismer och att man inte bara kan se på det förflutna utifrån egna erfarenheter. 
Informanten menar att detta också gör det lättare att hitta anknytningar mellan olika 
händelser, som i sin tur gör historien ännu mer levande. Att historien är händelser som 
kopplar till varandra ända fram till idag är något de övriga informanterna också tende-
rar att instämma i. Historien var inte bara då, den är också nu. Förklaringar till varför 
samhället och världen ser ut som de gör går att finna i det förflutna. Saker som hände 
för 5 eller 2 år sedan påverkar oss idag. Historia finns med i det vardagliga livet där 
det kommer till uttryck genom såväl byggnader och gatunamn som i värderingar och 
beteenden. Detta har även betydelse för både identitet och kultur, något som en infor-
mant menar kan ske på både gott och ont.
 Flera av informanterna uttrycker att de med hjälp av källkritiken har blivit mer ifråga- 
sättande, samt att de nu har förmågan att kunna jämföra fakta på ett annat sätt. Detta 
är ett verktyg som de har nytta av och kan plocka fram i såväl diskussioner som när de 
tittar på nyheterna. Flera av informanterna uttrycker även att man kan frammana ett 
konsekvenstänk, i form av att kunna se mönster och dra paralleller utifrån historisk 
kunskap. I samband med detta kan man också leka kontrafaktiskt, menar en infor-
mant. Hur hade Europa sett ut idag om skotten i Sarajevo aldrig hade ägt rum? Konse-
kvenstänket kan i sin tur bli ett verktyg för personligt handlande och ge upphov till en 
förmåga att tänka långsiktigt. Det ger inte förmågan att kunna se in i framtiden men 
det ger hintar och varningstecken. Genom att utvärdera händelser i det förflutna och se 
vad som ledde till vad, har man större möjlighet att undvika upprepningar av misstag. 
Precis som historia har spelat en ledande roll för vår samtid, så kommer händelser som 
utspelar sig nu att påverka framtiden. För att diskutera, problematisera och reflektera 
kring historien på ett abstrakt plan behöver man dock kunskaper på ett konkret plan, 
menar många av informanterna. Därför efterfrågar de mer faktakunskaper i utbild-
ningen.
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Fakta är relevant
Fem av de elva informanterna ansåg sig ha mycket goda eller tillräckliga förkunskaper i 
historia inför sina studier på universitetsnivå. Sex av dem hade bilden av att utbildning-
en till historielärare skulle bli enkel. Tillsammans bildar dessa tio informanter en grupp 
som med andra ord kände sig ganska självsäker när den klev in i föreläsningssalen för 
första gången. Sju av de elva informanterna insåg sedan att deras förkunskaper inte var 
så breda som de trott eller att de varit något naiva i sina förväntningar på svårighetsgra-
den. Fyra stycken ger uttryck för att de antingen förväntade sig att utbildningen skulle 
vara svårare eller att det har varit enklare att bli godkänd än vad de trodde att det skulle 
bli. Vad som går att utläsa från majoriteten av informanter är att utbildningen är bra, 
man har haft kunniga och motiverande lärare samt stöttande handledare. Dock vill de 
gå djupare in i ämneskunskaperna. Flera menar att svårighetsgraden och tempot höjs 
när man börjar läsa –9 hp i historia, vilket de anser vara önskvärt eftersom studen-
terna utvecklas i takt med detta. Man får verktyg och kan gå tillbaka till faktakunska-
perna och ställa nya frågor till dem. Emellertid menar majoriteten av informanterna att 
grundkurserna innebar att de fick springa på tidslinjen, alltså genom historien. Vissa 
delar hann man inte titta närmare på och andra händelser hoppade man över helt. In-
formanterna vill lägga mer tid på faktakunskaper i grundkurserna.
 Varifrån ska tiden tas? Tre informanter menar att det skrivs för många uppsatser och 
två andra menar att det är ett överflöd på metod- och teorikurser inför uppsatserna. 
Två informanter har rent av funderat på att avsluta sina studier på grund av uppsats-
kurserna. Det man efterfrågar är framförallt mer faktakunskaper. Det som går att utläsa 
från samtliga informanter är att de först och främst ska bli lärare och inte forskare. 
Nästan alla ger uttryck för att de gillade de grundläggande baskurserna i historia. De 
hade dock velat ha mer fakta och fördjupningar eller en omprioritering i stoffet an-
passat till den kommande yrkesrollen. Flera menar att den första uppsatsen möjligtvis 
var en bra övning för kommande uppsatsskrivande men den kunde ersatts med mer 
ämnesundervisning. Sex informanter menar att baskurserna gick för snabbt och fyra 
menar att det fanns en felprioritering i stoffet. Det man vill prioritera och fördjupa sig 
i är dels moderna konflikter, så som Balkankrigen och Israel-Palestinakonflikten, dels 
utomeuropeisk historia och folkmordens historia. Anledning till detta är att de tror 
att de själva kommer att möta denna problematik i klassrummen och i framtiden. De 
förstår att man måste lägga mycket fokus på Sverige och Europa eftersom landets och 
kontinentens historia är mest grundläggande för att förstå det svenska samhället idag. 
Detta svarar också mot innehållet i de kursplanerna de kommer att jobba med. De vill 
dock ändå ha större kopplingar till omvärlden för att kunna dra paralleller mellan dess 
och Sveriges historia. Informanterna beskriver också att de har förståelse för att man inte 
kan gå igenom hela världens historia, men utbildningen bör ge utrymme för mer än nu.
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 En informant uttryckte det som att studenterna blir indragna i en historisk akademisk 
värld där man ofta glömmer bort skolfältet. De menar vidare att det ligger för mycket 
fokus på hur historia produceras vetenskapligt, vilket ses som viktigt men inte som det 
viktigaste. Majoriteten av informanterna uttrycker att de ser värdet i att skriva uppsatser. 
De gillar det faktum att man ser hur kunskap inom historia skapas och används, att man 
har vetenskaplig grund för vad man säger och att de själva får vara med och skapa ny kun-
skap inom historia. Detta är emellertid inte första prioritet för någon av informanterna.
 De fokuserar mest på yrkesrollen och det mångkulturella klassrum de så småningom 
kommer att jobba i. De kommer att möta elever med ursprung och kopplingar till 
moderna konflikter och utomeuropeisk historia. De vill ha kunskap om dessa för att 
kunna förstå sina egna elever men också för att kunna föra kunskapen vidare för att 
människor lättare ska förstå varandra. Många är också medvetna om att det finns tillfälle 
att fördjupa sig i valfria teman under uppsatsskrivande. De menar emellertid att valet av 
tema lätt faller på något som man känner att man redan har tillräckliga förkunskaper om.

Framtiden
De elva informanterna räknar alla med att i framtiden arbeta som historielärare, åt-
minstone till en början. Två av dem uttrycker att deras kall är att jobba som historie-
lärare i kombination med sitt andraämne på gymnasiet. En av dessa funderar även på 
att läsa till ytterligare ett ämne. De nio andra informanterna kan tänka sig att utvecklas 
inom skolfältet, doktorera eller byta karriär helt.
 Två informanter menar att de vill jobba som lärare ett par år och sedan utvecklas 
inom skolvärlden genom att bli förstelärare eller rektor. De båda kan också tänka sig att 
utvecklas ytterligare utanför gymnasiets och högstadieskolans väggar. En av dem vill på 
något sätt hjälpa utbildningen framåt men på vilket sätt är i nuläget lite oklart och den 
andra tänka sig att skriva en licentiatuppsats, fast inom religionsdidaktik.
 Tre informanter kan eventuellt tänka sig att doktorera i framtiden. En av dessa är då 
mer inriktad på att göra det i religionsvetenskap, medan de andra två är inne på historia. 
En av dem menar att det kanske kan bli ett byte till en helt annan karriär, medan den 
andra menar att intresset för att doktorera var större förut och att det kanske blir läraryr-
ket hela vägen till pensionen men att inget är hugget i sten. En informant har läst kurser 
i svenska som andraspråk och kan tänka sig att utvecklas inom språkutveckling senare 
i livet. En annan kan också tänka sig att läsa kurser i svenska som andraspråk eller ut-
bilda sig i kurser som ger rätt att undervisa i helt andra ämnen än humaniora.
 Två informanter menar att de vill testa på läraryrket något år men att de nödvän-
digtvis inte kommer att fortsätta med det. Genom att ha en lärarexamen har man en 
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bra grund att stå på menar de. En av dem kan tänka sig att byta till en bana som kopplar 
till andra intressen och en annan informant kan tänka sig att fortsätta inom historieämnet 
fast kanske i andra sammanhang, som i museum, i arkiv eller som guide. Alla elva är 
emellertid överens om att de vill ut och prova vingarna som historielärare innan de över-
väger nästa steg i livet.

Reflektion
Vad ska man tänka om detta? Jag kan bara tala för mig själv och jag är förvånad över 
vissa resultat och mindre förvånad över andra. Jag har studerat tillsammans med många 
i denna undersökning under fyra år och är van vid diskussionerna om att det skrivs för 
mycket uppsatser och att vi går en lärarutbildning. Det faktum att så många hade sökt 
sig till utbildningen för att de ville bli lärare och bara hade ett lätt intresse för historia 
eller inget alls, förvånade mig i början av studierna. Jag själv påbörjade studierna utifrån 
mitt historieintresse och var säker på att alla studenter i min klass skulle vara så gott 
som historiker. Likt informanterna hade jag emellertid en ganska snäv syn på historia. 
Det jag fick upp ögonen för under utbildningen var den vetenskapliga dimension som 
vi fick ta del av. Det historiska forskningsfältet, metoder, teorier, akademiskt skrivande 
och uppsatser, allt var som bensin för mitt brinnande historieintresse. Att det, tillsam-
mans med faktakunskaperna, är det bästa med hela utbildningen är jag ganska ensam 
om att tycka, som ni kanske förstår. Men jag förstår också informanterna vars högsta 
mål just nu är att bli färdigutbildade lärare. Vetenskap är viktigt, det vet de också, men 
behöver man 4–5 kurser i vetenskaplig metod och teori inför sin kommande yrkesroll? 
Bör det ges mer tid till historiedidaktik?
 Vissa gick in i studierna utifrån historieintresset, andra utifrån viljan att jobba med 
ungdomar och vissa för att de ville få tillfälle till diskussion. Vad som har hänt är att 
många nu har bundit ihop dessa tre aspekter. För många av dem finns det emellertid 
fortfarande en aspekt som dominerar mer än en annan. Får det vara så? Måste man 
hitta en balans där alla tre väger lika mycket eller får man favorisera som ämneslärare?
 Många vill ha mer tid till ämnesstudier men vet också att de kan införskaffa dessa 
kunskaper på egen hand. Dock verkar de ovilliga att göra det så det verkar behöva 
komma utifrån. Den inre motivationen finns, för de vill lära sig, men de är inte villiga 
att själva sätta ribban för sina egna förmågor. Istället för att fördjupa sig och läsa mer så 
vet många var gränsen går för betygen. De vill lära sig för sin egen skull och få en större 
kunskapsbank men stället för att utmana sig själva, sätta ribban högre när de studerar 
och själva tillägga mer kvantitet och kvalitet i sin kunskapsutveckling, finns det en öns-
kan om att detta ska komma från lärarutbildningen. Bör högskolan höja ribban? Hur 
mycket ansvar har man själv som student?
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 Även om alla inte började sin utbildning för att de gillade historia, så har intresset 
växt hos samtliga. Flera menar att de fortfarande inte har historia som ett stort privatin-
tresse, vilket kan vara anledning till att de inte skaffar sig ämneskunskap på egen hand. 
Man kanske ser historia som ett jobb och när man väl har fritid, eller möjlighet till 
fritid, så väljs det bort. Anledning till att de vill ha mer ämnesstudier är framförallt att 
de vill ha beredskap inför sin kommande yrkesroll. De vill och kan skapa intresse för 
historia nu när de har sett hur bred historien är och hur omfattande dess användnings-
områden kan vara.
 Vad beträffar användningsområdet verkar det för informanterna handla om aspekter 
som mynnar ut i ett tema: sensmoral. Historiens främsta uppgift handlar om att ge oss 
kunskap som vi ska ta lärdom av inför nutida och framtida situationer. Dessa situationer 
kretsar framförallt kring etiska och moraliska teman. Jag håller med om att detta är en av 
historiens främsta uppgifter.
 Något som däremot verkar komma i skymundan är samtidsförståelsen. Min per-
sonliga relation till historia handlar mycket om att förstå mentaliteten hos dåtidens 
människor. Detta är ofta kopplat till omkringliggande kontexter som levnadsförhål-
landen och villkor i olika former. Genom att förstå mentaliteten kan vi förstå samti-
den och tvärtom. Hur mentaliteten kom till uttryck, agerandet som följde och dess 
funktion är något som intresserar mig. Detta kan i sin tur ge oss en bättre förståelse 
för nutiden, men kanske inte alltid. Människors olika uttrycksformer, deras tro och 
värderingar, rädslor och mål, relationer och beteenden kopplade till olika villkor kanske 
inte alltid ger oss handfasta och praktiska svar inför situationer vi står inför nu. Kan 
emellertid inte samtidsförståelse vara nyttig kunskap i sig? Många av informanterna ser 
inte nödvändigtvis historieläraryrket som en långvarig sysselsättning. Varför har man 
då lagt snart fem år av sin tid på att läsa till lärare i historia? Kortfattat tycker man om 
att berätta, tolka, diskutera och reflektera. Några vill fortfarande förmedla ett intresse 
men historia ses framförallt som ett verktyg. Genomgående har alla insett att historien 
binder samman då, nu och sedan. Man vill förmedla kunskap om varför världen ser ut 
som den gör och varför människor beter sig som de gör, frambringa empati och förståelse, 
motarbeta fördomar samt bidra till en bättre framtid. Det är inget dåligt resultat av valet av 
utbildning och yrke. ■
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– Om en historielärare är en person som förmedlar historiekunskaper så blev vi historielärare 
2200 år efter vår död. Foto: Hans Albin Larsson.
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När den florentinske statsmannen tillika författaren Niccolò Machiavelli på sin 
ålders höst funderade över den bästa gåvan till en person som i stort sett hade 

allt, föll valet på att författa en bok om hur en furstestat bäst skulle styras. Machiavelli 
var ingen novis på området, han kunde sin sak. Han befann sig under den större delen 
av sitt liv i politikens mitt. Machiavelli bedrev universitetsstudier i Florens, var kansler 
i samma furstestat och hade därtill diplomatiska uppdrag med tjänstgöring i Frank-
rike, vilket gav honom stor praktisk kunskap om militära och utrikespolitiska spörsmål. 
Machiavellis gåva under tidigt 15-tal till fursten Lorenzo de’ Medici må vara unik i 
sitt slag men är ändå tidlös och ingalunda speciell i tanken. 1

 Det behövs ingen större fantasi för att inse att människor i takt med stigande ålder 
umgås med tankar kring det bestående och meningsfulla i tillvaron. Alla vill i takt med 
åren förnimma att levnadsdagarna har varit viktiga och betydelsefulla för någon. Vi vill 
i den bästa av alla världar efterlämna något av värde. Frågan är bara om samtiden och 
eftervärlden efterfrågar erfarenheten och kunskapen om det förflutna, inte minst mot 
bakgrund av den allt snabbare tekniska utvecklingen. Teknisk kunskap är i någon mening 
alltid kumulativ och varje generation tar avstamp från sin horisont, men även livsmässigt 
förändras tillvaron ständigt och i ett rasande tempo. Likaså kommer inte sällan äldre ge-
nerationers måttstockar, uppfattningar och värderingar på kollisionskurs med det i ryggen 
påtryckande släktets synsätt. Det mesta förändras över tid. Det är bara att betrakta hur 
samhället såg ut för hundra år sedan.
 I min profession som lärarutbildare och forskare i historia dyker ibland frågan upp: 
vad har vi för nytta av historia? Den är berättigad och sund att ställa därför att den 

anders dybelius 

Varför läser man till lärare i historia?
– några kritiska reflektioner kring en enkätundersökning 
bland nya historiestudenter

1  Machiavellis Fursten, författad 1513, gavs ut 1532 och äger    
 i hög grad aktualitet i alla sammanhang där frågor om makt    
 och maktutövning analyseras.
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hjälper oss att tänka ett extra varv kring historieundervisningens innehåll samt hur den 
ska planeras, genomföras och utvärderas. Under åren har frågan utifrån min yrkesroll allt-
mer aktualiserats mot bakgrund av att antalet studenter på kurserna i historia vid Jön-
köping University 2 ständigt ökat. Den första grundkurs i historia som jag undervisade i, 
år 2, lockade 27 studenter och i motsvarande kurs vårterminen 217 var de 47. Även 
fortsättningskurserna på högre nivå i historia drar till sig allt fler studenter. Detta trots att 
arbetsmarknaden för lärare i ämnet historia inte utökats i samma takt, snarare tvärtom. 
Man kan fundera över varför utvecklingen blivit sådan mot bakgrund av att de naturve-
tenskapliga ämnena efterfrågas allt mindre och har svårt att locka till sig studenter.
 Kan det framtida samhället byggas på kunskaper i historia? Är det inte de tekniska 
lösningarna, inte minst ur miljösynpunkt, som kommande generationer bör vara in-
tresserade av? Frågorna diskuterades av en grupp relativt nya studenter och väckte min 
nyfikenhet, vilket ledde fram till denna undersökning med huvudfrågan: varför läser 
man till lärare i historia? Historiker har säkert ett bra svar på frågan men det som har 
fångat mitt intresse mer och mer är vilka svar de studenter har som ska påbörja sina 
ämnesstudier.
 För att bli antagen till ämneslärarutbildningen vid Jönköping University krävs 
grundläggande behörighet samt gymnasiekurserna Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Sam-
hällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2 alternativt Engelska /B, Historia A, Matematik A, 
Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Utöver detta krävs 
godkänt resultat vid ett antagningsprov, som finns vid Jönköping University.
 Ämneslärarutbildningen omfattar minst 3 hp (tio terminer), varav 12 hp i ett för-
djupningsämne och 9 hp i ett övrigt ämne. Ämnesstudierna påbörjas termin två i för-
djupningsämnet och termin fyra i det övriga ämnet. Om historia är fördjupningsämnet 
kan övrigt ämne vara religionsvetenskap, samhällskunskap, engelska eller svenska.

Några ord om enkäten 
När undersökningen genomfördes våren 217 i kursen Historia 1–3 hp bland lärarstu-
denterna hade ännu ingen information eller föreläsning kring ämnet historia ägt rum. 
Tanken var att inte någon föreläsare skulle påverka studenternas uppfattning om ämnet 
och därmed riskera att färga svaren i enkäten. Idén med undersökningen var att få veta 
uppfattningen om och synen på ämnet samt varför studenterna hade valt att utbilda sig 
till historielärare. Enkäten bestod av fem frågor som skulle besvaras med egna ord. Stu-
denterna redovisade också kön, ålder, tidigare utbildning, antal terminer vid Jönköping 

2  Stiftelsen Högskolan i Jönköping kallar sig sedan några år tillbaka   
 Jönköping University.
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University samt ämneskombination inom lärarutbildningen. De fick trettio minuter 
för att besvara enkäten. Totalt tillfrågades och deltog 47 personer och samtliga besva-
rade enkäten. Av dessa uppgav sig 29 vara män och 18 vara kvinnor. Ingen angav köns-
överskridande identitet eller annan könstillhörighet. Männens ålder var mellan 2 och 
28 år och kvinnornas mellan 19 och 28 år, vilket i båda fallen ger en medelålder på 23 år.

De manliga studenterna
Av de 29 manliga studenterna uppgav tio att det var deras andra termin vid Jönköping 
University, 1 att det var deras fjärde termin och resterande att de var på sin tredje, 
sjätte eller åttonde termin. Med två undantag hade ingen tidigare läst vid universitet 
eller högskola. De som uppgav att de hade tidigare högskolestudier hade läst språk, 
bland annat engelska och spanska. Av de 29 manliga studenterna fördelade sig deras 
gymnasieutbildning så att 15 hade gått Samhällsvetenskapsprogrammet, tre Teknik-
programmet, två Mediaprogrammet, två Ekonomiprogrammet samt två Hotell- och 
restaurangprogrammet. Övriga enstaka studenter fördelade sig på Bygg- och anlägg-
ningsprogrammet, IT-programmet, VVS- och fastighetsprogrammet, El- och energi-
programmet samt Estetiska programmet. Av de 29 manliga studenterna hade 24 gått i 
kommunal gymnasieskola och fem i privat gymnasieskola.

De kvinnliga studenterna
Av de 18 kvinnliga studenterna uppgav tolv att det var deras fjärde termin vid Jönkö-
ping University. Fyra läste sin andra termin och två läste sin åttonde. Med två undantag 
hade ingen tidigare läst vid universitet eller högskola. De två som uppgav tidigare hög-
skolestudier hade läst kurser i engelska och drama. Bland de 18 kvinnliga studenterna 
fördelade sig deras gymnasieutbildningar så att tolv hade gått Samhällsvetenskapspro-
grammet och två Naturvetenskapsprogrammet. De resterande fyra studenterna förde-
lade sig på Handels- och administrationsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, 
Estetiska programmet samt IT-programmet. Av dessa 18 kvinnliga studenter hade 14 
gått i kommunal gymnasieskola och fyra i privat gymnasieskola.
 Sammanställningen visar att på ämneslärarutbildningen i historia finns en bred 
representation som lockar elever från såväl studie- som yrkesförberedande gymnasie-
program där Samhällsvetenskapsprogrammet dominerar bland både manliga och 
kvinnliga studenter. Bland männen finns ett påtagligt inslag av flera praktiska yrkes-
utbildningar såsom Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogram-
met och El- och energiprogrammet. En klar övervikt, 78 procent, hade studerat vid en 
kommunal gymnasieskola mot 22 procent som gått i privat gymnasieskola.
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Tillvägagångsätt och redovisning
Svaren redovisas både procentuellt och med en narrativ analys där jag har använt nyckel- 
ord i analysen från enkäten. Sådana nyckelord är exempelvis dåtid, nutid och framtid, 
med vilka menas att historiska kunskaper ger förklaringar över tid. Vi förstår olika epoker 
bättre med hjälp av historiska kunskaper. Ett annat nyckelord är framtid, där metoden 
och analysen syftar till att historiska kunskaper går att applicera på framtiden. Ett an-
nat metodiskt exempel är nyckelordet minoritetsgrupp, vilket klargör att studenten har 
sin identitet genom att tillhöra en minoritetsgrupp. Nyckelorden har därefter sorterats 
utifrån frågeställningarna och sedan grupperats ifrån procentsatser. De exakta frågeställ-
ningarna från enkäten anges fortlöpande varefter en analys av svaren följer. De ord som 
är kursivt angivna i svaren är exakta uttryck av studenterna i enkäten och används som 
nyckelord. Det innebär inte att inte fler ord/meningar har angivits i svaren, men då 
har de senare orden/meningarna varit av förklarande karaktär som bekräftar, förtydligar 
och förklarar nyckelorden.

Vad är historia och vad innehåller det?
Frågan är avsiktligt vid, eftersom historia är dels vad som förflutit i största allmänhet, 
dels en vetenskaplig disciplin, dels ett undervisningsämne i skolan.

Männen
Av männen svarade samtliga att historia är en blandning av fakta, myter och legender. 
Av dessa angav 95 procent att historia innehåller dåtid – nutid. Fem procent ansåg att 
det även innehåller dåtid – nutid – framtid.

Kvinnorna
Av kvinnorna svarade samtliga att historia är allt det som har format vårt samhälle. Av 
dessa angav 95 procent att historia innehåller dåtid – nutid. De övriga fem procenten 
ansåg att historia även innehåller framtid, det vill säga dåtid – nutid – framtid.

Analys
Svaren visar på insikten om att historia inte är detsamma som fakta. Det förflutna är på 
intet sätt klarlagt, kommer aldrig att bli klarlagt och människor använder historien som 
de själva vill, vilket formuleras i svaren. Det sistnämnda ryms inom forskningsområdet 
historiebruk och historiedidaktik. Majoriteten av både män och kvinnor i enkäten ser 
helt klart sambandet mellan dåtid och nutid men endast fem procent i enkäten anser att 
man kan använda den kunskapen till att göra framtidsprognoser, som några har formulerat 
det. Analysen av svaren ger därmed vid handen att merparten av studenterna inte tror att 
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historiska kunskaper kan användas likt en kristallkula. Däremot kan kunskapen använ-
das till att förklara varför samhället ser ut som det gör idag. Det ska inte tolkas som att 
studenterna är blinda för tolkningar av framtiden sedda ur ett historiskt perspektiv men 
framtidstolkningen uttrycks i allmänna termer, som av Machiavelli skulle kunnat benäm-
nas som den mänskliga naturens sinnelag: ont, gott, empati, egoism etcetera.

Varför har du valt att studera till lärare i just detta ämne?
Av svaren framkommer att både de manliga och kvinnliga studenterna har svarat på 
frågan ur två aspekter, för det första vad som var motivet och drivkraften till valet av 
ämneslärarprogrammet i historia och för det andra hur de vill att deras undervisning 
ska bli, det vill säga deras framtida intention som lärare.

Männen
Av männen svarade 45 procent att valet av historia som första studieämne hade sin bak-
grund i att de ansåg att historia var det intressantaste skolämnet. Ytterligare 45 procent 
svarade att avgörandet kom när de vikarierat som lärare, arbetat som reseledare eller 
guide. Resterande tio procent menade att de valde ämnet enbart som ett övrigt ämne 
i ämneslärarprogrammet, eftersom det inte fanns något bättre alternativ. När det gäl-
ler männens intentioner som blivande lärare ansåg 95 procent att undervisningen ska 
bygga på att synliggöra hur historiska kunskaper har format dagens samhälle. Genom 
den pedagogiken menar de att framtida misstag kan undvikas. Fem procent av män-
nen gick ett steg längre i sina svar och svarade att genom undervisning i historia kan 
kunskaper förmedlas till eleverna om att inte göra om historiska misstag. Vad som är 
misstag angavs med nyckelord som krig, konflikter och intolerans, vilka var de mest an-
vända orden i svaren.

Kvinnorna
Bland kvinnorna ansåg 45 procent att de i första hand hade valt historia för att det var 
det intressantaste ämnet i skolan. Ytterligare 45 procent menade att de i första hand 
hade valt ämneslärarprogrammet och historia för att de vikarierat som lärare eller ar-
betat som reseledare och guider. De övriga tio procenten av kvinnorna svarade lika 
som männen, att ämneskombinationen blev avgörande och att historia var det minst 
ointressanta av ett möjligt övrigt ämne att kombinera med. När det gäller kvinnornas 
intentioner som blivande lärare angav 9 procent som huvudsak att i undervisningen 
synliggöra hur nations- och religionsidentiteter skapas och vidmakthålls. Tio procent sva-
rade att de vill undervisa i historia för att de önskar utveckla elevernas förmåga att under-
söka, tolka och värdera historiska fakta.
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Analys
Av samtliga studenter var 9 procent intresserade av historia i skolan men för hälften 
av dem blev det avgörande att välja ämneslärarprogrammet när de praktiserade eller 
arbetade som vikarierande lärare och fick stå framför en grupp. Då blev de intresse-
rade, eftersom detta upplevdes som mycket tillfredsställande och nästan euforiskt. Utan 
att övertolka svaren kan orsaken troligen sägas vara att de upplevt en tillfredställelse 
i att berätta något inför en grupp. Till skillnad från flera andra undervisningsämnen 
har ämnet historia en berättande pedagogisk karaktär, vilket gör att det är pedagogiskt 
tacksamt att framställa. Det är en upplevelsebeskrivning som är vanligt återkommande 
från studenter efter gjorda praktikperioder under ämneslärarutbildningen. Av samtliga 
studenter angav tio procent att historia var det minst intressanta ämnesvalet. Den slut-
sats som man kan dra är att tio procent har en något tveksam ingång till sitt yrkesval. 
Därmed inte sagt att de kommer att bli dåliga lärare i historia men det finns risk för att 
ett så pass stort ointresse för ämnet kan färga av sig på deras undervisning.
 Kvinnorna använde ordval som nations- och religionsidentiteter, vilket visar att deras 
intention på goda grunder kan tolkas som att de i undervisningen vill överbrygga at-
tityder som ”vi och dom”. De vill i sin undervisning ge redskap för empati och förståelse 
för olika grupper och miljöer, som de uttrycker det.

Vad är ämnets funktion och varför är det ett skolämne?
Frågan avser vad studenterna uppfattar som historieämnets funktion respektive vad de 
ser som orsak till att historia är ett skolämne. 

Männen
Samtliga män ansåg att ämnets funktion är att förklara för eleverna varför samhället ser 
ut som det gör och återigen angav majoriteten ord som dåtid–nutid. De tillade att det 
handlar om att lära av tidigare misstag, vilket har redovisats ovan. Bortsett från två stu-
denter, vilket motsvarar sju procent, svarade 93 procent att anledningen till att historia 
är ett skolämne, är för att det har haft och har en uppfostrande effekt. Det formulerades 
med ord som att ämnet har legitimerats för att uppfostra elever att bli lydiga medborgare. 
De två studenterna med annan uppfattning menade att historia är ett skolämne därför 
att det är identitetsskapande för eleven. En student angav att han inte visste vad ämnets 
funktion är.

Kvinnorna
Av kvinnorna var 78 procent av samma uppfattning som majoriteten av männen, det 
vill säga att de ansåg att ämnets funktion har varit och är dess uppfostrande karaktär, 
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att skapa lydiga medborgare. Tre kvinnor, cirka tio procent, angav att de inte vet vad 
ämnets funktion är och en person, menade att ämnet är till för att kunna kritisera sam-
hället.

Analys
Av svaren på frågan om vad de själva ansåg är ämnets funktion, framgick att det vikti-
gaste är att förstå varför samhället är som det är idag. Ett svar som de flesta återkom till 
var uppfattningen om att en lärare i historia har som huvudsyfte att undervisa eleverna 
om att inte upprepa historiens misstag. I någon mening blir det ett cirkelresonemang 
där de själva blir en länk till att uppfostra eleverna till lydiga medborgare genom att 
undervisa om historien. Det är anmärkningsvärt att fyra studenter sade att de inte vet 
vad ämnet har för funktion men att en av dessa nämnde att ämnet är till för att kriti-
sera och förändra samhället. Den kritiska inställningen är vad Fredrich Nietzsche kallar 
för ett kritiskt historiebruk. 3 Ett synsätt där man vill visa hur dåligt det har varit och att 
samhället är i starkt behov av en förändring. Nietzsche hävdar att det näst intill är ett 
revolutionärt synsätt. Uppfattningen om varför historia är ett skolämne fördelades på 
två kategorier. En kategori ansåg att ämnet legitimerats för att uppfostra elever att bli 
lydiga medborgare. Den andra kategorin ansåg att vi ska lära av historien och av våra 
misstag. Majoriteten i svarsfrekvensen låg i den första kategorin bland både manliga 
och kvinnliga studenter.

Har du något privat intresse eller engagemang som anknyter   
till historia och i så fall hur?
Frågan avser vad som ligger bakom valet att studera just historia utöver erfarenheterna 
från den egna skoltiden.

Männen
Av männen angav 4 procent att det inte har varit någon specifik släkting eller famil-
jemedlem som skapat intresset för historia utan att det alltid har funnits där. De angav 
således ingen specifik orsak eller anledning. Ytterligare 4 procent sade att intresset har 
uppstått därför att man tillhör en specifik historisk kategori, man har till exempel ka-
roliner bland sina förfäder eller släktingar som har utvandrat till Jerusalem. Tio procent 
menade att de har fått intresset från dataspelandet. Ytterligare åtta procent angav att en 

3  Nietzsches ”Om historiens nytta, en otidsenlig betraktelse” gavs ut   
 första gången 1874.
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specifik familjemedlem hade skapat intresset för historia, exempelvis en farbror som 
varit historielärare. En student sade sig ha blivit intresserad på grund av att han skriver 
och komponerar musik. Ytterligare en student angav spelfilm bakom väckandet av in-
tresset.

Kvinnorna
Av kvinnorna angav  procent att intresset kommit av den kulturella bakgrunden, 
som att ha rötter i Asien, att ha släktingar som emigrerat till Amerika eller att man 
tillhör en minoritetsgrupp i Sverige. Ytterligare 3 procent sade att en specifik familje-
medlem hade väckt intresset för ämnet. Tio procent menade att spelfilm var orsaken till 
intresset. Fem procent angav att dataspel var anledningen och fem procent kunde inte 
erinra sig något specifikt alls som väckt intresset.

Analys
Bland kvinnorna var det 3 procent, bland männen åtta procent, vilka uppgav en spe-
cifik familjemedlem som orsak till intresset och engagemanget för ämnet. Däremot an-
gav  procent bland kvinnorna att deras sociokulturella bakgrund hade haft inflytan-
de och varit avgörande för intresset. Bland männen var motsvarande siffra 4 procent. 
Det är anmärkningsvärt att hela 4 procent bland männen inte kan peka på någon spe-
cifik anledning till intresset. En notering som här kan göras är att ingen angav en lärare 
som upphov till intresset. Däremot nämnde två personer att en lärare varit katalysator 
för att intresset och engagemanget för ämnet levde i skolan.
 I denna analys kan det tilläggas att författaren under två terminer genomförde en 
undersökning bland historiestudenter som läste på B- och C-nivå, om deras kännedom 
om sin egen släkt. Denna grupp jämfördes sedan med studenter som läste grundlä-
rarprogrammet F–3 och 4–. Resultatet visade inte på någon nämnvärd skillnad mel-
lan de båda grupperna. Av samtliga studenter i båda grupperna kände 95 procent till 
sin släkt enbart två generationer bakåt. 4 Det kan anses som anmärkningsvärt eftersom 
man kan anta att kunskapen om släkten längre tillbaka än två generationer borde 
varit djupare hos dem som läser ämneslärarprogrammet i historia, vilket inte var fal-
let. När 4 procent av männen och  procent av kvinnorna angav att den kulturella 
bakgrunden hade fött intresset, handlar det troligen om föräldrars eller morföräldrars 
upplevelser och berättelser. Det handlar inte om någon längre och djupare släktforsk-

4 Undersökningen gjordes hösten 21 och våren 217 med 5    
 lärarstudenter i kategorin F–3 och 4– och 5 lärarstudenter    
 i kategorin historia B och C.
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ning. Anmärkningsvärt är att inte någon angav att en lärare varit orsak till intresset 
för ämnet. Däremot menade två kvinnor att en lärare varit katalysatorn för fortsatt 
intresse. Slutsatsen blir att familjemiljön är en starkt bidragande orsak till intresset, men 
däremot inte någon specifik person utan mer familjens identitet, klass och kulturella 
tillhörighet.

Om du skulle välja fem ord som du tycker beskriver ämnets innehåll  
– vilka skulle det vara?
Frågan avser undervisningsämnet historia i största allmänhet, oberoende av stadium 
eller sammanhang.

Männen
Bland de manliga studenterna förekom följande fem ord flest gånger i fallande antal: 
utveckling, krig, förflutna, förståelse, fakta.

Kvinnorna
Bland de kvinnliga studenterna framkom följande fem ord flest gånger i fallande antal: 
intressant, förståelse, empati, kunskap, fakta.

Analys
Följande femton ord var gemensamt förekommande för både män och kvinnor: krig, 
utveckling, källkritik, intressant, kultur, människor, fakta, samhället, förståelse, förflutna, 
kungar, framtid, nutid, dåtid och kunskap. De kvinnliga studenterna använde följande 
ord som de manliga studenterna inte nämnde överhuvudtaget: berättelse, innehållsrikt, 
empati, viktigt, brett, lärorikt, arv, forskning, lärdom om rikedom, intresseskapande, ny-
fikenhet, tankeväckande, relevans, levnadsvillkor, händelseförlopp, kul, givande, förståelse, 
mansdominerat, epoker, människoöden, överlevnad, fortlevnad, nyttigt, livsval, konsekven-
ser, analyserande, livssammanhang, skiften, orsak–verkan, påverkan, följd, varför och livs-
historia. Det är föga förvånande att manliga respektive kvinnliga studenter väljer helt 
olika ord när de ska beskriva innehållet i historia. De manliga studenterna använde ord 
som kejsare, tro, kultur, konst, diktatur, revolution, etik och så vidare, vilket kvinnorna 
inte använde. Att kvinnorna tar ett så viktigt ord som fortlevnad synliggör att de vill 
framhålla den lilla människan i berättelsen.
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Några avslutande reflektioner kopplade till den egna erfarenheten
Huvuddelen av studenterna såg ämnet historia som spännande och intressant, vilket 
bör vara ett förväntat resultat utifrån deras val att utbilda sig till ämneslärare i historia. 
Dock upplevde inte alla sitt yrkesval på detta sätt. Tio procent ansåg att historia var det 
minst intressanta alternativet att läsa. En man och tre kvinnor sade dessutom att de inte 
vet vad ämnet har för funktion. Det kan vara vanskligt att dra allt för stora slutsatser av 
detta men procentsatsen bekräftar den bild som framkommer vid mina föreläsningar, 
tentamina och inlämningsuppgifter. I föreläsningssammanhang är tio procent en rimlig 
frånvarosiffra och även om underkänt på tentamen och inlämningsuppgifter i första 
omgången överskrider tio procent, kvarstår oftast den siffran efter avslutad kurs. 
 En annan förklaring till att vissa genomgår kursen med ofullständiga resultat kan 
vara hur de uppfattar svårighetsgraden. Ämneslärarutbildningen har liksom alla ut-
bildningar behörighetskrav. En tanke som dröjt sig kvar hos mig är uppfattningen som 
enskilda studenter har om att högskolestudier i historia inte kräver nämnvärda förkun-
skaper. Jämför man med exempelvis naturvetenskapliga ämnen eller språk måste man 
inför högskolestudier ha relativt djupa förkunskaper. Historia kan därför uppfattas som 
att man inte behöver så mycket underbyggnad. Lägger man till en minimal studieinsats 
blir resultatet magert. Detta är troligen en förklaring till skiktningen mellan de bättre och 
sämre studieresultat i historia vi idag ser bland studenter på ämneslärarutbildningen. 
 Majoriteten i enkäten svarade att den privata familjesfären utgjort inspiration för att 
utbilda sig till lärare i historia, det vill säga det finns en sociokulturell koppling till in-
tresset för historia. Identiteten och intresset skapas uppenbarligen i familjemiljön, inte 
som man kan tro i skolans värld. Läraren kan dock vara en katalysator för intresset 
eller tvärtom, vilket också framkommer i enkäten. Film, musik och dataspel framhålls 
alltmer som en ingång till intresset för historia. Inte minst dataspel blir en allt större 
del som inbegrips i ämnet historia, där dock kopplingarna för den oinvigde kan tyckas 
vaga. Genren har dock en klar koppling till forskningsområdet historiedidaktik och 
historiebruk, något som också framkom när majoriteten ansåg att historia består av 
fakta, myter och legender.
 Identiteten är enligt enkäten en stark drivkraft i valet att studera till lärare i historia, 
att känna till sitt ursprung och sina rötter men också att se kopplingar till då och nu. 
Här är kopplingarna till historia och undervisning starka. Så om slutsatsen av enkä-
ten är att identiteten är viktig blir den centrala frågan: vad ska vi undervisa om? Det 
har ibland höjts röster för vikten av att undervisa om studenternas egna historia, vilket 
självklart är viktigt. Den egna historien stärker den egna identiteten. Min erfarenhet vi-
sar emellertid att studenterna inte nödvändigtvis behöver känna samhörighet eller iden-
titet med historien som det undervisas om, för att den ska framstå som intressant och 
relevant. Den kan istället, vilket också framkommer i undersökningen, vidga perspekti-
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vet och skapa förståelse för andra kulturer, allt för att skapa nyfikenhet och intresse för 
det obekanta och därmed ge redskap till att överbrygga attityden ”vi och dom”.
 Läraryrket är idag mycket utmanade och frågan om hur man fångar elevernas in-
tresse för något, som ibland framstår som gammalt och förlegat, är central. Hur visar 
vi för elever att historien har något att lära oss istället för att de ska få intrycket att lev-
nadsförhållandena förr var hemska? Annars skulle ämnet historia enbart läras ut för att 
visa eleverna hur tacksamma de ska vara för sin tillvaro i nuet.
 Studenterna nämnde fem ord vardera som de förknippade med historia. Männen 
använde ord som kultur, tro konst och etik. Kvinnorna använde ord som mansdomi-
nerat, människoöden, överlevnad och fortlevnad. Orden visar prov på tematiska urval i 
undervisningen där historia bidrar till förståelse för nuet och kanske för morgondagen. 
Genom att förstå en kulturs trosföreställningar, konst och etik skapas förutsättningar för 
en bättre förståelse och kunskap kring konflikter och hur dessa kan förklaras och lö-
sas. Kvinnorna använde också ord som mansdominerat, överlevnad och fortlevnad, vilket 
även det visar på medvetenhet om vikten av fokus på såväl jämställdhet som hållbar 
utveckling. Att kvinnorna angav så viktiga ord som fortlevnad, livsval och konsekvenser 
synliggör också den innehållsliga livsnerv som livet faktiskt handlar om. Det förefaller 
som att de kvinnliga studenterna mer ser ord som beskriver innehållet i själva berättel-
seframställningen, medan männen mer ser själva ramen i framställningen då de använ-
der ord som kejsare, revolution, diktatur etcetera. Det tyder på att kvinnorna innehålls-
ligt fokuserar mer på den lilla människan kopplat till känslor, upplevelse och tankar.
 Studien har visat att studenterna efterfrågar förklaringsmönster kring de stora och 
breda linjerna som förklarar dåtid och nutid. De söker helt enkelt orsakssammanhang. 
Detta är en av de stora utmaningarna för en lärare. Det gäller att inte låta sig förloras 
i detaljer utan finna pedagogiska fakta som med ett genomtänkt urval förklarar sam-
manhang. Man måste som lärare alltid ställa sig frågorna ”vad, hur och varför detta ur-
val?” samt ”vad vill jag säga med föreläsningen?” Målet med föreläsningen är avgörande 
för stoffurvalet, eftersom historiska fakta inte är neutrala och värdefria. De används 
dagligen för allehanda syften i samhällsdebatten, i massmedierna och privat samt tyvärr 
någon gång även i klassrummet. Här kommer lärarens uppgift in, att utveckla elevernas 
förmåga till självständig analys och källkritisk medvetenhet. Detta för att eleverna efter 
avslutad skolgång ska vara reflekterande och tänkande individer, som historieprofessor 
Hans Albin Larsson har uttryckt det. 5 Detta är den centrala uppgiften, att förbereda 
och ge kunskap för ett livslångt lärande och bör vara anledningen till att man läser till 
lärare i historia. ■

5  Larsson (2), s. 7–9.
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Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och alla verksamma lärare ska idag utforma 
sin undervisning på ett sätt som tar hänsyn till elevers olika behov. Denna text handlar 
om hur lärare uppfattar sitt eget och skolans arbete med extra anpassningar samt andra 
typer av angränsande stödåtgärder, något som det fokuseras på i dagens skola. Skolver-
ket skriver till exempel att lärarnas arbete med stödåtgärder är oerhört viktigt för att alla 
elever ska kunna uppfylla kunskapskraven.1 Lärare stöter dagligen i sin undervisning 
på elever i behov av stödåtgärder av olika slag. Människor är olika och har därmed 
olika behov och krav på undervisningens form och struktur.2 Det kan handla om olika 
typer av svårigheter kopplade till språkkunskaper, läs- och skrivsvårigheter, koncentra-
tionssvårigheter, tidigare skolerfarenheter och elevens mognad för att bara nämna några 
orsaker till stödåtgärder och extra anpassningar. Det finns många forskare som pekar 
på vikten av att alla skolans professioner samarbetar med olika typer av stödåtgärder för 
elever i anpassningsarbetet.3 Denna artikel fokuserar på lärarnas egna upplevda verklig-
het i detta arbete. Studien som utförts har haft ett hermeneutiskt fokus och kan beskri-
vas som erfarenhets- och praktiknära forskning med utgångspunkt i lärarnas livsvärld.4

Skolans uppdrag
Skolan ska verka för att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar. Ett sätt att göra 
detta på är att kompensera för elevernas svårigheter genom att läraren tar hänsyn till 
deras olika behov. Det är en utmaning för skolan att tillgodose alla elevers behov inom 
ramen för den ordinarie undervisningen. Det krävs att alla professioner inom skolan 
har goda kunskaper om olika typer av stödåtgärder och dess betydelse för olika elever 
och deras utveckling. En lärare behöver till exempel skaffa sig kunskap om varje elev 

linus karlsson 

Anpassningarnas dilemman
Samhällskunskapslärares syn på extra anpassning

1  Skolverket (21).
2  Nilholm (212), s. 12.
3  Scherp & Scherp (27); Lundgren & Persson (23);    
 Jakobsson & Lundgren (213).
4  Jfr Ödman (27).
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för att kunna ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Elever som till exempel har 
läs- och skrivsvårigheter har rätt till stödåtgärder som till exempel kompensatoriska 
hjälpmedel.5 Det är här begreppet extra anpassningar kommer in i bilden, vilket är en 
typ av anpassning som görs inom ramen för den ordinarie undervisningen. Begreppet 
är något relativt nytt i den svenska skolan, vilket infördes vid en skollagsändring 214. 
Eftersom begreppet är relativt nytt inom skolan så finns det väldigt lite forskning gjord 
om lärares användning av extra anpassningar i sin undervisning. 
 Elevers rätt till extra anpassningar och utbildning utifrån sina individuella förutsätt-
ningar kan förankras i olika internationella överenskommelser som Sverige har under-
tecknat. Två sådana överenskommelser är FN:s Konvention om mänskliga rättigheter 7 
och UNESCO:s Salamancadeklaration om undervisning för barn med särskilda behov.8 
Dessa dokument ställer krav på konventionsländerna att göra sin utbildning tillgänglig 
och åtkomlig för alla och genom att underteckna dem har Sverige förbundit sig att 
anpassa undervisningen så att alla elevers behov tillgodoses. Undervisningen skall ske 
i klassrummet och endast i undantagsfall i specialklasser eller särskilda grupper då det 
klart påvisats att elevens behov inte kan tillgodoses i en vanlig klass.9 Det är huvud-
mannens ansvar att skolans personal får den kompetensutveckling som krävs för att 
kunna utföra dessa uppgifter. Det som därmed sätter gränsen för arbetet med stödåt-
gärder är lärarens kompetens och förståelse av olika typer av anpassningar och dessas 
betydelse för elevernas utveckling. Det är också denna kompetens som påverkar var 
gränsen går mellan vad som kallas extra anpassningar och den mer omfattande stöd-
åtgärden särskilt stöd. 1 Det som skiljer extra anpassningar från särskilt stöd är graden 
av stödinsatser som behövs för att eleven ska utvecklas mot kunskapskraven. Extra an-
passningar innebär att det sätts in mindre omfattande stödinsatser inom ramen för den 
ordinarie undervisningen. Några exempel på sådana anpassningar kan vara ett särskilt 
strukturerat schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner, förklaringar av ett ar-

5  Skolverket (214b).
  Skollagen, kap. 3, § 5a. 
7  Hammarberg (2), s. 4.
8  UNESCO (1994).
9  Skollagen, kap. 3, § 5a. I första hand ska eleven ges stöd i form av   
 extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen   
 men om detta ändå inte leder till avsett resultat ska rektorn vidta   
 ytterligare stödåtgärder (8 §). Vad detta innebär preciseras emellertid   
 inte i Skollagen. 
1  Skolverket (214b).
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betsområde på ett annat sätt, muntliga prov, särskilda läromedel eller utrustning samt 
enskilda specialpedagogiska insatser. 11 Lärarens arbete med extra anpassningar och an-
dra stödåtgärder finns angivet i Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpass-
ningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.12 I de fall en lärare anser att eleverna inte ut-
vecklas mot de aktuella kunskapskraven i ämnet ska stöd skyndsamt ges i form av extra 
anpassningar. Elever med denna stödinsats som efter en tid fortfarande inte utvecklas 
i riktning mot kunskapskraven, har rätt till ytterligare anpassningar baserat på deras 
behov. Först när dessa två faser visar sig otillräckliga ska läraren eller övrig skolpersonal 
göra en anmälan av elevens behov av särskilt stöd till rektorn. Lärare och övriga profes-
sioner inom skolan kan dock göra bedömningen att särskilt stöd behövs omgående 
utan att sätta in extra anpassningar.

Brister i arbetet med anpassningar
Krav och riktlinjer för anpassningsarbetet finns tydligt utskrivna i bland annat skolla-
gen och skolverkets allmänna råd.13 Trots detta framträder en hel del brister i detta arbe-
te när det granskats. Enligt en rapport från Skolverket 21 var 8 procent av alla elever i 
årskurs 9 föremål för någon typ av åtgärdsprogram. 14 Av alla de elever med åtgärdspro-
gram som avslutade sina studier läsåret 215/21 hade 2 procent minst ett F i sitt slut-
betyg. Möjliga orsaker till detta kan vara att åtgärdsprogrammen var för sent insatta, att 
de var av alltför låg kvalitet, otillräckliga, eller byggde på fel arbetssätt. Av eleverna utan 
åtgärdsprogram i årskurs 9 hade 15 procent minst ett F i sitt slutbetyg. Det är möjligt 
att dessa 15 procent inte fått de extra anpassningar och andra stödåtgärder de behövt. 
Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 21 råder det stor okunnighet bland 
lärare i svenska skolor kring begreppet extra anpassningar och hur dessa skall genom-
föras med god kvalitet.15 Att det finns brister i utformningen av extra anpassningar och 
särskilt stöd påpekas även i Skolinspektionens årsredovisning från 215/21. 1 I denna 
framkommer vidare att drygt 4 procent av de av Skolinspektionen granskade grund- 
och gymnasieskolorna hade brister i extra anpassningar och särskilt stöd.

11  Skolinspektionen (21).
12  Skolverket (214a).
13  Skollagen, kap 3, § 5a; Skolverket (214a). 
14  Skolverket (21).
15  Skolinspektionen (21).
1  Skolinspektionen (215).
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Forskning kring anpassning
Pedagogikforskaren Claes Nilholm beskriver hur han anser att skolans förebyggande arbete 
bör innefatta för att motverka att elever i riskzonen hamnar i svårigheter i skolan.17 

Enligt honom bör ett förebyggande arbete karaktäriseras av en ordinarie undervisning 
med hög kvalitet, där elevernas olikheter hanteras inom ramen för den vanliga under-
visningen. En undervisning med hög kvalitet ska kunna ta hänsyn till elevernas behov 
på ett icke-utpekande sätt. Det handlar om en undervisning utformad så att eleverna 
inte nödvändigtvis inser att den är anpassad för olika behov, eftersom den från början 
är utformad för att ta hänsyn till så många olika behov som möjligt. Andra forskare, 
som till exempel Marianne Lundgren och Bengt Persson, har istället ett fokus på att 
tidigt upptäcka och tidigt sätta in insatser för att motverka en negativ utveckling. 18 Med 
detta fokus har läraren en ordinarie undervisning, vilken efterhand anpassas efter att 
specifika behov hos eleven upptäcks. Här går det alltså att se exempel på två olika per-
spektiv, nämligen Nilholms försök till icke-utpekande och Lundgren och Perssons diag-
nostiserande och tidigt insatta åtgärder.
 Samsyn och samarbete inom skolan är viktigt för det inkluderingsarbete som ex-
tra anpassningar är en del utav. Pedagogikforskarna Hans-Åke Scherp och Gun-Britt 
Scherp förespråkar ett organiserat samarbete utifrån ett förståelseperspektiv. 19 Det räck-
er inte att lärare inom en pedagogisk verksamhet anammar strategier som använts på 
ett lyckat vis av andra lärare. Att oreflekterat anamma andras strategier leder inte nöd-
vändigtvis till den förväntade effekten och tyder på att det inom skolverksamheten rå-
der ett så kallat görandeperspektiv. Det krävs en djup förståelse för när och varför vissa 
strategier och tekniker är lyckade för att en lärare ska kunna använda sig av dessa stra-
tegier och tekniker på ett mer medvetet sätt. För att införliva förståelseperspektivet i en 
skola krävs det att skolan skapar grupprocesser där personalen tillsammans kan verba-
lisera, problematisera och tydliggöra sina lärdomar. Det kan till exempel handla om att 
lärare i strukturerade och inplanerade möten diskuterar hur de ska bemöta elever i be-
hov av stöd och hur fungerande lärandesituationer ser ut för olika elever. Förståelseper-
spektivet kan därför sägas skapa ett mer djupgående samarbete med en samsyn kring 
skolarbetet, vilket inte bara genererar en djupare förståelse för enskilda individers behov 
utan även djupare kunskaper om stödåtgärder överlag. Detta kan liknas vid det som 

17  Nilholm (212), s. 12–13.
18  Lundgren & Persson (23).
19  Scherp & Scherp (27).
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Lundgren och Persson kallar för en proaktiv verksamhetskultur, inom vilken skolan 
ska skapa en utpräglad och strukturerad och välorganiserad samarbetskultur.2 Denna 
samarbetskultur har, i likhet med Scherp och Scherps införlivande av förståelseperspek-
tivet, som fokus att skapa ett djupgående samarbete inom skolans personal.21 Den sam-
arbetskultur, som Lundgren och Persson beskriver, ska även enligt författarna ha som 
fokus att skapa en gemensam bild och samsyn bland lärarna och andra yrkesgrupper.22 
En gemensam bild och samsyn inom skolan beskrivs även av forskarna Inga-Lill Jakobs-
son och Marianne Lundgren som en viktig framgångsfaktor i arbetet med att ge elever 
likvärdiga förutsättningar till lärande och utveckling.23 Detta gäller alltså inte bara lä-
rarna som möter elever i sin undervisning utan alla som arbetar inom skolan. Denna 
samsyn är enligt dem en av tre framgångsfaktorer i arbetet med att ge elever likvärdiga 
förutsättningar till lärande och utveckling. De andra två faktorerna är enligt Jakobsson 
och Lundgren vad de kallar för styrning och struktur. Struktur som framgångsfaktor 
kan jämföras med Lundgren och Perssons proaktiva verksamhetskultur och Scherp 
och Sherps förståelseperspektiv.24 I likhet med dessa författare lägger även Jakobsson 
och Lundgren stor vikt vid utformandet av en tydligt strukturerad samverkan mellan 
all personal på skolan.25 I detta sammanhang poängterar de även lärarnas samverkan 
med specialpedagog och speciallärare, vilka kan hjälpa till med att utveckla lärarnas 
pedagogiska arbete. Skolans styrning beskrivs som den kanske mest centrala delen och 
den viktigaste framgångsfaktorn. Ledningen av skolan spelar en avgörande roll, vilken 
skapar de faktiska förutsättningarna för en strukturerad samverkan. Inom skolan är det 
också rektorn som har det yttersta ansvaret för att eleverna får det stöd de behöver.

Om undersökningen 
Den studie som utgör grund för denna artikel gäller samhällskunskapslärares på gym-
nasiet uppfattning om och arbete med extra anpassning. Avsikten är att fördjupa kun-
skapen om lärares uppfattningar och arbetssätt rörande extra anpassning. 

2  Lundgren & Persson (23).
21  Scherp & Scherp (27).
22  Lundgren & Persson (23).
23  Jakobsson & Lundgren (213), s. 84.
24  Lundgren & Persson (23); Scherp & Scherp (27).
25  Jakobsson & Lundgren (213), s. 84.
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Kvalitativ metod
Eftersom det är en fördjupad förståelse som eftersträvas har en kvalitativ metod valts, 
där öppna och mer fria frågeställningar gör det möjligt att genom intervjuer samla in 
utförliga och fylliga svar.2 En semistrukturerad intervjumodell har anammats. Denna 
gör det möjligt för intervjuaren att vara flexibel när det gäller frågors ordningsföljd, 
vilket i sin tur gör att respondenten ges större frihet att utveckla sina ståndpunkter. 27 
Själva grundtanken med studien är att fördjupa förståelsen kring lärares uppfattning 
om begreppet extra anpassningar, samt hur de uppfattar sin egna och andra profes-
sioners arbete med dessa stödåtgärder. Det är viktigt att svaren inte blir alltför spontana 
och oreflekterade. Intervjuguiden utformades därför så att den skulle kunna bidra till 
att skapa ett diskursivt klimat, där läraren ges utrymme under själva intervjun att re-
flektera över sitt tanke- och arbetssätt.

Urval
Undersökningen har fokuserat på stora gymnasieskolor i två närliggande kommuner 
i Jönköpings län. Där var möjligheten störst att komma i kontakt med de verksamma 
lärare som eftersöktes. Det enda kravet på de tillfrågade lärarna var att de skulle vara 
verksamma inom ämnet samhällskunskap. Ett explorativt urval, vilket brukar förknip-
pas med kvalitativa data, har använts.28 Urvalet består alltså inte av ett tvärsnitt av po-
pulationen, utan bara en liten del av den. Själva tillvägagångssättet med urvalet kan 
beskrivas som ett icke-sannolikhetsurval, där forskaren har en viss bestämmanderätt 
och valfrihet i urvalsprocessen. Detta var nödvändigt eftersom det inte har varit möjligt 
att inkludera ett tillräckligt stort urval för att göra ett slumpmässigt urval gångbart. 
Studien har gjorts på olika skolor och olika program för att få med så många olika 
lärare som möjligt. Utgångspunkten var således att välja lärare utifrån deras expertis 
och erfarenhet i sitt arbete med olika typer av elevgrupper. Det handlar därmed även 
om en subjektiv urvalsteknik, vilken utgår från att bra och tillförlitlig information går 
att samla in genom att inrikta sig på ett relativt litet urval, vilken avsiktligt valts utifrån 
deras kända kännetecken.29

2  Ahrne & Svensson (215).
27  Denscombe (21).
28  Ibid.
29  Ibid.
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 Studien är inte inriktad mot att skapa kvantitativ statistik och därmed har det sta-
tistiska tillvägagångssättet att beräkna urvalets storlek inte varit lika intressant. Istället 
gäller ett kumulativt tillvägagångssätt, passande för mer småskalig kvalitativ forskning. 
Det betyder att forskaren börjar med en viss mängd intervjuer för att sedan utöka med 
fler tills informationen är tillräcklig eller där fler enheter inte skulle tillföra urvalet nå-
got mer. Enligt Ahrne och Svensson kan till exempel sex till åtta personer ur en särskild 
grupp öka säkerheten att ett material är relativt oberoende av enskilda personers per-
sonliga uppfattning.3

Presentation av de intervjuade lärarna
De intervjuade lärarna presenteras nedan med fiktiva namn i en summerande tabell. 
I den ordning de intervjuades fick de ett slumpvis utvalt namn i alfabetisk ordnings-
följd. Tabell 1 summerar även lärarens ålder, skola, arbetslivserfarenhet samt vilken typ 
av skola vederbörande undervisar vid. Det framgår dock inte exakt vilken skola som 
lärarna är verksamma inom, utan skolan har numrerats i den ordningsföljd de besöktes 
för intervjuerna. Lärarna som intervjuats har olika bakgrund, och undervisar olika ty-
per av elever inom yrkes- och studieförberedande gymnasieprogram. Vid två tillfällen 
besöktes samma skola mer än en gång, detta framgår av att skola 1 och 2 dyker upp mer 
än en gång i tabellen.

Tabell 1: Deltagande i studien
Lärare Skola Ålder Arbetserfarenhet Typ av program  

Anders 1 57 år 30 år Yrkesprogram

Björn 2 28 år 3 år Högskoleförberedande program

Carl 1 66 år 36 år Yrkesprogram

David 3 44 år 17 år Högskoleförberedande program

Edvard 4 55 år 21 år Yrkesprogram/ högskoleförberedande

Fredrik 2 60 år 30 år Högskoleförberedande program

Undersökningens resultat 
Samtliga lärare som intervjuades ansåg att läraryrket är ett i många avseenden väldigt 
viktigt yrke. Nästan samtliga (Anders, Björn, Carl, Edvard och Fredrik) uttryckte på ett 
eller annat sätt att utbildningen av framtidens samhällsmedborgare och skolans demo-
kratiska uppdrag är de viktigaste uppdragen som läraren har. De lade samma vikt vid 
lärarens demokratiska uppdrag som vikten av att få eleverna att uppfylla kunskapskraven. 

3  Ahrne & Svensson (215).
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Detta kommer bland annat till utryck genom följande svar angående läraryrkets vikti-
gaste uppdrag:

Enligt alla så är det nog att få igenom eleverna med kunskapskraven, men jag ser det 
mer som att fostra framtida samhällsmedborgare som lika viktigt, att ta hänsyn till 
andra, och ta hand om samhället och allt det där. (Anders)

Även om Anders anser att alla lärare fokuserar på att få eleverna att nå kunskapskraven, 
så framhöll de flesta av de intervjuade samhällskunskapslärarna (Anders, Björn, Carl, 
Edvard och Fredrik) att skolans demokratiska uppdrag var minst lika viktigt. Dessutom 
ansåg samtliga att samhällskunskap var ett ämne där demokratifostran blir extra tydligt. 
Att fostra framtida demokratiska människor är ett uppdrag som inte ska underskattas, 
och kom bland annat till uttryck i Fredriks intervju:

De ämnena vi har är ju något som gör dem medvetna om vad demokrati är, och sätter 
dem i ett sammanhang, så det tycker jag är en viktig uppgift, som är lite underskattad, 
med tanke på hur viktigt det är att forma demokratiska människor som skydd mot vissa 
saker som händer nu runt om i världen. Då ser man ju sin roll som ännu viktigare. 
(Fredrik)

Fredrik beskriver här en anledning till varför han anser att det är väldigt viktigt att 
lyckas i arbetet med anpassningar, så att så många som möjligt kan tillägna sig en de-
mokratisk övertygelse. Flera av de andra lärarna (Anders, Carl och Edvard) uttryckte 
sig på liknande vis och beskrev det som att demokratifostran gav dem en extra motiva-
tion till att lyckas med sitt uppdrag.

Lärarnas tolkningar av extra anpassning
Tidigt i lärarintervjuerna uppdagades något intressant. En majoritet av lärarnas beskriv-
ningar av extra anpassning skiljer sig från vad som konkret står skrivet i till exempel 
Skolverkets allmänna råd kopplade till extra anpassningar. 31 Lärarna hänvisade ofta inte 
till begreppet extra anpassning, utan beskrev det endast som ”anpassning”. Detta skulle 
kunna vara en ren slump, eller helt enkelt en kortform av begreppet extra anpassning. 
Lärarnas tolkningar och beskrivningar av anpassningar var dock för det mesta en mer 
allmän och bred sådan. Den enda som kopplade begreppet extra anpassning direkt till 
Skolverkets allmänna råd var David, som medgav att han läst in sig på detta inför in-
tervjun. Samtliga lärare beskrev dock att extra anpassning var kopplat till anpassning 
för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven, där olika typer av svårigheter kan 

31  Skolverket (214).



107

ligga bakom. Diagnoser av olika slag togs upp som exempel på sådana svårigheter. Att 
extra anpassning handlar om att skapa en tydlig struktur, ge extra tid, alternativa re-
dovisningssätt och extra tydliga instruktioner, vilket nämndes av samtliga lärare under 
intervjuernas gång. Extra anpassning kopplades dock även samman med anpassning på 
ett mer brett plan, likt Carl uttrycker det:

… det är liksom en grupp som ska undervisas, det är inte individer. Sedan säger man att 
man ska individualisera, men det ges ju inte utrymme för det i varken kurser, vad kurserna 
innehåller, eller den tid som ges till kurserna. Jag menar, du skulle behöva betydligt mycket 
mer tid för att kunna individualisera. (Carl)

Här uttrycker Carl sin frustration över extra anpassningar, vilket han kopplar samman 
med en mer individualiserad undervisning för alla elever. En mer individualiserad skola 
fungerar inte så som inlärningen och skolan är strukturerad idag, anser han. Det som 
poängteras med Carls citat är att han kopplar ihop kravet på extra anpassningar med en 
ökande individualisering. Denna individualisering beskriver han som något som för-
väntas gälla alla elever, även om de inte är i direkt behov av extra anpassning. Sådan ska 
sättas in i det fall en elev riskerar att inte nå kunskapskraven. Med Carls beskrivning 
kan anpassningar även gälla dem som utan problem kommer att nå målen. Liknande 
beskrivningar gjordes av Björn, Edvard och Fredrik, vilka började sina reflektioner först 
kring elever i svårigheter för att sedan fortsätta kring anpassningar för även andra elever. 
Reflektionerna skiftade ofta från att handla om elever i svårigheter till att handla om 
elever som inte tycktes ha några direkta svårigheter. Även David, som direkt kopplade 
sitt resonemang till Skolverkets allmänna råd, reflekterade kring anpassningar till båda 
dessa typer av elever. Sammanfattningsvis angav lärarna inte någon tydlig gräns mellan 
extra anpassningar, särskilt stöd och anpassningar i mer allmänna ordalag.

Hur mycket extra anpassningar lärarna anser är brukligt
De olika lärarna förhöll sig delvis olika till mängden anpassningar de faktiskt upplever 
att de utför i sin undervisning. För Anders och Carl var extra anpassningar ett komple-
ment som lades till vid behov av den ordinarie undervisningen. De fokuserar på att så 
tidigt som möjligt få reda på vad för svårigheter som finns i klassen, och sedan sätta in 
olika typer av insatser. Denna information anser de att de ibland kan få genom över-
lämningar, men inte alltid. I vissa fall kan det dröja tills att eleven muntligen beskriver 
sin problematik för dem, eller att elevernas svårigheter blir tydliga genom bristande 
resultat i prov och andra redovisningar De övriga lärarna (Björn, David, Edvard och 
Fredrik) förespråkar en mer integrerad anpassning av undervisningen. I deras fall hand-
lar det om att göra så få extra anpassningar som möjligt. David ger uttryck för detta 
förhållningssätt på ett konkret och tydligt sätt och beskrev det såhär: ”Det är att se till 
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att man behöver göra så få (extra) anpassningar som bara möjligt tycker jag.” (David). 
David utvecklade detta resonemang med att uttrycka att det handlar om att göra av-
vägningar i anpassningsarbetet, där anpassningar som får störst genomslag prioriteras. 
Att arbeta på detta sätt gör det enligt David möjligt att genomföra anpassningar utan 
att det blev en ohållbar arbetsbörda. Björn uttryckte sig på liknande sätt relaterat till 
mängden extra anpassningar han brukar utföra och beskrev det på följande vis: ”(Att) 
Försöka göra så få, men goda anpassningar som möjligt, och inte för mycket anpass-
ningar” (Björn). Detta handlar därmed om ett grundläggande förhållningssätt kring 
hur läraren strukturerar och lägger upp sin undervisning. I det här fallet handlar det 
om att utforma undervisningen på ett sätt så att den passar så många som möjligt. 
Samtidigt innehåller en sådan avvägd undervisning aspekter som är till nytta för hela 
klassen, och inte bara enstaka elever. Detta kom till uttryck genom Edvard som beskrev 
det såhär:

… det här med struktur, det har ju alla nytta av, att man skriver på tavlan, man har sam-
manfattningar, att man visar bilder, variation, det har ju alla nytta av i gruppen. Många 
frågar sig, men hur ska det gå för dem som är duktiga? nu kommer vi få mindre tid! Nej 
det är inte säkert, det kanske blir bättre undervisning, och mer varierat. (Edvard)

På så sätt blir inte bara undervisningen mer gångbar i situationer när elever med vissa 
typer av behov faktiskt dyker upp, enligt Edvard, utan själva kvalitén på undervisningen 
som helhet ökar. Undervisningen ska inte anpassas för mycket för vissa enskilda indi-
vider. Detta beskrivs av några av lärarna (Björn, Edvard och Fredrik) som exempel på 
slarviga och ogenomtänkta anpassningar. Det har delvis att göra med begränsade resur-
ser och tid, vilket omöjliggör en mer individualiserad undervisning. Det handlar även 
om att elever måste ha något att sträva efter. David förklarar det utifrån en social kon-
struktivistisk synvinkel och beskriver det på följande vis: ”Man pratar ju om Vygotskij 
och utvecklingszoner, det är klart att man ska lägga sig på en nivå så att det finns något 
att sträva efter …”. (David) Han anser således att en undervisning som inte utmanar 
eleven på ett lagom sätt inte bidrar till någon kunskapsutveckling och hänvisar till den 
proximala utvecklingszonen. På ett liknande sätt hänvisar Björn till utvecklingsteori, 
genom att uttrycka följande:

… Du måste ju utmanas. Går vi tillbaka till Piagets tankar med det där att man ibland 
måste komma till det läget att du måste utveckla dina scheman, att du måste utveckla 
ditt tänkande. Kommer man aldrig dit så utvecklar du aldrig ditt tänkande. Nu är det 
väldigt teoretiskt, och det är ju de som säger emot honom också. Men det finns en viss 
poäng där tycker jag. Så ja man kan anpassa för mycket, det tror jag. (Björn)
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För att utveckla elevernas tänkande måste alltså undervisningen ligga på en utmanande 
nivå, enligt Björn. I intervjun med Edvard dök samma tema upp. Han utryckte det 
som att det faktiskt krävs en arbetsinsats för att göra en kunskap till sin egen, annars 
blir det bara ytlig utantillkunskap. Att kunna saker och ting utantill kan vara bra i sig 
men utbildningen får inte bara grunda sig på sådana kunskaper. Fredrik tog även upp 
en annan aspekt på problematiken relaterat till en undervisning som är alltför anpassad 
till en enskild individ i klassen. En ogenomtänkt anpassning för en enskild elev eller 
elever kan medföra att undervisningen blir för trivial för vissa eller för svår för andra.

Lärarnas tolkningar av sitt ansvar för extra anpassningar
Lärarna uppfattar att ansvaret för extra anpassningar i alltför hög grad läggs på den en-
skilda läraren. Detta uttrycker bland annat Carl på ett tydligt sätt:

Extra anpassningar har ju kommit in som ett krav, och det har möjligtvis ökat stressen 
för läraren. För det läggs alltså på läraren. Det har att göra med det jag sa om att du har 
resurser till att bygga en folkvagn, men de vill att man ska bygga en Rolls-Royce. Då blir 
det stressigt. Det har ju lagts på genom skollagens formuleringar, skolan skall anpassas 
till elevernas förutsättningar. Men vem är det som får göra det, jo läraren. (Carl)

Carl beskriver här det han uppfattar som orimligt när det kommer till extra anpass-
ningar. Enligt honom lägger skolledningen ansvaret på lärarna genom en tolkning av 
skollagens formuleringar men utan att skjuta till de resurser som behövs för att genom-
föra arbetet. Inga av de intervjuade lärarna kunde sätta någon exakt gräns eller ram för 
vad som är den enskilde lärarens ansvar i arbetet med extra anpassning. Var gränsen 
faktiskt går för vad en lärare kan hantera i klassrummet är komplex och innefattar flera 
parametrar. Alla lärarna var överens om att lärarens eget ansvar i anpassningsarbetet 
kunde variera beroende på den kunskap läraren i fråga hade på området. Edvard be-
skrev det till exempel på följande sätt:

Alltså så långt lärarens kompetens räcker till, då är det lärarens ansvar. Men när läraren 
själv känner att det här är utanför min kompetens, då är man skyldig att be om hjälp, 
specialpedagogen, att få resurser från rektor och så vidare. Det är extremfall där man till 
och med får dela på en grupp eller att man kan få assistenter och så vidare. Jag tror det är 
viktigt att signalera när situationen blir ohållbar … (Edvard) 

Gränsen för vad som är möjligt att genomföra i klassrummet varierar därmed beroende 
på lärarens kompetens. I de fall lärarens kompetens inte räcker till är det istället den 
enskilde lärarens ansvar att be om hjälp, så att eleven får det stöd den behöver. Anders 
beskriver det hela på ett liknande sätt i relation till vad som är den enskilde lärarens 
ansvar genom att uttrycka följande:
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Det är när det är tidsmässigt omfattande saker som jag inte hinner och när det är behov 
som jag har inte har kunskap om, då tycker jag inte man ska “kvacka”, utan då ska man 
skicka vidare till kompetent personal. Så där någonstans går gränsen. (Anders)

Här pekar Anders ut en annan parameter, som har inverkan på hur mycket en lärare 
kan arbeta med extra anpassningar, nämligen tid. Vissa typer av anpassningar är tids-
krävande, och ibland är de därmed inte möjliga att införliva i den ordinarie undervis-
ningen, enligt Anders. Även Björn reflekterar kring samma problematik. Han tar upp 
ett exempel där en väldigt tidskrävande anpassning kan medföra att han inte hinner 
med de övriga eleverna i klassen. Tidsaspekten behöver inte bara handla om en väldigt 
tidskrävande anpassning. Det framkommer bland annat i intervjun med Edvard att 
tidsaspekten även blir relevant i ett sammanhang där det är många små anpassningar 
som behöver göras. Edvard uttrycker sig på följande vis:

Det beror väldigt mycket på hur många elever man har i klassen. Jag har både stora 
och små, … Har du en liten grupp så kan du som lärare göra väldigt mycket, och då 
har du ju mer tid per elev. Men har du en stor grupp så är det ju väldigt svårt att göra 
individuella anpassningar. Så det är lite min tid som avgör hur mycket jag kan anpassa 
då. (Edvard)

Möjligheterna att anpassa upplevs alltså som större om klasserna är mindre, eftersom 
läraren då får mer tid per elev. Edvard sätter dock tidsbrist i relation till vad han kallar 
för individuella anpassningar, vilket skulle kunna innebära mycket mer än bara extra 
anpassningar. Även här ges det alltså uttryck för lärarnas mer breda definition av an-
passningar i undervisningen.

Skolornas samarbete kring extra anpassningar 
Den enskilde lärarens ansvar kan sättas i relation till kollegiets, speciallärares, specialpedago-
gers och rektorns ansvar i anpassningsarbetet. Alla lärarna poängterade vikten av ett gott 
samarbete mellan samtlig personal på skolan för att anpassningsarbetet skulle fungera. 
Kollegiets uppgift på området var enligt lärarna att vara ett diskussionsforum och boll-
plank för idéer. Enligt samtliga intervjuade lärare ska man inte underskatta betydelsen av 
samarbete inom kollegiet på skolan. Det är en viktig framgångsfaktor för ett lyckat arbete 
med extra anpassningar. Björn beskrev kollegiets uppgifter på följande sätt:

Såklart så ansvarar jag för mitt klassrum, det är ju det absoluta, där har jag ansvaret. 
Men diskussioner med kolleger, det är sjukt viktigt. Där har man ett gemensamt 
ansvar att man diskuterar, hittar lösningar och funderar. Ofta lyfter man ett pro-
blem man har i en grupp, så märker man att det är flera som har samma problem. 
(Björn)
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Björn beskriver att han har ansvaret i sitt eget klassrum och att det aldrig kan överlåtas 
till någon annan. Kollegiets ansvar är att samarbeta kring enskilda elever i form av fun-
deringar, diskussioner och eventuella lösningar. David, Edvard och Fredrik uttrycker 
sig på liknande sätt och poängterar även behovet av att få en helhetsbild av eleven i 
olika ämnen i arbetet med extra anpassningar. Genom denna helhetsbild kan en lärare 
förstärka elevernas styrkor, samtidigt som läraren kan kringgå vissa svagheter. Diskus-
sioner inom kollegiet kan ske både genom informella samtal och genom strukturerade 
möten. Edvard anser till exempel att informella möten, där diskussioner uppstår spon-
tant, är viktiga för att det ibland kan vara mer effektivt än att vänta på ett mötestill-
fälle. Både Edvard och majoriteten av de övriga intervjuade lärarna (Björn, Carl, David 
och Fredrik) uttryckte dock på olika sätt vikten av att det faktiskt finns strukturerade 
möten, där lärare och annan relevant personal kan träffas och diskutera anpassningar. 
Förutsättningarna för att ha mer strukturerade möten där extra anpassningar diskute-
ras tycktes dock skilja sig åt mellan olika skolor. I en del fall är det svårt att samla alla 
inblandade lärare till ett sådant möte och det är ingen självklarhet att detta ska göras. 
Björn, David och Fredrik är verksamma inom skolor där det verkar vara svårt att få till 
stånd strukturerade möten. De efterfrågade fler sådana möten och hänvisade till att orsaken 
till bristen var hur skolan var organiserad, vilket enligt dem är typiskt för gymnasieskolor. 
Anders, Carl och Edvard däremot tyckte att de gavs möjligheter att diskutera dessa frågor i 
strukturerade möten så som klasskonferenser och arbetslagsmöten. De upplever att skolan 
medvetet har organiserat sig på ett sätt för att möjliggöra att lärare med samma elever kan 
samlas och diskutera strategier.
 Specialpedagoger och speciallärare sågs av lärarna som en extra resurs till vilka de 
kunde vända sig för tips, strategier och mer specifik kunskap om specifika diagnoser. 
Alla lärarna ansåg att specialpedagogen hade samma uppgift som kollegiet när det gäll-
de diskussioner om anpassningar för olika elever. Carl var noga med att peka på att 
han inte ville att en specialpedagog skulle blanda sig i hans undervisning men att han 
kunde vända sig till dem för tips och idéer. Denna syn uppkom även hos andra lärare 
(Anders, David, Edvard och Fredrik). En speciallärares uppgift var enligt Anders, Carl, 
Edvard och Fredrik att bidra med extra färdighetsträning för eleven och utgöra ett stöd 
när komplikationerna blir alltför stora för att lösa med extra anpassningar. 
 Även rektorn har en viktig, om än inte lika tydlig, roll i anpassningsarbetet. Egentligen 
är det ju rektorn som har det yttersta ansvaret för att möjliggöra arbetet med extra an-
passningar. Edvard beskrev rektorns ansvar på följande sätt:

Rektorn har ju alltid det yttersta ansvaret, för det är ju rektorn som har ansvar för 
hur resurserna ska användas. Är det så att en elev har jättestora behov och man inte 
har anvisat någon som helst resurs på den här så är det faktiskt rektorns ansvar. Det 
är inte lärarens ansvar. (Edvard)
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Rektorn har således ett övergripande resursmässigt och organisatoriskt ansvar för att ge 
förutsättningar för arbetet med extra anpassningar. En majoritet av lärarna (Carl, David, 
Edvard och Fredrik) beskrev rektorns roll som organisatör och resursfördelare som ex-
tremt viktig för möjligheterna att anpassa.

Reflektioner kring anpassningarnas dilemman
Ett genomgående drag i undersökningar om skolans kvalitet är att betydelsen av duktiga 
lärare understryks. Ett annat drag är att om lärarna inte tror på styrdokumenten eller 
uppfattar dem som orealistiska, kan knappast några goda resultat nås. Lärarna är och 
förblir av naturliga skäl en nyckelgrupp. Därför spelar det stor roll också i fråga om 
anpassningar hur lärarna ser på styrdokumenten och sina möjligheter att leva upp till 
vad som stadgas i dem.

Lärarnas olika uppfattningar och tolkningar av begreppet extra anpassningar
Lärarna i studien hade till viss del bristande kunskaper om de faktiska definitioner som 
finns kring begreppet extra anpassning, vilka finns angivna i Skolverkets allmänna råd. 
Däremot kunde de ge många exempel på extra anpassningar utan att direkt hänvisa till 
styrdokument eller Skolverkets texter. Faktum är att lärarnas uppfattning av begreppet 
extra anpassning var en mer bred sådan och kan snarare kopplas samman med begrepp 
som allmänna anpassningar eller individuella anpassningar. Anpassningar i allmänna 
ordalag såg de som extremt viktiga för alla elevers möjlighet till utveckling och läran-
de. Därmed drogs det ingen tydlig gräns mellan vad Skolverket beskriver som extra 
anpassningar och det som lärarna i denna studie beskriver som bara ”anpassningar”. 
För dem var det en del i samma arbete, eftersom de arbetade med dessa parallellt i sin 
undervisning. Lärarnas vikt vid anpassningar kan i många fall kopplas samman med 
deras syn på läraryrket. Lärarna värderade läraryrkets uppdrag högt, vilket enligt flera 
av lärarna handlade både om att dela med sig av sina egna erfarenheter och ämnes-
kunskaper. Deras uppfattning var bland annat att deras uppdrag även innefattade att 
uppfostra framtida demokratiska samhällsmedborgare, vilket i de flesta fall likställdes 
med kravet att få alla elever att utvecklas mot kunskapskraven. Detta tycks vara nära 
sammankopplat med ämnet samhällskunskap i sig, vilket är ett ämne med stort fokus 
på demokratisk fostran. Anpassningsarbetet blir därmed ett viktigt verktyg i läraryr-
kets fostrande uppdrag och kommer då inte bara att gälla elever i svårigheter, utan alla 
elever. I denna studie framträder alltså läraryrkets dubbla uppdrag (kunskap kopplat till 
kunskapskrav och demokratisk fostran till framtida samhällsmedborgare) som drivande 
i anpassningsarbetet, vilket blir särskilt tydligt inom ämnet samhällskunskap. Detta kan 
vara en anledning till varför det inte skapas en tydlig distinktion mellan extra anpass-
ning och individuella anpassning överlag.
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Lärarnas uppfattningar om hur de arbetar med stödåtgärder 
Likt det som nämndes ovan har lärarna en ganska bred uppfattning av begreppet extra 
anpassning. Därmed var det svårt att urskilja hur lärarna konkret arbetade med extra an-
passningar, eftersom deras beskrivningar hela tiden flöt ihop och blandades med an-
dra typer av anpassningar. Detta kan ses som ett resultat i sig. Relaterat till detta reso-
nemang kan även nämnas att de intervjuade lärarna faktiskt uppfattar att de arbetar 
med anpassningar i sin undervisning. Två olika förhållningssätt kunde dock urskiljas 
i anpassningen för svårigheter. En majoritet av de intervjuade lärarna beskrev att de 
arbetar med anpassningar på ett integrerat sätt. Detta innebär att de, oavsett vilka elever 
de undervisar, har utformat sin undervisning för att vara gångbar för så många olika 
elever som möjligt. Anpassningarna är så att säga integrerade i den ordinarie undervis-
ningen. Detta går att relatera till det som Nilholm beskriver som en undervisning av 
god kvalitet, som tar hänsyn till elevers olika behov på ett icke-utpekande sätt. Lärarna 
i fråga anser inte bara att detta förhållningssätt fungerar i de flesta lägen, utan det ökar 
även generellt kvaliteten på undervisningen. Ledord för detta förhållningssätt tycks vara 
struktur och variation. Två av lärarnas förhållningssätt kanske närmast kan kopplas 
samman med det Lundgren och Persson beskriver som tidig upptäckt och tidigt insatta 
åtgärder. Så som de här två lärarna beskrev det tycks de ha en typ av undervisning som 
de efterhand anpassar efter elevernas särskilda behov. Fokus i detta fall tycks vara att så 
snabbt som möjligt få reda på vad för brister som finns i en klass, för att snabbt komma 
med relevanta anpassningar.
 För mycket anpassningar i en undervisning tycks inte heller vara bra, både utifrån 
tidsskäl och för elevens utveckling. När det gäller tidsskäl så har det att göra med att 
alltför mycket anpassning, eller alltför tidskrävande anpassning innebar att läraren inte 
har tid till övriga elever. Storleken på klassen och omfattningen av anpassningen var 
viktiga aspekter i anpassningen. Anpassningar sattes även i relation till elevernas utveck-
ling. Lärarna ansåg att de avhöll sig från att göra alltför mycket anpassningar eftersom de 
ansåg att det för eleverna krävs en arbetsinsats för att göra kunskapen till sin egen. För 
mycket anpassningar uppmuntrar bara till utantillkunskap och missgynnar mer kom-
plex kunskapsbildning. Utantillkunskap sågs som värdefullt i sig, men enbart utantill-
kunskap är inte eftersträvansvärt. Detta förhållningssätt relaterades både till en social-
konstruktivistisk synvinkel och utvecklingspsykologi.

Lärarnas resonemang kring hur skolan bör samverka i anpassningsarbetet
Skolan som helhet har ett viktigt uppdrag när det gäller extra anpassning. Både svensk 
och internationell forskning lägger fokus på samarbete bland alla skolans professioner 
i utformningen av olika stödåtgärder. Lärare i denna studie uppfattar det som att led-
ningen på deras skolor lägger ett stort ansvar på den enskilda läraren i utformningen av 
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extra anpassningar. Samtliga lärare poängterar dock att arbetet med extra anpassningar 
är något som ska samarbetas med i stor utsträckning. Detta samarbete ska inte bara gälla 
lärare emellan, utan även framförallt innefatta specialpedagog och speciallärare. Vissa 
lärare ansåg även att elevhälsoteamet var viktigt i arbetet men specialpedagog och spe-
ciallärare nämndes av samtliga. Hälften av lärarna ansåg att samarbeten och gruppro-
cesser där de både kunde träffa andra kolleger samt få råd från andra professioner 
saknades. Det var även något som lärarna efterfrågade och ansåg att det skulle finnas 
mer av. Flera av lärarna anser även att det är rektorns roll, som överordnad organisatör 
och resursfördelare, som har det största ansvaret för att dessa grupprocesser äger rum 
och blir effektiva. Detta stämmer bland annat överens med Jakobsson och Lundgrens 
forskning utifrån vilken det läggs ett stort ansvar på ledningen när det gäller att skapa 
förutsättningar för anpassningsarbetet. Specialpedagog och speciallärare ses av lärarna 
som en extra resurs i anpassningsarbetet. Specialläraren beskrivs av flera av lärarna som 
en kompetent diskussionspartner med goda råd i hur extra anpassningar skulle kunna 
utformas. Specialläraren ses som den person läraren skulle kunna vända sig till om extra 
anpassningar inte ger avsedd effekt och kan avlasta läraren genom mindre färdighetsträ-
ning i klassrummet eller mer omfattande utanför klassrummet. Sammanfattningsvis 
ansåg lärarna att arbetet med extra anpassningar var hela skolans ansvar och inget som 
lärarna själva bör lösa på egen hand. Denna syn kan tyckas saknas i Skolverkets all-
männa råd kring extra anpassningar, som lägger ett förhållandevis stort ansvar på den 
enskilda läraren, även om rektorns och speciallärares ansvar poängteras allra tydligast.■
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Överallt och hela tiden möts vi av bilder som berättar för oss hur vi bör se ut och 
hur vi bör vara. Det räcker med att gå in på en dagstidnings hemsida, låta bli 

att zappa i reklampauserna, öppna sociala medieappar på telefonen eller se en spelfilm 
för att förstå att vi matas med information om hur vi ska vara som män eller kvinnor. 
Oftast är dessa bilder stereotypa och bara de människor som passar in i den rådande 
normen tillåts synas i media – smala, vita, välklädda eller avklädda och heterosexuella 
män och kvinnor. Hur påverkar detta oss? Hur påverkar det våra barn och unga? Hur 
påverkas de som aldrig kan identifiera sig med dem som får ta plats i media? Dessa 
funderingar, tillsammans med frågor som rör genus, normkritik och jämställdhetsfrågor 
ville vi få svar på under vår lärarutbildning då vi läste samhällskunskap för årskurs 4–. 
Vi upplevde dock att det gavs för lite tid för att diskutera och få kunskap kring dessa 
ämnen och det ledde oss till vårt val av ämne i de examensarbeten som genomfördes 
under lärarutbildningen.
 Ett av målen med det svenska utbildningsväsendet är att det ska vara likvärdigt och 
utbildningen därmed likvärdig oberoende av var du bor, varifrån du kommer eller vem 
du är. Detta är en tanke som är god men svår att uppnå. Kan skolan vara likvärdig 
om inte samhället är det? Det är svårt att blunda för att det finns maktförhållanden 
i samhället som har med klass, etnicitet och kön att göra. För att undervisningen om 
samhällsstrukturer ska kunna ske bör det finnas kännedom om hur samhället är struk-
turerat, hur dessa strukturer har bestått men också förändrats genom århundraden. För 
att förmedla dessa kunskaper har samhällskunskapsläraren en viktig roll. Samhällskun-
skapsämnets huvudsyfte har under årtionden handlat om att fostra demokratiska sam-
hällsmedborgare. Detta är hela skolans uppdrag, men det är i samhällskunskapsämnet 
eleverna ska utveckla kunskaper om demokratiska processer och förhållningssätt och 
det är i huvudsak här de mänskliga rättigheterna förmedlas.1

 Samhällskunskapsämnets centrala innehåll ställer höga krav på samhällskunskapslä-
raren som måste ha en bred kunskap i ämnet, allt ifrån demokratifostran till medier och 
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1  Långström & Virta (211), s.22.
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könsroller. Istället för att samhällskunskapsämnet enbart behandlar demokratifostran 
har den nu gällande Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 211 
(Lgr 11) tagit med centralt innehåll som berör könsroller och sexualitet i medier. Medier 
kan vara allt från sociala medier och dagstidningar till radio och TV. I undervisningen 
för årskurs 4– ska ”Hur könsroller och sexualitet framställs i medier och populärkul-
tur” behandlas.2 Hur medier framställer kön och sexualitet på olika sätt, kan vara något 
allmänt vedertaget som ”man bara vet”. Det allmänt vedertagna i detta saknar vanligt-
vis vetenskapligt belägg. Det vetenskapliga i dessa frågor är dock en förutsättning att ha 
kunskap om för att de ska kunna tillämpas i undervisningen, då denna ska vila på ve-
tenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 3 Läraren kan välja att bara fokusera på den 
del i det centrala innehållet som handlar om informationsspridning, reklam och opinions- 
bildning, vilket hade varit fullt naturligt att stanna vid med tanke på hur utformningen 
av ämnet har sett ut tidigare. Dock understryker Skolverket att undervisningen om hur 
könsroller och sexualitet framställs i medier ska ”belysa hur medierna kan bidra till att 
skapa och upprätthålla – men också ifrågasätta och utmana – stereotypa skildringar av 
könsroller och sexualitet”. 4 Detta förutsätter att samhällskunskapslärare har kännedom 
om de stereotypa könsnormer samhället skapar och upprätthåller.

Normer
En norm kan definieras som en informell och osynlig regel för hur vi bör vara och bete 
oss mot varandra. Människor använder normer som en social kontrollmekanism där 
vi ordnas i kategorier i förhållande till ett ”rätt” beteende. Så länge ingen bryter mot 
normen är den osynlig, men när någon bryter mot den delas den in i två delar – det 
avvikande och det normala. Normer är föränderliga och hur de ser ut beror på sam-
manhanget, tidpunkten och situationen.5

 Att arbeta utifrån normkritisk teori i skolan innebär att försöka motverka de rådande 
normerna som kan leda till större makt för de elever som uppfyller normen och ett 
utanförskap för de elever som inte passar in i normen. Att använda sig av ett norm-
kritiskt förhållningssätt kan jämföras med att använda sig av ett verktyg som gör det 
möjligt att förändra rådande maktstrukturer. Med hjälp av ett normkritiskt tänkande 

2  Skolverket (211b), s. 21.
3  Skollag (21:8), kapitel 1, 5 §; Halvardsson & Östlund (214), s. 21.
4  Skolverket (211a), s. 24.
5  Lundgren (28), s. 54–5.
  Martinsson & Reimers (28), s. 9.
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kan de strukturer som finns i samhället och i skolan idag identifieras och förändras. Ett 
normkritiskt förhållningssätt i skolan handlar om att identifiera hur makten är fördelad. 
Den elev som inte kan leva upp till den gällande normen kan bli lidande och hamna i 
utanförskap i skolan. Den som hamnar inom kategorin avvikande kan bli utsatt av 
den som har makt att bestämma normen.7 Normkritisk teori är tätt sammankopplad 
med kön och sexualitet. Det är alla lärares uppdrag att arbeta mot diskriminering av elever 
med könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning. Ändå är hetero-
normativitet, där alla människor förväntas åtrå det motsatta könet, en av de starkast 
befästa normerna i samhället och så även i skolan. Läromedel befäster ofta tanken om 
att heterosexualitet är det normala och förväntade och beskriver homosexualitet som en 
sexuell avvikelse istället för ett jämbördigt alternativ till heterosexualitet.8 Traditionella 
könsroller motverkas genom att ifrågasätta varför vissa kroppar könas på vissa sätt. Det 
bör ifrågasättas varför och hur kvinnligt och manligt tolkade kroppar förväntas ha spe-
cifika gemensamma intressen och varför deras begär förväntas riktas mot det motsatta 
könet. När det talas om kvinnligt och manligt görs det ofta till varandras motsatser och 
dessa motsatser förväntas komplettera varandra.9

Genus
Genusforskning och genusteori är inriktat på att förklara hur normer kring kön 
skapas.1 När vi talar om kön finns det anledning att göra skillnad på det biologiska kö-
net, det som tilldelas oss vid födseln utifrån kroppens fysiska funktion och utseende, och 
det sociala könet som alltså är det som kallas för genus. Dessa två behöver inte stämma 
överens med varandra och därför görs det skillnad mellan cispersoner och transpersoner. 
Cispersoner är de vars biologiska kön, som de tillskrevs vid födseln, är detsamma som 
det sociala könet. Transpersoner är ett paraplybegrepp för dem vars sociala kön kan vara 
varierande, inte överensstämmande med det tilldelade könet vid födseln eller på annat sätt 
brytande mot den binära könsnormen där vi förväntas vara män eller kvinnor. 11

 Genus är alltså det sociala könet, uppfattningen om vad som är manligt och kvinnligt, 
något som människor ständigt skapar i samhället, inte något som är medfött. I takt 
med att de samhälleliga strukturerna förändras, förändras även våra egna föreställningar 

7  Wedin (29), passim.
8  Lundgren (28), s. 54–5.
9  Martinsson & Reimers (28), s. 17–18.
1  Vetenskapsrådet (25) innehåller en översikt av den då aktuella   
 genusforskningen och genusteorin.
11  RFSL (u.å.), begreppslista, rfsl.se.
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om vad som är manligt och kvinnligt. Dessa föreställningar ser olika ut i olika delar 
av världen, i olika tider genom historien och i olika kulturer.12 Det har under senare år 
uppkommit en reaktion emot föreställningarna om vad som anses vara manligt och 
kvinnligt och som även har inneburit att könsmaktsordningen har ifrågasatts. Enligt 
bland andra genushistorikern Yvonne Hirdman värderas det manliga högre än det kvinn-
liga och mannen tillskrivs mer makt än kvinnan. Detta är en mer eller mindre omedve-
ten process hos alla människor som tillsammans skapar och upprätthåller genusord-
ningen. Vidare menar Hirdman att en annan del är väsentlig när vi talar om genus, där 
det kvinnliga och manliga hålls isär. De som uppträder eller visar på könsöverskridande 
tendenser väcker obehag hos oss människor, då den sociala könsnormen innebär att vi 
föredrar att kvinnor ska vara kvinnliga och män ska vara manliga.13

 Tillsammans i samhället skapar och upprätthåller vi de genusnormer som ligger till 
grund för maktstrukturer mellan män och kvinnor. Vi skapar det sociala könet och i 
och med det även uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Genusforsk-
ningen har uppkommit för att kunna förändra detta och göra könsroller annorlunda, 
något som är svårt då de sitter djupt rotade i vårt samhällssystem och i våra strukturer. 14

Uppfattningar om genus och kön hos elever i årskurs –

Under våren 215, under sista terminen på lärarutbildningen, genomförde vi sex stycken 
fokusgruppsintervjuer på tre olika skolor. Totalt deltog tjugotre elever i åldrarna 1–12 
år. Grupperna var uppdelade i könshomogena grupper och de diskuterade kring kön 
och genus utifrån två tidskrifter för barn och ungdomar, Goal Junior och Julia. Vi ville 
undersöka hur väl elever i årskurs 4– var medvetna om de könsnormer som upprätt-
hålls och skapas i medierna. I vår analys inför intervjuerna kom vi fram till att Goal 
Junior utifrån de normer som råder i samhället idag har pojkar som främsta målgrupp 
medan Julia har flickor som främsta målgrupp.
 Vid intervjutillfällena gavs deltagarna möjligheten att diskutera utifrån tidningsom-
slagen. På Goal Juniors omslag benämndes de som porträtterades där som ”fotbollsspe-
lare” medan kvinnorna på omslaget till Julia benämndes som ”tjejer”. I vår tolkning var 
detta ett tecken på att kvinnor oftast erkänns utifrån sitt utseende medan män erkänns 
utifrån sina handlingar i större utsträckning. Frågan är hur detta kan komma att på-
verka våra elever. Är de redan i tidig ålder medvetna om att pojkarna förväntas prestera 

12  Wedin (29), s. 49.
13  Hirdman (21), s. 93–98.
14  Elvin-Nowak & Thomsson (23), s. 29–33.
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för att få uppmärksamhet, medan flickorna förväntas bli uppmärksammade utifrån sitt 
utseende? Undersökningar visar på att flickor och kvinnor oftare än pojkar och män 
påverkas av exempelvis reklam och andra forum i medier och populärkultur där kvinnor 
sexualiseras, vilket kan ge unga flickor en negativ självbild som i längden begränsar deras 
liv. 15

 Utifrån vår studie kunde vi göra tolkningen att elever redan i mellanstadieåldern har 
en uppfattning om vad ett fördelaktigt utseende är. Dock ställde de sig kritiska till de 
skönhetsideal som ofta framkommer i medier. Deras önskan var en större representation 
av olika kroppstyper och utseenden. 1

 De ord som användes för att beskriva pojkar i intervjuerna var: stökiga, manliga och 
kungar. Flickorna beskrevs i stället som: lugna, fega och slavar. Detta stämmer överens 
med Hirdmans genusordning där kvinnor och män förväntas vara varandras motsatser. 
Det som kan vara bra att observera i dessa beskrivningar är vilka förväntningar lärare 

15  Sveriges Kvinnolobby (213), s. 9.
1  Halvardsson & Östlund (215), s. 2
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tillskriver pojkar respektive flickor. Om lärare förväntar sig att pojkar ska vara stökiga 
i skolan kan detta leda till låga förväntningar vilket i sin tur kan leda till att pojkarna 
inte presterar lika bra som flickorna eftersom de inte förväntas göra det. Flickor som 
bryter mot förväntningen att de ska vara lugna kan lätt framstå som ”jobbiga”. Lä-
rares förväntningar på elever utifrån kön kan upprätthålla stereotypa könsroller vilka 
eleverna själva lär sig att återskapa i skolan. Konsekvenserna av detta kan bli att flickor 
tar ett steg tillbaka medan pojkar tilldelas lärarens tid, engagemang och uppmärksam-
het. För att detta inte ska ske är det viktigt att läraren fullföljer sitt uppdrag som det 
beskrivs i Lgr 11 och implementerar värdegrundsarbete för att motverka traditionella 
könsmönster, främja jämställdhet och låta flickor och pojkar få lika stort utrymme i 
och inflytande över undervisningen. 17

 På omslaget till tidskriften Julia fanns en bild på den manliga YouTube-stjärnan 
PewDiePie, något som deltagarna uppmärksammade. De menade att pojkar faktiskt 
skulle kunna tänka sig att köpa Julia-tidningen för att läsa om PewDiePie. Ett annat 
förslag som gavs för att Julia skulle kunna nå målgruppen pojkar var om de bytte ut alla 
kvinnor på omslaget till män. Samtliga fokusgrupper hade uppfattningen att pojkar en-
bart vill läsa om det män har åstadkommit. Många av flickorna i studien kunde tänka 
sig att läsa Goal Junior trots att det inte var några kvinnor på omslaget. Det var alltså 
inte på tal att flickor bara vill läsa om kvinnors prestationer. Det är inte bara i medier 
barn och ungdomar får läsa om mäns prestationer, det får de även i stor utsträckning 
göra i skolan i de läroböcker som de läser, inte minst i historia och samhällskunskap, 
där studier visar att männen innehar störst plats i både bild och text. 18 Vilka konsekven-
ser kan detta ge för elevers, framförallt flickors, identitetsskapande och framtidsdröm-
mar? Kan flickor drömma om att bli politiker om representation av kvinnliga politiker 
eller politiska ideologier skapade av kvinnor inte går att se eller läsa om i läromedlen? 
Därför är det viktigt att lärarna gör läromedelsgranskningar med ett genusperspektiv 
och är uppmärksamma på vilka som representeras i läromedlen för att inte osynliggöra 
en hel grupp människor och därmed begränsa elevers framtidsdrömmar.19

 Deltagarna i studien var väl medvetna om vilka stereotypa bilder av män och kvin-
nor som framställs i medier och vilka normer de förväntas sträva efter. De var eniga 
om att flickor bryr sig mer om sitt utseende, vilket är förklarligt i och med att media 
och samhället ställer högre krav på kvinnors utseende. Dessa skönhetsnormer upplev-

17  Skolverket (2011b), s. 8; Halvardsson & Östlund (215), s. 2–27.
18  Jämför SOU (21:1), passim; SOU (21:33), passim; Berge & Widding  
 (2), passim.
19  Halvardsson & Östlund (215), s. 27–28.



123

des begränsande av flickorna i studien då de förväntades ha ”det perfekta håret och den 
perfekta rumpan”. Deltagarna ifrågasatte dessa normer och efterfrågade olika sorters 
kroppar och utseenden i medier. De var också väl medvetna om hur stereotypa fram-
ställningar av män begränsar pojkar på så vis att vissa inte vågar uttrycka sig själva på 
det sätt de kanske hade velat. De kan utsättas för hån om de bär nagellack eller rosa 
kläder. Eftersom det är den manliga normen som är den eftersträvansvärda är det svårare 
för pojkar att överskrida denna vilket deltagarna var väl medvetna om. Deltagarna i vår 
studie visade på en medvetenhet om hur normer förs vidare och begränsar. Normer 
finns överallt och kommer förmodligen alltid att finnas. De behöver inte vara dåliga 
i sig men det är viktigt att de inte oreflekterat förs vidare, vilket enligt våra tolkningar 
deltagarna gav uttryck för.2

 I en av intervjuerna sa en av pojkarna att han har läst Julia-tidningen och fick genast 
frågan från en annan deltagare ”är du bög, eller?”. Enligt vår uppfattning ställdes denna 
fråga på ett nedlåtande sätt och diskussionen som följde handlade om hur ens sexuella 
läggning hör ihop med intressen. Sexualitet är tätt sammankopplat med förståelse och 
upplevelse av genus då en man förväntas vara manlig och attraheras av det motsatta könet. 
I flera av intervjuerna beskrev flickorna männen på bilderna som ”snygga”, vilket även 
pojkarna gjorde om kvinnorna på omslagen. Här framträdde hetereonormen tydligt, 
både genom att homosexualitet var något negativt och att åtrå förväntades riktas mot 
det motsatta könet.21

Egna erfarenheter
År 215 tog vi vår lärarexamen och började efter det arbeta som lärare i bland annat 
samhällskunskap. Där fick vi möjlighet att undervisa kring vårt hjärteämne som vi även 
hade kunskap i efter att ha gjort en egen studie och läst mycket forskning kring ämnet. 
När lärare i samhällskunskap ska undervisa kring det centrala innehållet ”Hur män och 
kvinnor framställs i media och populärkultur” finns en uppsjö av exempelbilder att 
hämta. Det kan vara från tidningar, både veckotidningar och nyhetstidningar, internet-
sidor, Youtube, spelfilmer, reklampelare eller varsomhelst ifrån där bilder på människor 
visas. Det är också viktigt att ha i åtanke att elever i årskurs 4– har mycket förkun-
skaper gällande hur kvinnor och män framställs. Eftersom de är egna producenter av 
bilder på sociala medier har de ofta en tanke på hur de vill framställa sig själva. Flickor 
framställer gärna sig själva som söta eller snygga, kanske genom att göra ett ”duckface” 
med plutande läppar och oskyldig blick medan pojkar ofta ska se coola ut, med ett så 

2  Halvardsson & Östlund (215), s. 28.
21  Ibid.
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kallat ”stoneface” där de inte ler eller visar några andra känslouttryck.22 Under flickor-
nas självporträtt på det sociala mediet Instagram fylls kommentarsfältet med ord som 
”snygging”, ”babe” och ”vacker” medan pojkarnas kommentarsfält fylls med ord som 
”bror”, ”kung” och ”cool”. Hur de vill framställa sig själva har såklart påverkats av de 
bilder de ser av människor de kan identifiera sig med i media och populärkultur. Vi 
anser det vara viktigt att inte fastna i att låta enbart elevernas förförståelse styra under-
visningen utan att komma vidare eftersom det finns gedigen forskning på hur män och 
kvinnor framställs i media och vilka konsekvenser detta kan få för människor. En sam-
hällskunskapslärares uppgift är att belysa de stereotypa vis kvinnor och män framställs, 
ifrågasätta dessa och visa på exempel som bryter mot normen.
 I undervisning i årskurs  behandlades gestaltningar av män och kvinnor i media 
av en av kapitelförfattarna i samband med ett större arbetsområde om media. Inled-
ningsvis fick eleverna redogöra för sina förkunskaper, vilket öppnade upp för mycket 
diskussion. Många elever hade redan tänkt på hur män och kvinnor framställs på bil-
der. Därefter visade läraren många exempel på bilder där eleverna fick diskutera hur 
kvinnor och män framställs och även fundera på varför det var så och vad det kan leda 
till. Denna övning är tänkt att utveckla elevernas förmåga att resonera och att se orsaker 
och konsekvenser, vilket är centralt i samhällskunskapsämnet. Under arbetets gång, efter 
många diskussioner och exempelbilder, fick eleverna en skriftlig bedömningsuppgift där 
kunskapskraven ”Eleven har […] kunskaper om olika samhällsstrukturer”, ”Eleven kan 
undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då […] samband 
med enkla och […] underbyggda argument” samt ”Eleven värderar och uttrycker olika 
ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med […] resonemang och […] underbyggda 
argument” kunde bedömas.23 Eleverna fick resonera utifrån frågorna ”Hur brukar män 
och kvinnor framställas i media?” där en elev svarade:

Oftast på bilder eller tidningar kollar kvinnorna på kameran, ska se snälla ut, ha på sig 
inte mycket kläder och oftast kvinnor plutar med läpparna. Men för män ska de inte 
kolla på kameran, de ska se tuffa ut, de ska inte le, oftast ha på sig kostym.

Här är det tydligt att det är lärarens undervisning som har gett eleven en syn på hur 
kvinnor och män framställs. Detta har från lärarens håll baserats på den forskning som 
finns om hur män och kvinnor framställs i media, som visar att mäns och kvinnors 
utseende ofta är normativt anpassade och skapar ett skönhetsideal. I mediala samman-
hang ska kvinnor helst ha långt, böljande, blont hår medan männen ska vara kortklippt 
mörkhåriga. Det mest passande plagget för en kvinna att bära i dessa sammanhang är 

22  Forsman (2014), s. 116.
23  Skolverket (211b), s. 221–222.
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en klänning med smaklig urringning. Mannen ska i sin tur ha skjorta och byxor på sig, 
vid finare tillfällen även kavaj och slips.24 Hur kvinnors och mäns kroppar könas och 
bedöms framställs olika i medier. Utmärkande är att mannen oftare är mer påklädd än 
kvinnan samtidigt som han är kraftfull och symboliserar makt. 25 Dessa stereotypa bil-
der hade eleverna fått många exempel på i undervisningen före bedömningsuppgiften. 
Därefter gavs eleverna möjlighet att själva reflektera utifrån frågan: Vilka åsikter har du 
kring hur media framställer män och kvinnor? En elev svarade så här:

Jag tycker inte att det är okej att kvinnor typ ska förminskas i media, medans männen 
”ska” vara stora och starka. Den känns som kvinnor tappar sitt värde i media. Alla är ju 
lika mycket värda men det verkar inte som media tycker så.

Ytterligare en fråga i bedömningsuppgiften var: Tror du att detta påverkar dig på något 
sätt? I så fall hur?:

Ja, det påverkar mig för att i media det är vita människor, de mörkhyade är för få.   
Jag vill att de mörkhyade ska vara med för att alla är människor.

Här framgår det tydligt att det är viktigt med representation i medier, i detta fall av 
olika hudfärger. Forskning visar att barn helst tittar på och identifierar sig själva med 
hjälp av människor eller bilder som de kan känna igen. 2 Vi anser att denna represen-
tation måste finnas i skolans läromedel så att eleverna på ett bättre sätt kan ta del av 
undervisningen. En annan elev svarade på samma fråga:

Ja, det påverkar mig jättemycket för att det känns som om media säger hur jag ska se ut 
t.ex. de säger att jag ska se smal ut, måste använda smink, söt och ha de perfekta kläder 
och det får mig att känna att jag inte är fin som jag är. Jag tror att de påverkar andra 
också samma som de på verkar mig.

I vår tidigare studie framgick det att det var flickorna i åldrarna 1–12 som diskuterade 
påverkan, medan detta inte var i fokus då vi intervjuade pojkar. I den här uppgiften 
framgick också att det var flickorna som svarade att de påverkas, medan pojkar oftare 
hade en annan syn på hur de påverkas av mediers bilder av män: ”Om jag ska vara helt 
ärlig så tänker jag inte på det så mycket men om man är kille så ska man också få se 
glad ut på en bild och tvärt om.”
 Den sista frågan som eleverna skulle resonera kring var: Har du någon gång upplevt 
någon orättvisa på grund av ditt kön? En flicka svarade så här:

24  Lönngren (21), s. 8. 
25  Lundgren & Sörensdotter (24), s. 11.
2  Rönnberg (28), s. 223–22.
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Ja, jag som tjej får göra mindre saker på grund av att jag är tjej och att t.ex. mina 
bröder får gå ut lite senare en mig. Medans att jag ”måste” vara försiktig för att jag 
är tjej, jag tycker det är orättvist för att killarna ska låta bli att våldta kvinnor och 
så vidare. Vi kvinnor ska inte behöva vara rädda eller försiktiga på grund av detta.

Denna elev, tillsammans med andra elever som uttryckte liknande orättvisor, är väl 
medveten om andra debatter i samhället som exempelvis berör maktförhållanden mellan 
män och kvinnor, i detta fall sexuella övergrepp. Att hon dessutom har bröder påverkar 
också hennes uppfattning av hur flickor begränsas och måste vara rädda och försiktiga. 
Hon diskuterar också skuldfrågan kring sexuellt våld. Detta var inget som berördes i 
undervisningen vid detta tillfälle och det är sorgligt att flickor redan i mellanstadieåldern 
tvingas fundera och oroa sig över dessa frågor. Detta var även något en pojke hade 
funderat kring:

[…] en del [pojkar] kanske är kaxiga mot tjejer mera för dom tänker säkert att tjejer 
är svaga och inte vågar säga emot, killar våldtar mer tjejer så ungefär 2% som våld-
tar killar, så tjejer går mycket på stan och är rädda.

Som lärare eller vuxen kan det kännas jobbigt att diskutera dessa ämnen och för att 
skydda barnen undviks de. Vi upplever att ungdomar idag har större koll på omvärl-
den i och med att de har sina smartphones där de snabbt kan komma åt nyheter och 
information i sociala medier som barn tidigare har varit skyddade från. Vi anser inte 
att det går att blunda för dessa ämnen, eftersom det är något många elever redan på 
mellanstadiet är medvetna om och behöver få uttrycka sina tankar och sin oro kring. 
Sexuellt våld är också ett exempel på maktförhållanden mellan män och kvinnor och 
en samhällsstruktur som behöver problematiseras och diskuteras.
 I undervisningen kring män och kvinnor i medier diskuterades och synliggjordes 
orättvisor gentemot kvinnor tydligare än de orättvisor män möter i samhället. Diskus-
sioner kring hur pojkar inte förväntas överskrida den manliga normen diskuterades 
men då flertalet pojkar i klassen upplevde sig själva som att de uppfyllde normen ville 
de få reda på andra orättvisor som kunde drabba pojkar. Det ledde till en diskussion 
att män ska se hårda ut, vara mäktiga och inte visa känslor och vad detta kan leda till. 
Diskussionen berörde då den psykiska ohälsa bland män som ökar i samhället och kan 
leda till självmord då 72% av dem som begår självmord är män.27 Det är viktigt som 
lärare att ta hänsyn till den elevgrupp som berörs av undervisningen och vara lyhörd för 
deras funderingar och påläst i ämnet.
 Skolans uppgift är att motverka kränkande behandling och därför anser vi att kun-
skap kring normkritiskt förhållningssätt är något som lärare bör applicera på sin under-

27  Wasserman (21), ki.se.
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visning. Inför vår studie och senare även våra verksamma år som lärare är det tydligt 
att elever i mellanstadieåldern är väl medvetna om normer och hur kvinnor och män 
framställs i medier, något vi inte var säkra på innan vi genomförde studien. Elever i 
denna ålder efterfrågar en större representation av kroppstyper och utseenden vilket vi 
lärare kan hjälpa med att ge dem genom att lyfta fram goda exempel på mediala bilder 
som utmanar de stereotypa uppfattningar som finns om kvinnligt och manligt. Detta ef-
tersom vi anser att de skildringar och förväntningar som ställs på män respektive kvin-
nor begränsar individer. Även heteronormen begränsar och därför borde olika familje-
konstellationer och relationer lyftas fram i undervisningen. Det är viktigt att detta inte 
enbart görs då läraren undervisar om HBTQ (samlingsnamn för homosexuella, bisexu-
ella, transpersoner och queer).. Det bör i stället kontinuerligt visas på sådana relationer 
oavsett ämne, så att det inte blir fråga om en undervisning om ”de andra”.
 Skolan ska vara en plats där kunskap förmedlas om att människor kan se olika ut 
och vara på olika sätt oavsett könstillhörighet. Medier har ett stort inflytande på sam-
hället och elever möts ständigt av stereotypa bilder på reklamskyltar, på sociala medier, 
i affärer, i tidningar och på TV. Studien och våra egna erfarenheter har visat att de 
främst är i dessa sammanhang stereotypa könsnormer förmedlas och därför kan skolan 
behöva vara den plats där andra alternativ och möjligheter ges.
 Så hur påverkas vi av att enbart se ”rätt” sorts män och kvinnor i media? Mycket, 
visar det sig, både i vår studie och av våra erfarenheter, och framför allt enligt de elever 
vi möter i skolan. Deras medvetenhet och ifrågasättande av normerna anser vi vara väl-
digt positivt och vi lärare bör hjälpa dem att nå denna insikt. Det är eleverna som sitter 
i våra klassrum idag som är vår framtid. Det är de som har möjlighet att förändra och i 
framtiden visa på den mångfald människor besitter, och bredda den nu snäva normen 
så att alla kan vara människa på sitt sätt. ■
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Syftet med den här texten är att beskriva en högskolekurs för förstelärare och på vilket 
sätt kursen kan ses utgöra en bro mellan teori och praktik, skola och förstelärare. 

Inspirationen till kursens uppbyggnad hämtades bland annat från aktionsforskningens 
grundläggande steg, planering, aktion, observation och reflektion.1 Den här texten har 
dessutom kommit till genom ett samarbete men utifrån två olika perspektiv på skolut-
veckling, nämligen forskarens och förstelärarens. När vi har skrivit texten har vi emellertid 
haft en gemensam tanke om lokal skolutveckling och vill därför ge ett exempel på hur 
den skulle kunna se ut. Detta sker utifrån en specifik kontext men kan också belysa hur 
akademi och skola kan mötas för att överbrygga gapet mellan teori och praktik. Det 
inledande avsnittet med bakgrundsteckning samt den avslutande texten är författad av 
Rebecka Florin Sädbom (RFS) medan Åsa Nersäter (ÅN) har författat avsnitten om 
erfarenheter som förstelärare i samhällskunskap och skolutveckling ur ett lokalt per-
spektiv. 

Bakgrund (RFS)
Under hösten 215 fick jag, Rebecka Florin Sädbom, tillsammans med två andra kol-
leger vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping i uppdrag att sätta 
ihop ett kurspaket riktat till förstelärare 2. Detta resulterade i tre kurser: Att förstå och följa 

åsa nersäter & rebecka florin sädbom

Förstelärarens roll för skolutveckling 
– ett forsknings- och förstelärarperspektiv 

1  Rönnerman (212), s. 21–4.

2  I det dåvarande RUC (Regionalt utvecklingscentrum) fanns det   
 redan tidigt indikationer på att kommunerna i Jönköpings län    
 efterfrågade kompetensutvecklingsinsatser för sina förstelärare.    
 När det fanns medel över i samband med att Promilleprogrammet   
 avslutades under 215 menade länets förvaltningschefer att det var   
 viktigt att inventera förstelärarnas kompetensbehov, vilket gjordes   
 genom en utvärdering, se Segolsson, Florin Sädbom & Bäcklund   
 (215), samt utifrån utvärderingens resultat konstruera lämpliga kurser.   
 Det är således en av dessa kurser som beskrivs närmare i texten.
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elevers lärande (,5 hp), Att systematisera och forma undervisning (,5 hp) samt Vetenskaplig 
metod (15 hp). Jag var kursansvarig för den andra kursen, Att systematisera och forma un-
dervisning, som genomfördes under hösten 21. Det är inom ramen för den kursen, 
som Åsa då gick, som hon kommer att hämta sina exempel ifrån och som delvis också 
har med de examinerande momenten i kursen att göra. En av de viktigaste grundtan-
karna i uppbyggandet av kursen var att skapa en kurs med uppgifter som förstelärarna 
kunde pröva direkt i klassrummet. I en tidigare genomförd utvärdering framstod det 
att förstelärarna främst efterfrågade praxisnära metoder för undervisningsutveckling, 
vilket fick spela en stor roll för hur kursen sedan konstruerades. 3 Innehållsmässigt be-
handlade kursen perspektiv på skolutveckling och professionellt lärande, förstelärarens 
position som mellanledare och betydelse för lokal skolutveckling, aktionsforskningens 
roll för skolutveckling, lesson- och learning study och dess relation till undervisnings-
utveckling, variationsteorin som guidande princip för lektionsplanering och konkreta 
verktyg såsom skuggning, observation och videokamerans roll i klassrummet. I kursen 
fanns tre examinationsmoment; ett litteraturseminarium, en skrivuppgift med namnet 
Utvecklingssagan samt en slutexamination i form av en undervisningsanalys kring en 
lektion/ett moment utifrån lärarens eget val. Förstelärarna skulle nå följande lärande-
mål i kursen 4:

•  fördjupade kunskaper om vetenskapliga metoder och verktyg som används  
vid analys av undervisning.

•  utvecklad förmåga att exemplifiera och beskriva relationen mellan bedömningar 
som görs i olika syften, och utvärdering/analys på individuell-, grupp- och 
organisationsnivå med avseende på undervisning.

•  fördjupad förmåga att kunna observera, analysera och utvärdera undervisning  
med hjälp av vetenskapliga verktyg/metoder.

•  förmåga att kritiskt granska och diskutera relationen mellan skolans styrdokument, 
undervisning, elevers lärande och systematiskt skolutvecklingsarbete.

Betygsskalan som användes var underkänd (U) eller godkänd (G), vilket bygger på an-
tagandet att fler betygssteg inte är nödvändiga i en kurs av sådan karaktär. Hur blev då 
utfallet? I den kursvärdering som deltagarna fick fylla i efter avslutad kurs och där sex-

3  Segolsson, Florin Sädbom & Bäcklund (215).
4  Kursplan, Att systematisera och forma undervisning, 7,5 hp.
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ton av sjutton förstelärare svarade framkom att helhetsintrycket skattades som ”mycket 
bra”, alternativt ”bra”. 5 Förstelärarna uttryckte följande om kursen:

Mycket bra som helhet! Mycket bra föreläsningar och intressanta seminarium där vi 
har delgett varandra och därmed kunnat utveckla ett lärande tillsammans. Mycket 
bra litteratur. Lärare 1

Bra litteratur, förklararande och fördjupande föreläsningar, praktiskt orienterande 
examinationer. Lärare 2

Det som kunde urskiljas i förstelärarnas svar var att de som hade läst den första kursen 
hade önskat ännu mer fördjupning. De praktiskt orienterade examinationerna upp-
skattades av många. En annan fråga i kursvärderingen löd om kursen hade bidragit till 
nya insikter kring relationen mellan undervisning och elevers lärande och om så var 
fallet, vad hade deltagarna blivit mer intresserade av. Av de sexton som svarade hade 
samtliga utom en fått nya insikter och skrev också mycket under denna punkt. Det 
som de återkom till var:

Variationsteorin – skuggningen, betydelse för att utveckla ett lärande både hos mig 
själv och mina kolleger men också vikten av det kollaborativa lärandet, att vi till-
sammans i kollegiet kan förändra! Lärare 3

Fenomenografi och variationsteori har satt ord på och konkretiserat tidigare erfaren-
heter. Nya angreppssätt på undervisning har skapats. Lärare 4

Ja, relationen mellan undervisning och elevernas lärande blev problematiserat i och 
med kursen. Flera aspekter av undervisning lyftes, vilket ledde till en vilja att syste-
matisera det kollegiala lärandet. En fortsättning i någon form skulle vara intressant, 
aktionsforskning, learning study eller dylikt. Lärare 5

Förstelärarnas kommentarer i kursvärderingen men också deras examinationsuppgifter, 
bör tilläggas, visade att de har utvecklat nya tankar om undervisning och relationen 
mellan undervisning och elevers lärande. Variationsteorin nämndes av många som gi-
vande i det här sammanhanget, vilket troligen har att göra med att förstelärarna upp-
levde nyttan med teorin och att begreppsapparaten hjälper lärarna att sätta ord på sina 
kunskaper om undervisning. Kärnan i kursen syftade till att förstelärarna skulle erbju-
das teorier och metoder som stöd i förstelärarrollen för att de sedan också skulle kunna 
omsätta dessa kunskaper i en lokal skolkontext. Nedan följer ett en text kring förste-

5  Den skala som användes i kursvärderingen var mycket bra, bra, medel, dålig,  
 mycket dålig, motsvarande 5–1.
  Florin Sädbom (215).
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läraruppdraget och skolutveckling ur ett lokalt perspektiv. En del av texten berör vad 
som krävs för att utveckla undervisningen i samhällskunskap men texten inleds med 
en överblick kring försteläraruppdraget och hur skolutvecklingsreformer kan påverka 
skolan. 

Reflektion kring förstelärarens uppdrag (ÅN)
Jag, Åsa Nersäter, examinerades som ämneslärare år 199 och arbetar idag på ett hög-
skoleförberedande program, samhällsvetenskapsprogrammet. De tre senaste åren har 
jag varit förstelärare i samhällskunskap. Syftet med förstelärartjänsterna var från statens 
sida att för den undervisande läraren erbjuda fler karriärvägar inom läraryrket och säkra 
en god utbildning för eleverna.7 Huvudmannen kan sedan skriva in särskilda uppdrag 
i sin uppdragsbeskrivning, vilket innebär att en förstelärartjänst kan se mycket olika 
ut mellan skolenheter och huvudmän. På min skola är förstelärarna i nuläget tolv till 
antalet och alla är kopplade till ett specifikt undervisningsämne eller en specifik grupp 
av undervisningsämnen, som exempelvis moderna språk. Vidare finns två lektorer 
anställda på skolan med inriktning mot historia och drama som ska hjälpa oss med 
metoder och forskningsanknytning. För många förstelärare ingår i uppdraget att driva 
utvecklingsarbete inom respektive ämne, så också hos oss på min enhet. 8 Dessutom 
ska förstelärare och lektorer delta i skolans systematiska kvalitetsarbete och inom denna 
ram driva skolgemensamma utvecklingsfrågor. Det kan ta sig uttryck i att jag förvän-
tas leda arbetet i lärargruppen för samhällskunskap, att jag deltar i en skolgemensam 
förstelärargrupp, planerar fortbildningsdagar tillsammans med förstelärare från andra 
kommunala gymnasieskolor eller stödjer rektor kring frågor som är aktuella inom det 
gymnasieprogram som jag är kopplad till. Sammanfattningsvis finns en tydlig vilja från 
både förvaltning och den lokala skolledningen att lektorer och förstelärare tillsammans 
ska driva utvecklingsfrågor kopplade till både ämnesundervisning och utbildning ur ett 
bredare perspektiv.

Skolutveckling ur ett lokalt skolperspektiv
Från slutet av 199-talet genomfördes en rad olika fortbildningsprojekt på det gymna-
sium där jag är verksam. En del har jag fått berättat för mig i samtal med kolleger och 
andra har jag själv deltagit i som anställd från 23. I texten nedan lyfter jag fram ett 
antal strukturerade, längre lärarfortbildningsprojekt som påminner om och som vi idag 
benämner som kollegialt lärande, ur aspekten lärare som lär av varandra.

7  Skolverket (214).
8  Skolverket (217).
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 Under sent 9-tal påbörjades en handfull skolutvecklingsprojekt syftande till att ge 
kunskap om och inspiration till en förbättrad undervisning. Ofta initierades ett projekt 
från skolans lektorer som var två till antalet och disputerade i matematik och historia. 
Ett sådant projekt kallades för PEEL (Project for Enhancement of Effective Learning) och 
kom ursprungligen från Australien. PEEL verkar ha omsatts i en svensk version kall-
lad Plan. 9 I Skolverkets skriftserie Forskning för skolan kan man i publikationen Att 
se helheter i undervisningen läsa att PEEL-projektet syftade till att finna metoder för att 
motivera eleverna och att göra deras studier mer meningsfulla genom en ökad elevak-
tivitet och metakognition. I projektet ingick också sådana metoder som syftade till att 
få eleverna att vara ett stöd för varandra, vilket idag känns igen från Dylan William 
och formativ bedömning. PEEL syftade också till att öka lärarnas lyhördhet inför elever-
nas studiesvårigheter. I praktiken leddes projektet av de två lektorerna på skolan och 
innebar att delar av kollegiet träffades varje vecka eller var 14:e dag, i ämnesblandade 
grupper. Under dessa möten diskuterades både vad som gått bra i undervisningen men 
även problematiska undervisningssituationer som deltagarna varit med om. Innehållet i 
undervisningen och arbetssättet i klassrummet skulle vara undersökande. PEEL möjlig-
gjordes av att deltagarna hade en fri mötestid i veckan och till det tillfället förväntades 
läsa vissa texter och på andra vis förkovra sig.
 Ett annat större projekt var kollegiehandledning som startade upp för knappt 15 år 
sedan av lektorerna. Syftet var att handleda kolleger genom ett undervisningsproblem 
med metoden strukturerade samtal. En lärare per tillfälle presenterade sitt problem. 
Därefter fick denne i tur och ordning lyssna på övriga deltagares förslag om hur pro-
blemet skulle kunna lösas. Till sist fick ägaren av frågan värdera vilket tips denne ville 
testa. Det var viktigt att alla kom till tals. Vissa litteraturstudier ingick i fortbildningen 
och uppgifter skulle lösas i förhållande till litteraturen. Grupperna var små och inte 
kopplade till undervisningsämnen. Det var heller inget krav från skolledning eller hu-
vudman att delta i den här fortbildningen, vilket också gällde PEEL.
 Ett tredje utvecklingsprojekt på skolan genomfördes för cirka tio år sedan, nämligen 
en kurs i Problembaserat lärande (PBL) som genomfördes i en grupp om tre kolleger. 
Högskolan i Jönköping anordnade en högskolekurs om fem poäng som gav en teore-
tisk grund. Det innebar att deltagarna läste kurslitteratur och genomförde olika under-
visningsuppgifter i klassrummet. Skolledningen ordnade så att deltagarna fick möjlig-
het att under ett läsår få ett anpassat schema för att genomföra och pröva idéer och 
uppgifter som ingick i kursen. Under samtalen framkom att fortbildningen var mycket 
uppskattad. En kollega anser att det här är den fortbildning som förändrat hens egen 

9  Nilsson (212), s. 78 ff. 
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undervisning mest. Projektet spreds emellertid inte alls mellan skolans lärare, vilket 
kanske berodde på att PBL då var något nytt och inte så välkänt. Enligt elevutvärde-
ringar framkom att de tyckte att PBL var ett intressant och utmanande undervisnings-
sätt. Trots detta anpassades inte strukturer, som tjänstefördelning eller schemaläggning, 
under mer än ett läsår vilket gjorde det svårt att fortsätta undervisa på detta vis.
 Fortbildningssatsningarna har kommit tillbaka i liknande former från 23, när jag 
själv började på skolan: lärande samtal, något som låter identiskt med projektet kollegie-
handledning; i samband med att programgymnasiet fick full effekt i början av 2-
talet infördes begreppet systematiskt kvalitetsarbete i samarbete med ett av landets 
universitet. Forskare kom till skolan för att initiera ett skolutvecklingsprojekt. Olika 
undersökningar bland elever och lärare genomfördes om skolans utvecklingsarbete. Ett 
par föreläsningar genomfördes för att initiera systematiskt utvecklingsarbete underifrån. 
Lärarna fick diskutera några frågor i programarbetslaget som dokumenterades. Person-
ligen uppfattade jag aldrig att detta samarbete med en representant från forskningen, 
fick någon verkan på undervisningen i klassrummet. Kanske berodde detta på att pro-
jektets syfte och slutmål blev otydligt presenterat för oss i kollegiet? 
 För att summera: lokal, kollegial fortbildning har på olika sätt funnits på skolan un-
der ett par decennier. Den har ofta varit frivillig, ofta (men inte alltid) drivits av lektorer 
eller lärare själva och krävt ett aktivt deltagande. Projekten PEEL, Kollegial handledning 
och Lärande samtal har haft ett fokus på allmänna undervisnings- och lärandeproblem 
som till exempel att elever inte törs tala i klassrummet. Samtalsämnena har alltså inte 
varit direkt kopplade till ämnesdidaktiska frågeställningar. Deltagarna har under en be-
gränsad tid fått stöd hos skolledningen med hjälp av förändringar av strukturer kopp-
lade till schema eller tjänstefördelning, för att kunna genomföra de olika projekten. 
Endast ett av de nämnda skolutvecklingsprojekten har tydligt baserats på ett samarbete 
mellan forskning och skolpersonal. Detta projekt infördes utan att det förankrades väl 
hos personalen och varken dess syfte, mål eller teoretiska grundantaganden grundlades 
väl hos personalen varför, enligt min mening, lärandet också blev tämligen begränsat.

Professionellt lärande idag: hur kan det se ut i en lokal skolkontext? (ÅN) 
De senaste åren har kollegialt lärande kommit alltmer i fokus på skolan. En större learning 
study 1 genomfördes med start 213 inom historieämnet och inom ramen för den fors-
karskola som startat för lärare, bland annat vid Högskolan för lärande och kommunikation 
i Jönköping. Här fanns en ny aspekt involverad, nämligen att uttalat söka reda på vad det 
innebär att kunna något och hur man på bästa sätt, inom ramen för en kurs, kan struk-
turera ett eller flera undervisningstillfällen för att möjliggöra ett mer effektivt lärande 
hos eleven. I nära tid med förstelärarreformen kom böcker som Dylan Williams Att följa 
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lärande och John Hatties Synligt lärande för lärare och fick stor spridning bland lärare i 
allmänhet. Fokus sattes här på lärarens roll och hur viktig undervisningen är, om någon 
nu tvivlat, för elevens möjlighet till lärande. Den nyzeeländske pedagogen Helen Tim-
perleys Det professionella lärandet inneboende kraft satte också ord på en ny syn på lära-
res professionsutveckling, där lärare själva tar initiativ till att förändra undervisning som 
fungerar mindre bra, tar stöd av forskning och är aktivt involverade i en lärandeprocess 
som pågår parallellt med elevernas. Under samma tidsperiod sjösattes förstelärarrefor-
men och lektoraten återinfördes i gymnasieskolan. År 215 startade Skolforskningsin-
stitutet för att främja utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – ett 
villkor som enligt Skollagens första kapitel, 5§, gäller som grund för utformningen av 
undervisningen. Begreppet beprövad erfarenhet är inte tydligt definierat av Skollagen eller 
hos Skolverket. Dock förutsätter beprövad erfarenhet ett vetenskapligt förhållningssätt, 
någon typ av evidensinsamling och systematisk dokumentation. 11 Nedan följer ett ex-
empel på ett projekt som i någon mån försöker utveckla en förmåga som elever som 
läst samhällskunskap 1b, upplever som svår, nämligen förmågan att analysera.

1 Learning study innebär i korthet att en liten lärargrupp, ibland    
tillsammans med en forskare som handledare, planerar undervisning   
utifrån ett så kallat lärandeobjekt (ett för eleverna svårt moment   
i undervisningen). Lärargruppen tar tillsammans reda på elevernas   
uppfattningar kring lärandeobjektet genom ett förtest. Därefter   
designar lärarna tillsammans lämplig undervisning som dokumenteras   
och utvärderas genom ett eftertest. Processen sker stegvis genom att   
undervisningen genomförs av en lärare i taget och därefter revideras.

11  Skolverket (215); Bergqvist & Echevarría (211), s. 21 ff.

Beprövad 
erfarenhet – hur 
ska vi tolka det?
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Ett exempel på kollegialt lärande: 
att utveckla elevers analysförmåga i samhällskunskap

Det projekt som genomfördes under flera steg av samhällslärargruppen på skolan tog 
sin start under vårterminen 215. Då genomfördes flera olika typer av elevenkäter på 
enheten som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Materialet som samlades in ka-
tegoriserades både utifrån ämne och program och handlade om att utvärdera läsåret 
som gått, alltså både i olika ämneskurser och kring elevens utbildning som helhet. I 
kvalitetsarbetets analysfas beslutade ämnesgruppen för samhällskunskap att fokusera 
på att utveckla den förmåga som eleverna uttryckte var svår att förstå och praktisera, 
förmågan att analysera. Analys innebär enligt Nationalencyklopedin ”verklig eller tänkt 
uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning.” 12 
Vi uppfattade inte att eleverna egentligen hade svårt att göra analyser i bemärkelsen 
”förklaringar av” och ”diskussion kring”, ett ämnesområde men att de hade svårt att 
själva förstå vad de gjorde och vad vi ville att de skulle göra när de ombads att analysera 
något. Förmågan var alltså inte uppenbar eller medvetandegjord hos eleverna trots att 
många av oss använde en klassisk analysmodell (situation – orsaker – följder – åtgär-
der) som en stödstruktur för elevens tänkande. Stöd för vårt val av förmåga kan också 
hämtas från både styrdokument och pedagogisk litteratur. Professionellt lärande utgår 
från att lärare gemensamt utvecklar sitt kunnande för att bemöta problem som eleverna 
kan ha i att tillägna sig viktiga förmågor. 13 Eleverna gav i utvärderingarna uttryck för 
att analyser var svåra att genomföra på ett utvecklat vis. Att få eleven att utveckla sin 
förmåga till djupare undersökningar och därmed djupare förståelse och problemlösning 
är centralt inom skolan och för det livslånga lärandet. Skrivningar kring detta återfinns 
i skollagen.14

 Under följande läsår (215/1) läste deltagarna i ämnesgruppen ett antal kortare 
artiklar kring analysförmåga samt avsnitt ur Långström och Virtas bok, Samhälls-
kunskapsdidaktik. Inläsningen medförde inte förändringar i praktiken förrän läsåret 
21/17, då vi preciserade ett ämnesinnehåll för analysarbetet. En analys av god kvalitet 
måste utgå från en specifik samhällsfråga och en god kunskap om densamma. Dess-
utom kan en samhällsvetenskaplig analys fokusera på olika aspekter, orsakerna till ett 
fenomen eller kanske följderna av detsamma, och omfatta en eller flera samhällsnivåer. 
Vi bestämde oss för ett ämne som intresserade många just då världen över, nämligen 

12  Nationalencyklopedin – analys.
13  Timperley (213), s. 41

14  Skollagen (21), kap. 15: § 2; Läroplan för gymnasieskolan, kap. 1   
 (Skolans uppdrag) och kap. 2:1, samt i examens-, ämnes- och kursmål.
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varför Donald Trump kunde ha så stort stöd bland amerikanska väljare. Vi bestämde 
oss också för att avgränsa analysen till att främst behandla orsaker, en så kallad kausal-
analys, till Trumps politiska stöd men ur olika perspektiv, till exempel kön, etnicitet 
och klass, och på olika samhällsnivåer, delstatsnivå och nationell nivå.
 Problemformuleringen för detta projekt var att inom ramen för kursen Samhälls-
kunskap 1b undersöka hur undervisningen kan utformas för att utveckla elevers ana-
lysförmåga. Ytterligare ett syfte var att utveckla lärargruppens kunskap om vilket slags 
kunnande som krävs av eleverna för att göra en analys av en samhällsfråga. Stöd för val 
av innehåll motiverades både utifrån vår erfarenhet av elevers intresse för amerikansk 
politik och det allmänna intresset för Trump i synnerhet. Vidare kan man läsa i ämnes- 
och kursplanen i samhällskunskap 1b samt i kommentarerna till ämnesplanen:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande: (…) Kunskaper om (…) hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala 
och miljömässiga förhållanden påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. 15 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: (…) Maktfördelning 
och påverkansmöjligheter i olika system. 1 

Samhällsvetenskapliga begrepp (…) modeller och metoder i samband med undersökningar 
av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. 17

Ämnets samhällskunskap har en aktualitetskaraktär och studierna i ämnet kan organi-
seras utifrån samhällsfrågor.18

 Val av innehåll grundades således i ett problem som lärargruppen identifierat i un-
dervisningen, utifrån lärargruppens gemensamma erfarenhet av att undervisa om sam-
hällsfrågor men som också kunde tydligt kopplas till ämnes- och kursplaner.

15  Skolverket: Läroplaner, ämnen och kurser.
1  I olika politiska system.
17  Skolverket: Läroplaner, ämnen och kurser.
18  Skolverket: Om ämnet samhällskunskap.
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Teoretisk grund, upplägg och genomförande av undersökningen (ÅN) 
Projektet hämtade pedagogisk inspiration från fenomenografi och variationsteori. 
Inom exempelvis learning study är fenomenografi en analysmetod som kan användas för 
att undersöka vilka uppfattningar eleverna har i relation till det lärandeobjekt (en för-
måga samt ett innehåll i kombination) som ska studeras. Den fenomenografiska ana-
lysen sker ofta efter ett så kallat förtest som går ut på att undersöka vilka uppfattningar 
eleverna har kring ett särskilt lärandeobjekt. Det avsedda lärandeobjektet kan uppfattas 
på ett vis för läraren medan eleverna kan ha andra och varierande uppfattningar kring 
detsamma. Dessa bör undersökas innan undervisningen planeras för att underlätta 
inlärning. 19 Frågan i förtestet ska vara enkel och rättfram och inte leda eleven in till ett 
särskilt svar. 2

 Projektet genomfördes i olika steg. Vi startade med att precisera lärandeobjekt: det 
vill säga ett innehåll, som skulle stå i fokus för analysen: det amerikanska presidentvalet. 
Begreppet lärandeobjekt kommer från learning study och betecknar det som man vill 
att eleven ska lära sig. Enligt Marton är ett lärandeobjekt ett innehåll i kombination 
med en förmåga.21 I fokus för vårt utvecklingsarbete var alltså lärandeobjektet ”analysför-
måga” tillämpat på innehållet ”det amerikanska presidentvalet”. Därefter följde kollegiala 
diskussioner av vad det innebär att kunna göra en orsaksanalys. Följande aspekter ringades 
in av oss lärare som väsentliga för att kunna göra en mer kvalificerad orsaksanalys: 

•  Eleverna behöver kunskap om samhället USA.

•  De behöver basera sina uppfattningar på fakta (hitta belägg, stöd,   
från trovärdiga källor).

•  De behöver kunna inta flera perspektiv – se att en samhällsfråga är komplex  
och ofta har flera orsaker.

•  De behöver kunna sätta orsakerna i relation till varandra – se sammanhanget

•  De behöver kunna gradera orsakerna som mer eller mindre betydelsefulla.

Detta resonemang förde oss vidare in på utformningen av ett förtest som skulle delas 
ut till eleverna, vilket berörde fem klasser på studieförberedande program. Förtestet ut-
formades som en bred, öppen frågeställning: ”Varför har Donald Trump stöd bland 
så många amerikanska väljare?” Vi ansåg att frågeställningen var tillräckligt bred för 
att ge utrymme för eleverna att fritt skriva ned sina tankar utan att ledas till att vinkla 

19  Marton (215), s. 25.
2  Ibid., s. 82-92.
21  Ibid., s. 83. 
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sitt svar på ett särskilt vis. Vi gjorde kategoriseringar av elevernas svar var och en för sig 
men resultatet blev slående likt mellan våra kategorier. Fyra huvudkategorier av elevsvar 
förekom:

•  ”Vet ej”
•  ”Missnöje eller rädsla hos amerikanerna” (ofta kopplat till frågan om arbetstillfällen)
•  ”Individuella egenskaper hos Trump”
•  ”De amerikanska väljarnas karaktär”

Majoriteten av eleverna hänvisade till en orsak och ett fåtal elever till flera. Elevsvaren 
varierade dels i form av lika typer av orsaker som angavs, dels i komplexitet där elevens 
viktande av orsaker i ett hierarkiskt förhållande enligt oss utgjorde en mer avancerad 
förklaring. I dessa fall angavs flera orsaker tillsammans som delar av en helhet. Den 
typen av elevsvar låg närmare det av kollegiet ”önskvärda kunnandet” (en komplex 
analys).22

 Utifrån resultatet på förtestet samplanerade vi momentet: för att kunna utveckla ett 
mer avancerat kunnande, eller urskiljande olika aspekter av ett innehåll, är det nöd-
vändigt att få erfara ett lärandeobjekt.23 Olika undervisningsaktiviteter utformades och 
genomfördes med syfte att för eleverna skapa någon slags erfarenhet av lärandeobjektet. 
Vi kombinerade olika undervisningsmetoder: lärarstyrd undervisning kring sakfrågor 
som exempelvis valsystem, samtal och diskussioner i grupper och helklass kring nyheter 
och andra diskussionsfrågor. Examinationsuppgiften utformades som en analysuppgift 
som skulle genomföras genom arbete i kamratpar. För att kunna jämföra resultaten på 
för- och eftertesten formulerades analysuppgiften så här: ”Varför vann Donald Trump 
det amerikanska presidentvalet?” Omformuleringen berodde också på att det nu gått 
ganska lång tid in på terminen och det amerikanska valresultatet redan stod klart. In-
lämningen av analysuppgiften fungerade också som ett så kallat eftertest. Ett eftertest 
genomförs för att se om elevernas ”seende” eller ”uppfattningar” närmat sig de mer 
kvalificerade sätt att betrakta en fråga som undervisningen syftat till.24 För att stödja 
elevernas arbete med analysen formulerades en stödstruktur (kallad Att analysera) som 
syftade till att beskriva vad en analys är och efter att elever undrat hur man rent prak-
tiskt skulle arbeta med att göra en sådan fogades också detta in i dokumentet. Stöd-
strukturen presenterades under lektionstid för att göra det möjligt för eleverna att fråga 
och diskutera kring den.

22  Marton (215), s. 98.
23  Ibid., s. 48.
24  Ibid., s. 15.
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 Eftertestet, analysuppgiften, visade att alla elever utom en handfull lämnade in sina 
analyser med ett godkänt resultat vilket innebar att de hade med någon orsak, genom-
förde analysen med viss säkerhet, grundade den i enkla argument och omdömen samt 
hade med en översiktlig diskussion. Vidare kunde vi se att de elever som inte lyckades 
genomföra uppgiften, antingen inte lämnat in den eller plagierat stora delar av sina 
analyser. Det visar att arbetsmetoder och ett vetenskapligt förhållningssätt är en viktig 
del av analysarbete och måste behandlas mer tydligt i undervisningen. Majoriteten av 
eleverna hade angett flera orsaker och även kopplat sin analys till begrepp som kön/
genus, klass, etnicitet eller ålder. Många hade därmed klarat av att hålla olika perspektiv 
i fokus och i slutsatsen även försökt sammanfatta en slutsats kring frågeställningen. De 
elever som nått allra längst hade också lyckats belägga sitt orsaksresonemang med källor 
samt fört en diskussion kring hur avgörande olika orsaker hade varit för valresultatet.

Om elevernas förmåga till orsaksanalys i samhällskunskap (ÅN) 
Resultatet kan tolkas som att förmågan att analysera förbättrats jämfört med förtestet. 
Arbetsuppgiftens validitet var, enligt oss, god, eftersom fokus riktades mot det kunnande 
vi ville utveckla. I utbildningsvetenskaplig forskning problematiseras reliabiliteten hos 
den här typen av lärarledda studier hos exempelvis Runessson, Marton, Timperley samt 
Holmqvist och Brante. 25 Undervisning gör åtminstone att läraren ”får autentiskt svar 
från ens egen undervisning”. 2 Vilka typer av förmågor som krävs för att genomföra 
en orsaksanalys är nog till viss del möjliga att generalisera mellan undervisningsgrupper 
medan metoderna för att undervisa om dessa förmågor antagligen kan varieras mycket.
 Resultatet av förtestet som genomfördes i olika klasser och på olika program tyder på 
att det finns en begränsad mängd uppfattningar kring ett lärandeobjekt. Detta hittar vi 
stöd för genom att vi kolleger bland 9 elevers svar, på varsitt håll, kategoriserat elevernas 
svar på ett mycket likartat vis. Genom att undersöka elevernas uppfattningar och för-
mågor och att precisera våra egna uppfattningar om lärandeobjektet tydliggjorde vi för 
oss själva skillnaderna mellan ungefär ”önskat kunnande” och ”det erfarna kunnandet” hos 
eleverna. Det i sin tur möjliggjorde en systematik i planeringen av undervisningsmo-
mentet. För att undersöka om förmågan att göra orsaksanalyser är generaliserad måste 
nya analyser och på annat innehåll göras i samma elevgrupper.

25  Runesson (21); Marton (215), s. 279; Timperley (213), s. 8;   
 Holmqvist och Brante (211), s. 52.
2  Wennergren (212), s. 15.
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 Under genomförandefasen blev det också tydligt att analysförmågan bygger på andra 
förmågor, som exempelvis att aktivt använda lässtrategier kombinerade med ett mer 
vetenskapligt arbetssätt. Med detta avses att eleven arbetar med att granska källor, läsa, 
sammanfatta, tänka och skriva. Eleverna utvecklade i varierande grad ett sådant arbets-
sätt. De som förhöll sig självständigt till sitt källmaterial och samarbetade bra i sina ar-
betsgrupper skrev kvalitativt mer avancerade texter än de som inte bearbetade källornas 
information och formuleringar. I efterhand kan vi konstatera att vi måste arbeta mer 
med den här aspekten av analysarbetet.

Ett kollegialt lärande med fokus på elevernas lärande (ÅN) 
I lärargruppen ingick ursprungligen fyra kolleger varav två genomförde själva under-
visningsmomentet. Enligt den så kallade aktionsforskningsspiralen eller Timperleys 
modell för kollegialt lärande ska ett utvecklingsarbete starta underifrån, i problem 
observerade i den verksamhet där läraren befinner sig.27 Så var fallet under detta ut-
vecklingsprojekt. Alla i ämnesgruppen deltog i problemformulering men deltog inte i 
genomförande och utvärdering. Det andra steget i aktionsforskningsspiralen, att skaffa 
sig mer kunskap både från forskning, genomfördes i någon mån i inledningsstadiet av 
projektet. Här finns en svårighet i en kursutformad skola där en lärare ofta undervisar 
i åtminstone ett par ämnen: tid för att sätta sig in i forskningsläget och hitta rätt lit-
teratur är viktigt för att kunna närma sig den vetenskapliga forskningen i pedagogiska 
frågor. Dessutom krävs tid till inläsning av litteraturen vilket till syvende och sist blir 
en fråga om lärarens arbetsbelastning. Det är också här vi kunde utvecklat vårt pro-
jekt ytterligare genom mer samhällsdidaktisk läsning. Spiralens tredje steg: att genom 
olika metoder observera och dokumentera elevernas kunnande genomfördes ett förtest 
som utgjorde grund för en systematisk planering utifrån den information som vi fick. 
Tydlighet och gemensam förståelse av problemformulering, arbetsmetod, planering och 
genomförande är viktigt för att få alla deltagande med i projektet. Särskilt under genom-
förandefasen är det viktigt att träffas ofta i den kollegiala gruppen och att de som deltar 
systematiskt dokumenterar vad som händer under lektionerna och med elevernas lärande. 
I exempelvis aktionsforskning rekommenderas att lärare använder olika metoder för 
att dokumentera elevernas lärandeprocesser – loggbok, elevintervjuer, skuggning eller an-
dra observationer. Denna typ av dokumentation genomfördes på olika vis av oss som 
deltog från början till slut. Här tror jag att det skulle varit bra med en mer enhetlig 
observationsteknik som skulle kunnat utgöra diskussionsunderlag vid våra ämnesträffar. 

27  Rönnerman (212), s. 21.



142

Ändå gav de observationer vi gjorde en del resultat: elevernas frågor kring uppgiften 
och kring arbetsstrategier gjorde oss uppmärksamma på att en god analys bygger på 
andra förmågor som vi kanske tog för givna: att granska och läsa källor på ett självstän-
digt vis och att inte starta skrivprocessen förrän man hunnit en bit i tankearbetet. Dessa 
lärdomar får vi ta med oss in i framtida arbetsmoment och då fundera mer på hur vi 
kan stötta eleverna i en vetenskaplig arbetsprocess.

Förstelärarens position i skolan (ÅN) 
Timperley argumenterar för att professionsbegreppet för lärare bör utvecklas från en 
traditionell modell med en reflekterande praktiker till en modell där vi istället utgår från 
tillförlitlig kunskap om elever och deras lärande. Genom ett cykliskt, kollegialt lärande 
utmanas förgivet-taganden och en lärargrupp kan utveckla expertkunskap kring vad 
det innebär att kunna något och hur elever lär sig.28 Det projekt som beskrivits här 
stämmer överens med en sådan syn på lärarprofessionen genom att använda en syste-
matisk och tydlig arbetsprocess samt att den dokumenterats och kan spridas vidare för 
andra att testa och utveckla.
 Rollen som förstelärare skulle kunna bidra till att driva en sådan professionsutveck-
ling på olika sätt. Beroende på hur förstelärarens uppdrag är formulerat kan man hjälpa 
till att, tillsammans med kolleger, driva och dokumentera de utvecklingsuppdrag som 
formulerats i ett ämne eller gemensamt på en skola. Fördelen är att försteläraren finns 
kvar i klassrummet och därmed kan delta i processen att formulera, undersöka och 
utvärdera en förändringsprocess på ett aktivt vis. Till skillnad från en lektor har förstelä-
raren oftast inte en akademisk position som erbjuder en forskares ögon på skolans verk-
samhet. Men enligt min mening är det sällsynt att pedagogisk forskning når ut i klass-
rummen och om så sker förändras ofta inte praxis på ett mer djupgående sett, vilket 
man kan se av de olika projekt som redogjorts för i den här sammanställningen. Därför 
behövs det mer samarbete mellan akademin, via både lektorer och förstelärare, för att 
testa och förankra forskning i klassrummet. Men det krävs också en helhetssyn på orga-
nisation och tid i skolverksamheten. Rektor har det pedagogiska ansvaret i den svenska 
skolan, en uppgift som många gånger inte riktigt hinns med.29 Rektor kan inom sina 
ekonomiska ramar skapa strukturer för och delta i den pedagogiska utvecklingen. Ett 
professionellt lärande kanske också måste organiseras på ett annat vis än de traditionella 
studiedagarna. Jag tänker då att kollegialt lärande bäst äger rum i vardagen och därmed 

28  Timperley (213), s. 27–33.
29  Skolinspektionen (215). 
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kräver mindre undervisningstid en vanlig arbetsvecka för att skapa tid för inläsning, 
lärarsamarbete och dokumentation. För det är viktigt att det utforskande arbetssättet i 
alla dess faser omfattar alla lärare och inte endast förstelärare och lektorer. Annars blir 
det ”kollegiala lärandet” inte mer än en fluga, som en skeptisk lärare uttryckt det. 

Från modetrender till sammanhang där lärare och forskare möts (RFS) 
Vad är egentligen förstelärarens uppdrag och behövs det högskolekurser som riktar sig 
till just förstelärare? Enligt skolverkets rapport, Vad gör försteläraren, har försteläraren 
ofta hand om utvecklingsuppdraget på den egna skolan, vilket kan ske inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet. Försteläraren arbetar då med handledning av kolle-
ger, lärande samtal, klassrumsobservationer och utvärdering av undervisning.3 I texten 
ovan ger Åsa ett exempel på hur förstelärare idag kan arbeta med utveckling av under-
visning och elevers lärande och ett betydelsefullt sådant. Förstelärarna ska utgöra en 
drivande grupp för skolutveckling och kan definieras som en viss typ av mellanledare 31, 
som är utvald på grund av sin skicklighet men som befinner sig mellan rektor och kolleger. 
Samtidigt har det visast sig att förstelärarreformen implementerats på olika sätt i kom-
munerna och att förstelärare stundtals inte vet vad som krävs av dem då uppdraget 
har varit otydligt formulerat, samt att de har efterfrågat stöd i arbetet. Även om förste-
lärarna har fått genomgå olika tester och visat prov på sin skicklighet menar jag att 
en högskolekurs kan bidra med nya infallsvinklar som kommer såväl förstelärare och 
kolleger som elever till del. Det beror förvisso på vad som utgör kursens egentliga kärna 
och vilken relevans det har för lärares egna frågor. 
 För en tid sedan föreläste jag för en grupp förstelärare och vi diskuterade just hur, 
låt oss säga, olika pedagogiska modeflugor sprids i skolan och får stor genomslagskraft. 
Alla ska helt plötsligt arbeta efter samma modell i kollegiet. I diskussionen använde jag 
den nyzeeländske pedagogen Hatties forskning som exempel, eftersom hans bok Synligt 
lärande för lärare är ett exempel på en pedagogisk modefluga och en bok som många 
köpte in till sina skolor. Hatties bok fick, utan tvekan, stort genomslag eftersom den 
byggde på metaanalyser av flera hundra studier, där resultatet gavs i form av effekt-mått 
angående påverkan på utbildningsprestationer. Detta borde väl rimligen vara det rätta 
och sanna? Nja. Det finns givetvis intressanta resultat i studien men det är problema-
tiskt att det dras långtgående slutsatser av studien och att den, på många ställen, imple-
menterades i skolan som en rådande kanon. Det var nu en förstelärare ställde en högst 

3  Skolverket (215).
31  Rönnerman & Edwards-Groves (212).
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rimlig och kritisk fråga i sammanhanget: ”Men hur ska vi veta om Hattie är bra eller 
dålig? Nu säger du något annat än vad vi har hört tidigare.” Mitt svar var metaforiskt: 
”Om du är fotbollsspelare måste du kunna avgöra vilka bollar som du ska ta dig an 
på planen. Du springer inte efter alla bollar som skjuts på plan, eller hur?” En duktig 
fotbollsspelare har, bland annat, utvecklat förmågan att avgöra vilka bollar som är mest 
lämpliga att ta sig an. Detta är till synes en enkel metafor men vid en djupare analys av 
vad som utmärker en duktig fotbollsspelare är jag övertygad om att många delaspekter 
samvarierar och att många inte ens vet vad som utmärker ett sådant kunnande. Vad 
handlar metaforen då om? Utifrån mitt perspektiv handlar den inte om Hatties forsk-
ning, inte heller om fotboll, utan om något som berör läraryrkets innersta kärna och 
som utgör lärarnas professionella kunskapsbas. I relationen mellan läraren, undervis-
ningen och eleverna återfinns de centrala frågorna, vad ska mina elever lära sig, vad ska 
de kunna och hur når jag dit med min undervisning? 
 Utifrån Åsas exempel ställdes frågan: Vad är det eleverna kan när de har utvecklat 
förmågan att göra en orsaksanalys i samhällskunskap? Detta visade sig inte vara fullt så en-
kelt att komma åt eftersom det visade sig att förmågan att analysera valt ämnesinnehåll 
dessutom byggde på andra förmågor. Det som de avsåg att undersöka i samhällskun-
skap visade sig vara ett sammansatt lärandeobjekt men systematiken i deras process led-
de dem framåt för att ta reda på vad som var avgörande för att eleverna skulle utveckla 
ett ämnesspecifikt kunnande. Här finns poängen. För att utveckla undervisningen, och 
för att öka elevernas lärande, behöver lärare få ägna sig åt att undersöka just detta. Men 
de måste också ha kunskap om hur de ska göra det, vilket inte är givet oavsett om man 
är förstelärare eller inte.  Där kan en kurs som tar fasta på lärares egna frågor kring un-
dervisning fylla en viktig roll för att ge teoretiska verktyg att omsätta i praktiken. I Åsas 
exempel användes Fenomenografi, variationsteori och LerS 32 som guidande princip. 
Det är inte oväsentligt att det var den typ av inriktning som gruppen använde för att 
undersöka undervisningen. Den kunskap som lärare kan utveckla genom LerS är av en 
specifik karaktär och har direkt bäring på lärares undervisning och elevernas lärande. 33 

Åsa menar att olika kompetensutvecklingsinsatser genom åren har fått olika påverkan 
på lärares undervisningspraktik vilket dels har att göra med att kollegiet inte har blivit 
involverat, dels inte känt nyttan eller fått sina egna frågeställningar besvarade. Det tror 
jag är en avgörande faktor i organisationen, för vem är det som äger frågan om skolut-
veckling egentligen? Lärare behöver ges möjlighet att komma in i ett sammanhang där 
lärare och forskare möts och tillsammans bildar kunskap om frågor genererade i prakti-
ken av lärare och för lärare, för där finns mycket kvar att upptäcka.■

32  LerS är förkortning av learning study.
33  Runesson (21). 
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Barnböcker kan vara en första utvidgad orientering till världen utanför den egna fa-
miljen, det egna hemmet, det egna kvarteret. Barn kan på detta sätt få kunskap om 

hur samhället och hur samhällsinstitutionerna fungerar, få syn på historien och sin egen 
plats i densamma. En verksamhet som ibland skildras i barnböcker är museer. Bilder-
böcker och annan populärkultur är dels en skildrare av museer, men de bidrar också till 
att forma barns förståelse och föreställningar av vad museer är, vad man gör på sådana 
och vad syftet med museibesök är.
 Frågan om ”vad som egentligen är museets uppgifter i samhället” har debatterats 
under lång tid i museivärlden. Svaren på frågan verkar också ha förändrats över tid. 
Carl-Johan Svensson har beskrivit förändringarna i termer av att museer tenderar att bli 
allt mindre hierarkiska.1 Museerna har över tid släppt något på sitt tolkningsföreträde. 
Istället har egalitära ideal kommit att influera museilandskapet, där museers överord-
nade kompetens, sanningar och svar utmanas, eller i vart fall kompletteras, av en mer 
mångfasetterad publiks intressen, perspektiv och frågor. Olof Näsman har på liknande 
sätt beskrivit hur svenska museer i allt högre grad kommit att fokusera på nutid och 
framtid, snarare än på dåtid. Samlingarna och samlandet betraktas vara underordnade 
museets samtidsagenda.2 Sammantaget pekar en rad forskare på att museerna blir allt 
mindre inriktade på att förmedla forskningsresultat till en initierad elit. Istället framstår 
museerna som mer kommunikativa och betydligt bredare i sina ansatser idag.3

 Magdalena Hillström har, tillsammans med Svante Beckman, visualiserat föränd-
ringstendenserna i museilandskapet medelst en fyrfältsmodell (Figur 1). I deras termer 
har museerna blivit mindre samlings- och lärdomsorienterade och istället mer spek-
takel- och publikorienterade.4 Fram träder då fyra museiideal där ett Sakarkiv sätter 

carl-johan svensson & tobias  samuelsson

Museet i bilderboken 
– verklighetens museer utmanas av stereotypa barnböcker

1  Svensson (214). 
2  Näsman (214).
3  Se även Ehn (198).
4  Hillström (2), s. 35. En liknande uppställning finns i Beckman & 

Hillström (23), s. 253
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forskning, samlande och föremålen i sig i fokus. Museet står i denna mening bortom 
tillfälliga trender och intressen. Med en betoning på mer spektakulära föremål i sam-
lingarna framträder en mer upplevelse- och sensationsinriktad Skattkammare. I dessa 
två bemärkelser är museet ändå främst en samling som är relativt oberoende sin even-
tuella publik.
 Museerna kan dock även vara mer publikinriktade till sin karaktär. Med ett större 
intresse för publika sidor kan ett lärdomsinriktat men undervisande museum kallas 
för en Folkbildningsanstalt, medan ett museum där besökarnas egna intressen och ut-
gångspunkter tas som utgångspunkt för besöket betraktas vara en mer underhållande 
Historieteater.

  PUBLIKORIENTERING

 Folkbildnings-  Historie-

LÄRDOMSKULTUR anstalten  teatern SPEKTAKELKULTUR

 Sakarkivet  Skatt-

    kammaren

   SAMLINGSORIENTERING

Figur 1. Magdalena Hillströms och Svante Beckmans uppställning över olika museiideal.

Museer kan se mycket olika ut och fylla en rad olika syften. En besökares syfte med en 
tur till museet kan vara att insupa de senaste forskningsrönen, men det kan också vara 
att gå på dejt i en trevlig miljö och sedan avsluta med ett glas lemonad i museirestau-
rangen. Det är ändå tydligt att museilandskapet som helhet befinner sig i en omfattande 
förändringsprocess och att riktningen går mot ett Historieteaterideal. En lärdomskultur 
där museet ostört kan fokusera på sina samlingar och ensidigt stå för kunskapen, har 
mer och mer kommit att ersättas eller i vart fall kombineras med ett synsätt där muse-
erna måste göra sig relevanta för sin samtid och där besökarna själva anses kunna bidra 
med kunskaper och viktiga perspektiv. De tydligaste kontrasterna i fyrfältsmodellen 
över olika museiideal finns över diagonalerna, vilket gör att en stark motsättning finns 
mot Sakarkividealet och den rådande trenden med Historieteaterinriktning.
 Förändringsprocesserna i museivärlden är det ena av två spår in i den föreliggande 
studien. Museisektorns förändringar gör det relevant att studera vad som utmärker de 
museer som barn finner i bilderböcker. Det andra spåret är det växande intresset för 
populärkulturstudier.
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Populärkultur, särskilt barnböcker, som studieobjekt
Användningen av populärkulturella produkter – filmer, tv-serier, skönlitteratur, teater-
pjäser och så vidare – som forskningsmaterial är inget nytt. Under de senaste decen-
nierna har en breddning i fråga om både omfattning och perspektiv kommit inom 
populärkulturstudieområdet. Inom såväl medie- och kulturforskningen som historia 
och sociologi är studier av populärkulturen idag legio. Utgångspunkten är i sådana 
sammanhang att populärkulturen i hög grad är en spegling av det samhälle den är pro-
ducerad i. Med liknande och andra utgångspunkter har universitets- och högskolekur-
ser med renodlat intresse för populärkulturella figurer som James Bond, The Simpsons, 
Buffy the Vampire Slayer och Tintin erbjudits såväl internationellt som i Sverige. För 
svenskt vidkommande är det snarast Simon Lindgren som har lyckats synliggöra den 
enorma bredd av möjligheter och perspektiv som kan anläggas på populärkultur som 
studieobjekt.5 I det föreliggande kapitlet står studiet av texten (i det vidgade textbegrep-
pets bemärkelse, inkluderande såväl text som bild) i sig i fokus. Författarnas intentioner 
eller barnens avkodning/förståelse av de undersökta bilderböckerna skulle dock kunna 
vara utgångspunkt för en annan studie.
 Texten i sig står också i fokus för Kim Salomons populärkulturella studier. Han har 
studerat mediers bilder av kalla kriget genom att analysera veckotidningar under 195-
talet. Tidningsmaterialet synliggör enligt honom hur en världsbild växer fram och for-
mas. Salomon skriver att ”[i] berättelserna tar den verklighet form som strukturerar 
människors tänkande”. Hur berättelserna förhåller sig till någon egentlig verklighet är 
i denna mening av sekundär betydelse. Salomon har också studerat populärkultur mer 
primärt riktad till barn. Han konstaterar att Walt Disneys film ”Lady och Lufsen”, från 
1955, symboliserar den amerikanska familjeidyllen med kärleksrelationer över klass- och 
rasgränser och samtidigt manifesterar hur det amerikanska samhället är en smältdegel.7 

I resonemanget lutar han sig delvis mot Alan Nadel, som har gjort liknande studier. 
Nadel konstaterar bland annat att Walt Disneys ”Aladdin” går att se som en spegling av 
USA:s förändrade syn på Iran och Irak i en post-kalla kriget-kontext.8 Efter japanernas 
angrepp på Pearl Harbor 1941, Maos maktövertagande i Kina 1949 och Koreakriget 
åren därefter har Nadel även noterat hur Disneyfilmer återgav ”den gula faran” genom 
att framställa siamesiska katter som lömskt inställsamma och rovgiriga med sneda ögon 

5  Lindgren (29).
  Salomon (27), s. 23.
7  Salomon (1997).
8  Nadel (1997).
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och irrande blickar.9 Vad alla nämnda studier understryker är att populärkulturella pro-
dukter ger mer än bara underhållning och avkoppling. De speglar den värld de är pro-
ducerade i, men de är även med och konstruerar och strukturerar densamma.
 Om vi mer specifikt riktar in oss på den populärkulturella produkten barnböcker är 
syftet med sådana, som Lennart Hellsing pekat på, så klart att ge barn ”upplevelser i 
nuet och glädje för stunden”. 1 Han påpekar dock att målet med barnböcker också är 
att lära barn något. Barnböcker är i denna mening ett ”uppfostringsmedel” som bland 
annat syftar till att ”orientera barnet i tiden och rummet”. 11 Historiskt sett har barn-
böcker betraktats i första hand vara just ett pedagogiskt verktyg som vuxna, föräld-
rar och pedagoger kan använda för att inskärpa olika värden hos barn.12 Att studera 
hur barnböcker presenterar olika samhällsfenomen är inget helt nytt. I sin avhandling 
undersöker Cecilia Axell budskap om teknik i svenska skönlitterära barnböcker. Hon 
studerar bland annat vilka slags tekniksyner som kommer till uttryck i böckerna. Ut-
gångspunkten för studien är att skönlitterära barnböcker är bärare av värderingar och 
förhållningsätt till teknik. Denna didaktiska intention präglar inte bara äldre tiders 
barnböcker – hon konstaterar att den finns kvar även i moderna barnböcker. 13 Det är 
mot denna bakgrund som den föreliggande studien är skriven. Syftet med kapitlet är 
att undersöka de skildringar av museer som barn ställs inför i bilderböcker; vad som ut-
märker dessa institutioner, vad man kan och får göra där. Ett vidare syfte med kapitlet 
är att sätta ljus på vikten av att såväl lärare som föräldrar och i förlängningen även bar-
nen själva uppmärksammar hur ett till synes oskyldigt material som bilderböcker ändå 
är med och formar barns föreställningar om samhällets institutioner.
 Det är vanligen inte särskilt framkomligt att stämma av populärkulturella skildringar 
av en ”verklighet” eller en ”sanning”, eftersom populärkulturen har andra mål än att 
vara dokumentära produkter. Även om detta därmed inte är något centralt syfte med 
kapitlet, tillåter vi oss ändå, mot slutet av kapitlet, att lyfta på frågan om i vilken mån 
populärkulturen speglar det reella museilandskapets förändringar, eller om bilderboks-
läsarna leds in i värderingar och förhållningssätt som museivärlden försöker förändra.

9  Nadel (1995).
1  Hellsing (193/1999), s. 28.
11  Ibid, s. 26.
12  Se t.ex. Furuland, Lindberger & Ørvig (197), Klingberg (194), Kåreland 

(213) von Zweigbergk (195) och Zipes (1984).
13  Axell (215).
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Ett besök i bilderböckernas museer
Studiens källmaterial utgörs av bilderböcker, med vilka avses text- och bildbaserade be-
rättelser riktade till barn i de ungefärliga åldrarna 3–8 år, vilket är en ålder som sam-
manfaller med många barns första egna erfarenheter av det faktiska museiväsendet. 
Detta är med andra ord en formerande period, där uppfattningar kring vad ett muse-
um är och vad som är möjligt att göra där såväl skapas som omformas. Detta fokus på 
bilderböcker har uteslutit böcker riktade till de allra minsta barnen, såsom pekböcker. 
Dessa har visserligen bilder, men samtidigt mycket begränsad textmassa att analysera. 
Skönlitterärt inriktade böcker, såsom kapitelböcker, finns inte heller med, då dessa i stort 
saknar bildmaterial. Förekomst av såväl text- som bildmässig skildring av museiväsendet 
har således varit vägledande i sökningen. Fokuset på bilderböcker utesluter även andra 
populärkulturella skildringar, såsom tv-program som Barnkanalens ”Museet” (215) eller 
spelfilmer som ”Natt på museet” (2). En viktig faktor i bortväljandet av dessa möjliga 
studieobjekt är den begränsade möjligheten att göra en fulltäckande genomsökning av 
möjligt källmaterial, på det vis som gjorts med de bilderböcker vi funnit.
 Källmaterialet har anskaffats genom en sökning i Libris efter bilderböcker med or-
den ”museum”, ”museer” eller varianter av ”muse*” i titeln. En sådan sökning ger dock 
inte ens en handfull träffar. Museer förekommer dock i bilderböcker även om bokens 
titel inte avslöjar detta. Sökningen har därför kompletterats med en total genomblädd-
ring av de bilderböcker som fanns tillgängliga på hyllorna på Jönköpings stadsbiblio-
teks barnboksavdelning den 25 augusti 215. Syftet med denna halvdagsinsats var att 
hitta böcker där museer förekommer i böckerna, även om titeln inte anger ett sådant 
innehåll. För att komplettera den manuella sökningen, som till exempel kan ha påver-
kats av utlåning den aktuella dagen, har vi också gått till vår egen vardag, författarnas 
familjers vardag och våra respektive sociala nätverk. Vi har båda barn i de aktuella åld-
rarna. Delar av de böcker som behandlas i studien har vi i våra egna barns bokhyllor 
och har själva läst med våra barn genom åren. Detta fokus styrs ju självklart av våra 
och våra barns preferenser, våra val av böcker, våra favoritförfattare men av de totalt 
24 bilderböcker som omfattas av den föreliggande studien återfinns 22 av dem också i 
databasen över Jönköpings kommuns biblioteksbokbestånd. Bara ”Äventyr på Grips-
holms Slott” 14 och ”Taveljakten” 15 har i den meningen tillkommit av sökningen i egna 
och våra bekantas bokhyllor.

14  Trenter & Kovanen (2). Notera att studiens källmaterial endast notas 
första gången den nämns. Därefter omnämns boken med dess namn i den 
löpande texten.

15  Jacobsson (28).
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 Det finns sannolikt ytterligare några bilderböcker i den svenska bilderboksfloran 
där representationer av museer går att finna. Studien täcker dock sannolikt ändå in en 
ansenlig del av de böcker som omgav barn i 3–8-årsåldern i en svensk kontext under 
några år i mitten av 21-talet.

Museibyggnadens arkitektur och utställningarnas karaktär
Ett museum kan se ut på en rad olika sätt. Byggnaderna kan vara stora, monumentala 
och utstråla auktoritet och hierarki, men de kan också vara öppna och inbjudande. 
Ordet museum kan, som bland annat Billy Ehn påpekar, härledas till museion som i 
antikens Grekland var en helgedom, ett tempel åt vetenskapens och konstens gudinnor; 
muserna. 1 I de bilderböcker vi har gått igenom finns en tydlig tendens vad gäller museernas 
utformning som knyter an till den tempelliknande betydelse som ligger i ordets ursprung. 
I böcker som ”Nicke Nyfiken på rymdfärd”17, ”Sigges dinosaurier”18 och ”Harry och dino- 
saurierna på museet” 19 går museibyggnaderna i nyklassicistisk stil, med varianter av jo-
niska pelare och glaskupoler. I boken ”Sorro och Seppo försvinner” 2 saknas förvisso 
tydliga nyklassicistiska inslag, men byggnaden för tanken till sent 18-tal med tinnar 
och torn.
 Bilderbokens museibyggnad är avgjort gammal. Museer med djärv och/eller modern 
arkitektur lyser med sin frånvaro. I ”Claude i storstan”21 har museet en köttbensfärgad 
nyans som möjligen bryter bilderbokskonvenansen, men bortsett färgen är även detta 
museum utformat i nyklassicistisk stil med ”jättemånga trappsteg” och höga pelare på 
framsidan. Det lilla vi ser av exteriören av konstmuseet i ”Taveljakten” 22 visar på en 
modernare byggnad, men det största frånsteget från nyklassicism i materialet återfinns 
snarast i ”Kubbes museum” 23, där museet är placerat i ett enkelt träskjul. Det museum 
som utgör förebild för Kubbes eget museum har dock även det en nyklassicistisk prä-
gel. I ett par fall finns verkliga förlagor till bilderböckernas museer. Exempel på detta 
är ”Malte möter Ängel en majkväll på Millesgården” och ”Rosas buss”. Till denna kate-

1  Ehn (198).
17  Rey (197).
18  Vidén & Ahlbom (23).
19  Whybrow & Reynolds (24).
2  Dahlström (29).
21  Smith (213).
22  Jacobsson (28).
23  Kanstad Johnsen (211).
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gori kan även ”I skymningslandet”24 och ”Äventyr på Gripsholms slott” 25 räknas, men 
dessa ger inga djupare bilder av platserna i egenskap av att vara museer, varför dessa 
utelämnats ur den vidare analysen. I övrigt ges en relativt samstämmig bild av ”hur ett 
museum ser ut” i bilderböckernas värld. Det är tydligt att ”ett museum” – när ingen 
förlaga finns – generellt bär nyklassicistiska tempellika drag i bilderböckerna. Förutom 
den inneboende monumentalismen i nyklassicismen, understryks det monumentala 
intrycket dessutom av att många av bilderboksmuseerna beskrivs som mycket stora och 
välfyllda. ”Vilken massa tavlor!” utbrister Sorro, förvisso positivt, när han äntrar museet 
i ”Sorro och Seppo försvinner” och i ”Ta fast Fabian” konstaterar vaktmästaren att ”Det 
finns så mycket grejer!”. I ”Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet”2 beskrivs mu-
seet vara ”jättestort”. I ”Harry och dinosaurierna” är museet ”större än ett sjukhus” och 
det behövs en karta för att hitta runt. I samma bok krävs dessutom en lunchrast för att 
ta sig an hela museet.
 I sentida museologi har till exempel Michaela Giebelhausen länkat museets arkitek-
tur till dess innehåll. Den nya djärva och inbjudande arkitektur som utmärker många 
nybyggda museer går hand i hand med det innehåll som museet vill kommunicera.27 
Nordiska museet i Stockholm får dras med sin avlånga byggnad där utställningarnas 
utformning lätt landar i förutbestämda stigar, trots att det rådande museiidealet idag 
snarast är öppna lösningar med många möjligheter för besökaren att själv forma sitt 
besök. På liknande sätt har skolbyggnaders utformning studerats, där K-märkta monu-
mentala skolbyggnader kan manifestera ett pedagogiskt synsätt som idag framstår som 
obsolet.28

 Museers utställningar kan konstrueras på olika sätt. Föremål kan visas utbrutna ur 
sitt ursprungliga sammanhang, men de går även att sätta in i rekonstruerade miljöer 
eller scenerier. I bilderböckerna förekommer inga museer som genomgående gör på det 
sistnämnda viset. En blandning mellan de två sätten förekommer i böcker som ”Nyfi-
ken på dinosaurier”, ”Sigges dinosaurier” och ”Harry och dinosaurierna på museet”. 
Vanligast är dock skildringar där det utställda presenteras utbrutet från sitt originalsam-
manhang. Det som visas är då generellt antingen upphängt på väggar eller placerat i 
inglasade montrar alternativt på små upphöjda podier eller piedestaler. ”Att skapa en 

24  Lindgren & Törnqvist (1949/1994).
25  Trenter & Kovanen (2).
2  Casta & Tollerup (214).
27  Gibelhausen (2).
28  Alerby, Bengtsson et al (2).
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utställning” handlar i ”Kubbes museum” uppenbarligen om att kategorisera och sortera 
föremål. Liknande saker visas tillsammans och graderas: ”De extra fina sakerna får en 
glashuv över sig.” Mattor, bord och stolar ställs i raka rader. Stadens stenmuseum har 
inspirerat museiskaparen Kubbe. Han minns det med stor entusiasm: ”Å ja! Alla stenarna 
var putsade och borstade och ordnade och sorterade. Det såg så stiligt ut!” Fler exempel 
där de föremål som visas upp är utbrutna från sitt ursprungliga sammanhang återfinns 
i böcker som ”Claude i storstan”, ”Noas museum”29, ”Ta fast Fabian” 3, ”Rosas Buss” 31, 
”Nicke Nyfiken på rymdfärd” och i ”Albin riddare” 32. Allra längst i att bryta ut det som 
ställs ut från sitt originalsammanhang går ”Sagan om Vasa” 33. Det Skattkammarideal 
som Beckman och Hillström har beskrivit går att applicera här. 34 Utställningen i boken 
består uteslutande av det fantastiska Vasaskeppet. De sidoutställningar med kontex-
tualiseringar och interaktiva inslag som utgör centrala delar av det faktiska Vasamuseet 
finns inget av här.
 Ett Sakarkiv- och ett Skattkammarideal lever tydligt kvar i bilderböckernas värld. 
Museet är en samling föremål som besökarna kan komma och ta del av. Föremålen sätts 
sällan in i ett större sammanhang. Museerna framstår generellt vara samlingsorienterade 
och inte i behov av några besökare, mer än som betraktare av de mer eller mindre fantas-
tiska föremålen. Bara ett fåtal exempel bryter mot denna övergripande bild.

Avdelningar och personalgrupper på museet
Museers uppgifter summeras ibland i begreppen ”samla, vårda, visa”. 35 Utställningar 
är bara en av flera delar av ett museums verksamhet. I faktiska museer finns vanligen 
någon slags arkiv, någon forskningsaktivitet och vård av föremål, men det kan även fin-
nas en restaurang, en butik och andra inslag. Museer är med andra ord en mångfaset-
terad verksamhet. Frågan är hur mycket av detta som syns i bilderböckerna. Det klart 
dominerande temat i dem är att museet är liktydigt med ”utställningshallar där föremål 
visas upp”. Innehållsligt framstår konstmuseer och dinosaurieinriktade museer vara de 
vanligaste. Men det finns undantag och det går också att nyansera bilderna av konst- 

29  Ahlburg (213).
3  Lööf (1997).
31  Silei & Quarello (213).
32  Löfgren (1989).
33  Almqvist (195). 
34  Hillström (2).
35  Rosander (1979).
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Museibesökarna i bilderböckerna är primärt på museet för att titta på det 
som ställs ut. Andra aktiviteter och avdelningar visas mycket sparsamt. I ”Nicke 
Nyfiken på rymdfärd” syns dock museets forskningsavdelning. Professor Klokman 
är inte bara chef över museet, utan driver dessutom ett eget rymdprogram.

Bilderböckernas museer är påfallande ofta utformade på ett likartat sätt 
där en monumental, nyklassicistisk stil dominerar. Här exempel från, från 
vänster, ”Claude i storstan”, ”Sigges dinosaurier” och ”Kubbes museum”.
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och dinosauriemuseerna. När det gäller personalgrupper är väktare av olika slag avgjort 
mest framträdande, vilket indikerar ett Skattkammarideal med behov av att bevaka 
samlingarna. Vakter ska vi behandla separat senare, men även andra personalkategorier 
skymtar. Av dessa är guider vanliga, vilket pekar i riktning mot ett Folkbildningsanstal-
tideal. Även personal i entrén/receptionen förekommer. Övriga personalgrupper syns 
mycket sparsamt i böckerna.
 Tillbaka i den innehållsliga dimensionen kan ”grottmänniskorna”, egyptier och ro-
mare konstateras bli uppvisade på museet i boken ”Harry och dinosaurierna på mu-
seet”. Det visas stenyxor, en sabeltandad tiger, ”mumier i lådor och konstiga bokstäver 
som såg ut som bilder” medan romarna har svärd, spjut och hjälmar med borstar på. 
På hyllorna intill står gamla krukor, varav flera är trasiga. Vardagsföremål blandas med 
mer spektakulära föremål. Museet i denna bok tangerar snarare Hillströms och Beck-
mans bild av ett mångfasetterat Sakarkiv, än en Skattkammare där luxuösa och/eller 
mer spektakulära föremål dominerar. 3

 När det gäller bilderböckernas konstmuseer så dominerar klassisk och föreställande konst. 
I några böcker framhålls dock modern konst. I vissa fall, som i ”Claude i storstan” 37, 
blandas både stilar och konstnärliga uttryck. Här finns såväl klassiska skulpturer som 
kubistiska tavlor och en fri hängning av tavlorna i salarna kan noteras. Några tavlor 
hänger dessutom snett, vilket tonar ner känslan av strikt ordning. I några fall skymtar 
faktumet att många museer även innefattar annat än utställningshallar. I ”Linnea i må-
larens trädgård” 38 och ”Rut & Knut ställer ut” 39 finns möjlighet för besökarna att köpa 
konst, men i den senare boken ges besökarna också möjlighet att själva måla i anslutning 
till den vernissage som står i fokus för bokens handling. Besökarna ges därmed möjlighet 
att interagera med verksamheten vid sidan av själva utställningen.
 ”Nyfiken på dinosaurier” 4 är den bok som presenterar flest personalkategorier och 
beskriver museiverksamheten på det mest mångfasetterade sättet i fråga om personal 
och avdelningar. Förutom de nästan obligatoriska väktarna finns en kassör i museibu-
tiken och personal som arbetar i skulpturateljén. Museets intendent skymtar förbi. Alla 
i personalen har liknande klädsel, bortsett de som arbetar i skulpturateljén, som har 
lite längre och rockliknande kläder. I böckerna ”Alla tycker om skelett” 41 och ”Nicke 

3  Hillström (2).
37  Smith (213).
38  Björk & Andersson (1985).
39  Wirsén & Wirsén (1999).
4  Hédelin (212).
41  Rundgren & Kvarnström (25).
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Nyfiken på rymdfärd” är personalen också klädda i vita rockar, vilket tycks signalera 
en vetenskaplighet. Verksamheterna och avdelningarna i ”Nyfiken på dinosaurier” är 
också varierade. Det går att titta på film och studera scenbilder där dinosauriers hela 
livsmiljöer är rekonstruerade. Vidare finns möjlighet att titta på fossil och dinosaurie-
delar i montrar. Besökarna verkar få röra föremålen. Det går även att klicka på bild-
skärmar, läsa på skyltar och lyssna till dinosaurieläten. Många av besökarnas sinnen 
kommer till användning. Till detta kommer en museibutik där dinosaurierelaterade 
produkter går att köpa. På museet finns även en skulpturateljé, där museipersonal kan 
bedriva forskning genom att sätta ihop bitar av fossil, skapa skulpturer och återskapa 
skelett. I böckerna ”Atlantis en försvunnen värld”42 och ”Nicke Nyfiken på rymdfärd” 
framgår också att museet kan vara en arbetsplats där forskning bedrivs. I ”Atlantis en 
försvunnen värld” är arbetsplatsen förlagd till källaren och präglas av tegelväggar, kartor 
på väggarna, dunkel belysning, böcker och vackra artefakter. I boken uttrycker forska-
ren Milo förhoppningar om att museet ska sätta upp en stor forskningsexpedition. I 
”Nicke Nyfiken på rymdfärd” finns också forskare, generellt klädda i vita långa rock-
ar, vit skjorta och fluga. Professor Klokman leder, uppenbarligen inom ramen för sin 
tjänst som chef för Naturvetenskapliga museet, arbetet med att konstruera en rymdra-
ket. Dessa tre skildringar med forskningsinslag är – tillsammans med den mångfaset-
terade skildringen av museiverksamheten i ”Nyfiken på dinosaurier” – dock undantag. 
De museicaféer/-restauranger, som ofta är en central del i verklighetens museer lyser till 
exempel också med sin nästan totala frånvaro. I ”Rosas buss” går besökarna visserligen 
till caféet för att köpa glass i slutet av sagan och i ”Harry och dinosaurierna på museet” 
går besökarna till museets populära/välbefolkade restaurang för intag av lunch. Men 
det dominerande temat i bilderböckernas museer är som sagt ett annat. När Claude 
och Herr Korvstrumpa blir sugna på lunch i ”Claude i storstan” börjar de gå mot ut-
gången. Någon restaurang på museet verkar inte finnas. Bilderböckernas dominerande 
bild är att museet är liktydigt med ”utställningshallar där föremål visas upp” och inget 
mer. Kärnverksamheten för bilderböckernas museer ligger återigen på att vara ett Sak-
arkiv eller än mer en Skattkammare, då forskning framstår som nedtonat. Att besökare 
kan komma till museet med en rad olika utgångspunkter och syften med sina besök 
framstår som nedtonat i de genomgångna böckerna.

42  Walt Disney Enterprises (21).



158

Vilka är besökarna och varför kommer de? 
Museer framstår inte sällan som den bildade medelklassens arena. Hur detta ska bry-
tas och med vilka medel har varit en av museivärldens stora diskussionsfrågor under 
lång tid.43 Vid en granskning av museibesökarna i bilderböckerna finns det visserligen 
enstaka exempel på rullstolsburna besökare, besökare och personal med olika etnisk 
bakgrund, det finns unga och gamla besökare och så vidare. Den övergripande bilden 
är ändå att vit, medelålders och ej funktionshindrad medelklass dominerar stort bland 
besökarna. Pierre Bourdieu har gjort studier kring klädsel och social tillhörighet.44 Att 
kort rikta ljuset mot de kläder bilderböckernas museibesökare bär kan ge oss ytterligare 
nycklar till vilka föreställningar om museer som bilderboksläsare exponeras för.
 Bilderböckernas museibesökare har generellt en någorlunda informell klädsel på sig. 
Detta är fallet i såväl ”Nyfiken på dinosaurier” som ”Ta fast Fabian”, ”Harry och dino-
saurierna på museet”, ”Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet”, ”Sigges dinosaurier” 
och ”Nyfiken på dinosaurier”. I ”Ta fast Fabian” har några besökare visserligen keps, 
men andra har andra huvudbonader som hatt eller basker, som signalerar en något 
mer proper klädsel. I ”Nicke Nyfiken på rymdfärd” förefaller kavaj vara normen för 
de manliga besökarna. Personer med ”mycket informell klädsel” lyser med nästan total 
frånvaro i bilderböckerna. Av klädseln att döma framstår bilderböckernas museer vara 
just den bildade medelklassens arena. Men varför är besökarna alls på museet och vem 
har egentligen tagit initiativet till besöket? Det dominerande i de undersökta böckerna 
är att besökarna har sökt sig till museet av egen fri vilja. Så är det exempelvis i ”Rut & 
Knut ställer ut”, ”Snögubben Frasse blir konstnär”45, ”Albin Riddare” samt ”Malte möter 
Ängel en majkväll på Millesgården”4. I boken ”Albin riddare” får vi följa det lilla barnet 
Albin som går till museet helt på egen hand. I bokens inledning konstateras att ”Albin 
gillar att gå på museum – där finns så mycket spännande att titta på”. I boken ”Malte 
möter Ängel en majkväll på Millesgården” får vi på liknande vis följa den lilla nyinflyt-
tade pojken Malte, som har blivit nyfiken på vad som finns bakom den museiport som 
finns i hans nya kvarter.
 Museer är, som Ehn påpekar, inte sällan en ”arena för familjelivet”. 47 Så är det också 
i flera av de böcker vi undersökt. Barnen ingår inte sällan i en familj och detta påverkar 
de aktiviteter de dras in i. I ”Harry och dinosaurierna på museum” måste Sara göra ett 

43  Se t.ex. Svensson (214).
44  Carle (1993).
45  Löfgren (1997).
4  Wiberg & Söderberg (21).
47  Ehn (198), s. 35.
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skolarbete om romarna. Hon ber mamma att köra henne till museet. Mamman för då 
in ett annat perspektiv/syfte med museibesöket, när andra familjemedlemmar bjuds 
in att följa med: ”Ett besök på museet kunde bli en trevlig familjeutflykt.” Därmed 
åker Sara och mamma till museet tillsammans med bokens huvudperson Harry, farmor 
och Harrys dinosaurier. Det finns i de böcker vi studerat även exempel där barn släpas 
med till museet mot deras egen uttalade vilja. Det är då någon annan som har bestämt 
resmålet. I boken ”Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet” får barnen den ”dåliga 
nyheten” att de och deras mammor ska åka till Paris: ”Ni behöver lära er lite om kul-
tur”, säger en av mammorna och försöker se sträng ut. Syftet med besöket på museet 
Louvren är främst att se museets allra finaste skatt: Mona Lisa. Barnen är knappast där 
av egen vilja. Istället är föräldrarna pådrivande och det är också främst de som vill se 
tavlan, även om de samtidigt har tanken om att bilda barnen med besöket. På liknande 
medsläpat sätt är det för Noa i ”Noa på museum”. Han får följa med sin mamma och 
pappa på museum under sitt sommarlov. Det är föräldrarna som vill titta på konst. 
Noa är uppenbart ointresserad – han har tråkigt – och är tydligt medsläpad mot sin 
vilja. Men även om någon annan tar initiativet kan besöket vara lustfullt för de medföl-
jande barnen. I böcker som ”Rosas buss” och ”Sigges dinosaurier” tar en vuxen person 
initiativet till ett museibesök, men då med barnets bästa för ögonen. I den sistnämnda 
boken följer vi Sigge, ägare av minst hundra dinosaurier. Mamman har uppenbarligen 
fångat upp sonen Sigges intresse och vill ta det vidare genom att besöka museet.
 Sammantaget är besökarna relativt homogena i bilderböckernas museer, men det finns 
en dubbelhet kring vem som tar initiativet till besöken. Det finns gott om exempel både 
på böcker där besökarna är där av egen fri vilja, men också flera exempel där inte minst 
barnen framstår som medsläpade mot deras uttryckliga vilja. Och det är långtifrån alltid 
som barnen ändrar på sin negativa inställning under besökets gång. En intressant tendens 
är att det framstår som att de museibesökare som framställs vara vana museibesökare ver-
kar ha en trevligare museiupplevelse än de som är mindre museivana. Albin och Malte tar 
museet i besittning och njuter, medan Noa och de medsläpade barnen i ”Blåbärspatrul-
len och Mona Lisa-mysteriet” njuter allra mest när de får lämna museet igen. Detta 
tema ska vi återkomma till när vi nu tittar lite mer detaljerat på vad besökarna gör på 
museet under sitt besök.

Vad gör besökarna på museet?
Många faktiska museer har idag introducerat allt fler interaktiva moment i utställning-
arna. Besökarna får själva avgöra sin rutt genom museet och det som ställs ut får i allt 
högre grad även röras av besökarna. Trots fler sådana inslag är det dock förmodligen 
fortfarande så att det finns en idealisk, huvudsaklig tänkt besökare som, likt Ehn före-
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slår, förutsätts gå ”från monter till monter enligt anvisningarna”. Besökare ska, menar 
Ehn, skrida ”högtidligt och nästan förnämt” genom museets salar, stanna och ta sig 
tid att läsa och insupa vetande. 48 Hur väl korresponderar tendenserna i verklighetens 
museilandskap med den bild som framträder i de böcker vi undersökt? Hur rör sig be-
sökarna genom museet och vad gör de under sitt besök? Genom dessa två dimensioner 
ser vi vilka ideal som bilderböckerna ger kring besökarnas användning av museerna. 
I ”Ta fast Fabian” signaleras öppenhet att gå genom museet på vilket sätt som helst. 
Samma tendens råder i böckerna ”Snögubben Frasse blir konstnär” och ”Sigges dino-
saurier”. I den sistnämnda boken är det Sigge som själv väljer väg genom museet. Han 
drar sin mamma i handen. Allra längst i att gå en egen rutt kan kanske den museivane 
Albin sägas gå i ”Albin riddare”. Han går till och med in bakom en stängd dörr, där 
han hittar en okänd värld och förs tillbaka till den tid då de riddare som kan beses i 
utställningen levde. Exempel på ett bilderboksmuseum med en betydligt mer förutbe-
stämd väg återfinns i böckerna ”Kubbes museum”, ”Claude i storstan” samt i ”Nyfiken 
på dinosaurier”. I den sistnämnda boken finns det en strukturerande vandringsslinga 
att följa för besökarna, där det inte går inte att ta sig hur som helst mellan inslagen. 
Om museerna externt uppvisade en mycket homogen arkitektur, bryter bilderböckerna 
upp det svart–vita intrycket när det kommer till den mer interna uppbyggnaden av ut-
ställningarna, som i olika grad ger besökarna möjlighet att själva utforma sin vandring 
genom museet.
 Låt oss nu skifta fokus från rörelsemönster till besökarnas mer konkreta aktiviteter. 
Mot bakgrund av att bilderböckernas museer i hög grad framstår som utställningshallar 
och inget annat förefaller det plausibelt att museibesökarnas aktivitet begränsar sig till att 
vara passiva föremålsbetraktare. Mycket riktigt är detta det dominerande temat, men 
bilden är inte entydig. I ”Noa på museum” är den centrala aktiviteten att föräldrarna 
vill njuta av den utställda konsten. Kommunikativa inslag lyser med sin frånvaro. Inte 
ens föräldrarna pratar med Noa om hans egen syn på konsten. Museet framställs som 
förmedlande. Sensmoralen blir extra tydlig när ett försök till egna funderingar slutar 
med att larmet går och en vakt kommer. Liknande exempel finns i böckerna ”Albin 
riddare”, ”Claude i storstan”, ”Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet” och i ”Nicke 
Nyfiken på rymdfärd”. Besökarna är primärt på museet för att titta och på det sättet 
njuta av det som ställs ut. Så är det även i ”Snögubben Frasse blir konstnär”. Samtidigt 
är det tydligt att flera besökare gör betydligt mer än så. Besökarna som tittar på Frasses 
konstverk blir plötsligt sugna på att göra egna målningar, vilket de då tillåts att göra. En 
av besökarna tänker utanför målarboxen och börjar istället krama snöbollar.

48  Ehn (198), s. 23.
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 När bilderböckernas museer för in interaktiva inslag så sker det annars nästan uteslu-
tande i form av guidning. I ”Malte möter Ängel en majkväll på Millesgården” blir den 
levande statyn Ängel en ciceron när Malte uppsöker Millesgården. Men det blir inte 
enbart förmedling av kunskaper, utan snarare ett samtal och möte mellan guiden och 
besökaren. Även andra interagerande inslag ryms i Maltes museibesök. Till exempel 
får han i uppdrag att hitta gömda djur i Carl Milles konstverk. I den mån besökarna 
ägnar sig åt andra aktiviteter än att titta eller bli guidade så kommer dessa inslag ofta 
från en egen drivkraft, snarare än att museet/personalen för in eller erbjuder dessa in-
slag. I ”Harry och dinosaurierna på museum” har Sara sökt sig till museet för att lösa 
en skoluppgift. Sara ritar av det som finns i utställningen. Det är hon själv som tar 
initiativ till detta, utan museets egen inblandning. Andra museibesökare i samma bok 
tittar på föremål, de äter och dricker i caféet, medan åter andra snarast verkar betrakta 
även själva museibyggnaden. Under lunchen leker barnen i boken lekar som grundar sig 
i de tidigare museiupplevelserna. Huvudpersonen Harrys Triceratops leker till exempel 
att hen är en grottmänniska. Efter lunchen ändrar besöket karaktär då Harry tar sig an 
museet genom att glida på det hala golvet och genom att visa hur man klättrar uppför 
montrar. Sedan övergår han till att undervisa och genom detta piggar han upp de trött-
nande dinosaurierna. Museibesökarna i ”Harry och dinosaurierna på museum” ägnar 
sig onekligen åt en rad olika aktiviteter vid sidan av att titta på utställningarna. Även i 
”Vimmelboken” verkar besökarna också ”röra och göra” mycket, vid sidan av att titta 
på utställningen.
 Detta att museibesökare i bilderböckerna pillar, fotograferar, pekar, diskuterar, klättrar, 
skolarbetar, undervisar, äter och målar förekommer dock tämligen begränsat om man ser 
till bilderböckerna som helhet. Den dominerande bilden i böckerna är istället tydligt att 
museerna är en plats där besökarna tittar på de föremål som ställs ut. Kopplingar kan 
här göras till Pierre Bourdieus studier av hur människor rör sig på museer. Han har visat 
att det finns tydliga klassmönster kopplade till museibesök.49 Museerna framstår som en 
mer naturlig arena för kulturellt bevandrade. De ”tar museet i besittning” och går hur 
de vill mellan salar och montrar och de tänker, associerar och pratar fritt. Besökare med 
mindre erfarenhet tenderar att, som även Billy Ehn antydde, röra sig enligt förutbestäm-
da mönster och uppträder mer som att de är på besök på en plats som de själva i någon 
mening inte hör hemma i. Den fritänkande snöbollskramaren i ”Snögubben Frasse blir 
konstnär” vågar trotsa museets ramar. Det gör även Harry i ”Harry och dinosaurierna 
på museum” när han obekymrat glider på golvet och lär sina dinosaurier att klättra på 
montrar. Kontrasten är total mot den mer ovane Noa som får vakten efter sig när han 
gör ett litet försök att göra något mer än att bara titta och vara uttråkad.

49  Carle (1993).
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Gränser för vad besökarna får göra 
Många museer är offentligt/gemensamt finansierade. Som sådana institutioner borde 
alla vara välkomna till dem. Så är dock inte fallet i bilderböckernas värld. I boken 
”Sorro och Seppo försvinner” får Seppo och hunden Sorro påtagliga problem med att 
komma in, eftersom hundar inte är tillåtna på museet. De får smita in. Det får även 
apan Nicke göra i ”Nicke Nyfiken på rymdfärd”. Men det är inte bara besökare i form 
av djur som är måttligt välkomna i bilderböckernas museer och inte ens när besökarna 
har kommit in förefaller de vara särskilt önskvärda. I ”Nicke Nyfiken på rymdfärd” 
finns regler utskrivna på diverse skyltar. Redan vid varuintaget/personalingången står 
det ”Tillträde förbjudet!” och vid jätteödlorna ”Får ej vidröras!”. Vid dörren in till mu-
seets laboratorium meddelas att ”Obehöriga äga EJ tillträde”. Sådana explicit utskrivna 
regler kan dock ses som undantag. Istället är det vanligen i kontakt med vakter som 
regelverket vid museet tydliggörs i bilderböckernas museer. Sådana finns det rikligt av i 
de undersöka böckerna.
 I flera böcker kretsar hela bokens handling kring mötet mellan besökare och en vakt 
vid museet. Vakter förekommer, förutom i nämnda ”Noa på museum”, i böcker som 
”Albin riddare”, ”Claude i storstan”, ”Sorro och Seppo försvinner” och i ”Nicke Nyfi-
ken på rymdfärd”. Ibland är vakterna involverade i guidning, men vakter eller vaktmäs-
tares primära uppgift är att signalera eller att försöka upprätthålla museets regelverk. I 
boken ”Noa på museum” förekommer en vakt som har klädsel som kan sägas utgöra 
normen för hur bilderböckernas vaktmundering ser ut. Det rör sig om en tämligen 
strikt klädsel med kortärmad blå skjorta, slips och keps av ”vakttyp”. Märken finns på 
både axlar och skjortärmen. Vidare har vakten en kom-radio, stor nyckelknippa och 
lite ilsken uppsyn. Han förmanar och upplyser om regler. I boken petar Noa lite på 
en tavla varpå ett mycket högt larm ljuder. Dörren till rummet stängs så att Noa inte 
kan komma ut. Han blir rädd och vakten kommer in: ”Har du rört tavlan?” Noa nick-
ar och vakten meddelar i sin kom-radio att det är falskt larm. Vakten fortsätter sedan 
prata med Noa: ”Var är din mamma och pappa? Du får inte gå ensam här.” Museet 
framställs inte vara en miljö för alla.
 Museer kan också ha ett säkerhetssystem som förhindrar stölder eller förstörelse av 
värdefulla och ömtåliga föremål. Detta uppmärksammas i den nämnda boken om Noa 
och när barnen i boken ”Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet” beskådar tavlan 
”Mona Lisa” på Louvren i Paris. I boken frågar ett av barnen varför det är glas fram-
för tavlan. ”Det är pansarglas” förklarar mamma och berättar att det är en av världens 
mest värdefulla tavlor och att tavlan redan varit stulen en gång. Värdefulla museiföre-
mål nämns också i ”Blåbärspatrullen söker en skatt” 5. Tendensen att framställa museet 

5  Casta & Tollerup-Grkovic (2).
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som en Skattkammare känns här igen. Men det är ingen enhetlig bild som presenteras. 
I en bok som ”Harry och dinosaurierna” återfinns visserligen vissa föremål bakom skyd-
dande glas. Andra står dock helt utan skydd och det framstår som fullt möjligt att gå 
fram och klappa den sabeltandade tigern eller den egyptiske mumien som förekom-
mer i boken. I böcker som ”Vimmelboken” 51, ”Nyfiken på Dinosaurier” och ”Sigges 
dinosaurier” är det på liknande sätt möjligt för besökarna att komma i närkontakt med 
det som ställs ut. I ”Vimmelboken” står barn på Vasaskeppets master och på däck står 
även vuxna, uppenbart obekymrade om skeppets hållfasthet. En besökare går med en 
barnvagn uppe på en tavla (!) medan ett annat barn sitter på ett trappräcke. En boll har 
placerats på en staty och bilden av ett mycket tillåtande museum målas upp, där även 
kringspringande katter, fåglar, möss och till och med rådjur verkar vara tillåtna att be-
söka utställningarna. I ”Harry och dinosaurierna på museum” rör en av de besökande 
dinosaurierna vid de utställda anfäderna. I ”Ta fast Fabian”, som förefaller utspela sig 
på en variant av Tekniska museet i Stockholm, är det fullt möjligt att gå i närkontakt 
med föremålen. Ett par barn har till och med klättrat upp på ett upphängt utställt flyg-
plan. I boken ”Rosas buss” går det på liknande sätt utmärkt att kliva in i bussen som 
Rosa Parks satte sig i när hon skrev historia den 1 december 1955. Dessa exempel ligger 
möjligen i linje med den ”hands-on”, ”learning-by-doing”-pedagogik som inte sällan är 
vägledande på institutioner som tekniska museer eller Science center. 52

 Sammantaget finns det två huvudsakliga tendenser när det kommer till bilderboks-
museernas regelverk. Å ena sidan kan museerna tecknas som en tillåtande arena där 
närkontakt med föremål och lustfull lek framstår vara tillåtet. Detta ligger i linje med 
Hillströms och Beckmans resonemang med museer som strävar efter att vara en Histo-
rieteater, där publikens egna aktiviteter och intressen utgör grunden för museibesöket. 
Detta är museer med en egalitär framtoning där museet själv släpper på kontrollen 53 

och där besökarna tillåts ta museet i besittning på det sätt som Bourdieu beskriver att 
kulturellt erfarna besökare gör. 54 Å andra sidan finns flera exempel på bilderboksmuseer 
där ett diametralt motsatt synsätt råder. I böcker som ”Sorro och Seppo försvinner” 
och inte minst ”Noa på museum” kretsar hela handlingen kring hur museet är en plats 
där besökarna verkligen behöver hålla sig i skinnet för att undgå vakternas vrede. Den 
generella bilden i bilderböckerna är att de minst vana museibesökarna har störst anled-
ning att passa sig för museets vakter, medan de vana museibesökarna har mindre pro-
blem med vakterna. Detta är en av studiens mest centrala iakttagelser.

51  Drews (213).
52  Jfr Samuelsson (213).
53  Jfr. Svensson (214).
54  Carle (1993).
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Vakter skildras på ett likartat sätt i flera av bilderböckerna. Här ses exempel 
på uniformerade vakter i, från vänster, ”Albin Riddare”, ”Sorro och Seppo” 
samt ”Claude i storstan”.

I ”Noas museum” dras den uttråkade Noa med på museum av sina föräldrar. 
Han råkar sätta igång larmet och en vakt skäller ut honom. En glass efteråt lindrar 
det traumatiska museibesöket.
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Sammanfattande reflektioner
Vilken sammantagen bild av museibesöket ger bilderböckerna? Hur roligt är det egent-
ligen att gå på museum? I ”Rut & Knut ställer ut” har besökarna sökt sig till utställ-
ningen av egen vilja och verkar stortrivas. På liknande sätt är museibesöket i ”Albin 
riddare”, ”Harry och dinosaurierna” och i ”Vimmelboken” mycket lustfyllt. I ”Claude i 
storstan” kan stor entusiasm noteras: ”Han tyckte mycket om att titta på saker och ville 
sätta igång genast.” Sorro och Seppo hamnar visserligen på museet mest av en slump i 
”Sorro och Seppo försvinner”, men när de kommer in på museet tycker de att det är ett 
fint ställe med många tavlor att titta på. Inte ens en ilsken vakt får dem på andra tan-
kar. I ett par böcker skymtar mer nyanser. I ”Malte möter Ängel en majkväll på Milles-
gården” blir Malte trött till slut, men det är sammantaget ändå ett fantastiskt museibe-
sök han är med om. I ”Rosas buss” är Ben inte övertygad om museets förträfflighet från 
början, men han blir övertygad under besökets gång. I ”Sigges dinosaurier” skymtar 
också nyanser. Sigge verkar gilla att åka med sin mamma till museet och besöket görs 
uppenbart med Sigge i åtanke. Väl hemma igen är Sigge dock trött och när mamma 
frågar vilken dinosaurie som var bäst säger Sigge ”den här” och kramar om en av sina 
egna dinosaurier. Det bästa verkade till syvende och sist ändå finnas utanför museet. 
Liknande tendens återfinns i boken ”Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet”. Allra 
tråkigast verkar stackars Noa ha i ”Noa på museum”. Noas mamma och pappa tar med 
stora ögon och halvöppna munnar in tavlorna på museet. Noa ser däremot trött och 
ointresserad ut redan vid besökets inledning. Blicken verkar riktad ut i tomma intet, 
axlarna hänger och händerna är djupt nerkörda i fickorna. Han gillar inte museer: ”Där 
är för många tavlor. Det är inte roligt. ... Noa går och går. Det är många rum. Han blir 
trött i benen.” Han sätter sig på en bänk och suckar och vilar och konstaterar att han 
hellre vill vara ute i solen. När han plötsligt fattar tycke för en tavla leder den till larm 
och vakter. Det hela blir snarast en traumatisk upplevelse och även i denna bok finns 
det bästa utanför museet. Pappa tar Noas hand: ”Nu går vi ut och sätter oss i solen.” 
”Och äter glass!” säger Noa. Efter dramatiken med vakten och det tråkiga museet blir 
belöningen en glass i solen.
 Vi nämnde i kapitlets inledning, med hänvisning till Hellsing och Axell, att barn-
böcker är pedagogiska verktyg som bär fram värderingar och förhållningssätt. 55 Vad är 
då det för budskap rörande museum som förs fram till de barn som potentiellt läser 
dessa böcker? De museer som dominerar i böckerna är tempelliknande institutioner 
där ett Skattkammarideal dominerar med värdefulla och exklusiva föremål. Museerna 
behöver egentligen inte besökarna, utan är primärt samlingsorienterade. De museer som 

55  Hellsing (193/1999) och Axell (215).
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porträtteras i böckerna är främst naturhistoriska museer (inte sällan med dinosaurier) och 
konstmuseer. De besökare som porträtteras i majoriteten av böckerna rör sig stillsamt 
mellan utställningsföremålen och de är huvudsakligen vuxna. Är då museer överhu-
vudtaget platser för barn? Är de platser som är öppna för alla eller främst för vuxna och 
kanske till och med främst för en vuxen kulturell elit? Inga av de skildrade museerna 
i böckerna verkar huvudsakligen riktade till barn och museerna uppvisar dessutom få 
eller inga interaktiva moment där barn och andra besökare får möjlighet att göra egna 
”hands-on”-erfarenheter. Det som porträtteras är främst klassiska utställningar där be-
sökare förväntas stillsamt betrakta och begrunda. Detta betyder så klart inte att detta är 
exakt vad besökarna gör under sin vistelse på museet. Forskare (t.ex. Rasmusen 24) 
inom det barndomssociologiska fältet pekar på en diskrepans mellan det sätt platser 
(skolgårdar, lekplatser med mera) planerats på (av vuxna) och det sätt som barnen de 
facto använder dessa på. 5 Barn tar för sig, använder och fyller platser med nya betydel-
ser. Inte sällan väljer barn att leka och vistas på platser som främst egentligen är tänkta 
för vuxna (parkeringsplatser, grovsoprum med mera), platser som inte är lekplatser. De 
approprierar dessa platser och använder dem efter eget huvud. Så är fallet även i de 
böcker som studerats i denna undersökning. Till exempel bryter barnen mot konven-
tionerna och använder museet på icke avsedda sätt genom att glida på golven och gå 
in bakom förbjudna dörrar. Det bör i sammanhanget dock nämnas att det även finns 
exempel där barnen i böckerna själva påminner sina medbesökare om de normer som 
reglerar hur besökare förväntas bete sig.
 Det är här dock viktigt att minnas att populärkulturens uppgift inte primärt är att 
spegla en ”verklighet” på ett ”korrekt” sätt. Den har istället som syfte att roa och för-
enklingar och lek med stereotyper är nödvändiga för att få berättelserna att fungera. I 
fallet museiskildringar i bilderböcker är det ändå svårt att bortse från de många nega-
tiva skildringarna av museer som finns i bilderboksfloran. Som konstaterades i textens 
inledning tenderar forskning inom området fastslå att populärkultur är med och for-
mar föreställningar om tillvaron. Om barns föreställningar om museer formas av bil-
derböckernas skildringar finns det anledning att peka ut de många negativa museiskild-
ringarna som studiens främsta resultat. Det borde mot en sådan bakgrund finnas viss 
oro för den framtida besöksstatistiken. Att de mest negativa museiskildringarna kretsar 
kring de minst museivana besökarna sätter också ljus på de klassmönster som Pierre 
Bourdieu har uppmärksammat. Som Ehn påpekar kan även faktiska museer ha svårt 
att genomföra verklig förändring, trots en många gånger uttalad ambition att förändra 
sin verksamhet. Klart är dock att de verklighetens museer som försöker bredda sina 

5  Se t.ex. Rasmusen (24).
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målgrupper och som försöker transformera sig i riktning mot att i högre utsträckning 
bli Historieteatrar inte får särskilt mycket hjälp av bilderböckernas museiskildringar.
 Bilderböckernas museer är generellt inte särskilt publiktillvända, utan ger bilden av 
museerna som en plats för mer eller mindre fantastiska föremål. Bilderböckernas mu-
seer framstår i hög grad vara Sakarkiv eller Skattkammare. För ett barn framstår bokens 
tillkomstår inte som väsentligt, och i sökningen av bilderböcker till den här studien 
har snarast förekomsten i dagens bokläsandeutbud – oavsett tillkomsttid – stått i för-
grunden. Det tål ändå att påpekas att tendensen att utmåla museer som Sakarkiv eller 
Skattkammare framstår som påtaglig i såväl äldre som nyutgivna böcker. Det är ändå 
värt att notera att studiens två äldsta böcker, båda från 19-talet, har ett helt renodlat 
Sakarkiv- och Skattkammarideal där museets uppgift enbart är att visa upp föremål, 
bedriva forskning och där besökarna själva inte tillför något i utställningen. De är där 
för att med andakt beskåda det som ställs ut. Detta rimmar illa med de förändringspro-
cesser som det faktiska museilandskapet har genomgått under de senaste decennierna. 
Alla museer är inte, med Hillströms och Beckmans termer, Historieteatrar, men det är 
i den riktningen många museer rör sig. Denna strömning går att se mycket lite av i de 
undersökta bilderböckerna, även i de som har getts ut under de senaste åren. Istället 
återges i någon mening stereotypa och delvis obsoleta föreställningar av vad ett mu-
seum är. Den mycket traditionella uppfattningen av hur en museibyggnad ser ut sprids 
på bred front i bilderböckerna, medan ett nybyggt verkligt museum troligen skulle se 
mycket annorlunda ut. Detta mycket tydliga tema kan sägas vara symptomatiskt även 
för andra aspekter av museerna såsom arbete med breddade målgrupper, grad av inter-
aktivitet och så vidare.
 Bilderböckernas primära uppgift är att ge en upplevelse i nuet och en glädje för stun-
den. Samtidigt vidareförmedlar bilderböcker påtagligt ofta stereotypa bilder av museer 
som många faktiska museer har ägnat stor kraft åt att bryta ner. Denna insikt har såväl 
lärare, som föräldrar och i förlängningen barnen själva i uppgift att reflektera över. För 
att knyta an till Cecilia Axells nämnda studie kan vi konstatera att om det finns en 
didaktisk intention kvar i barnböcker kring teknikhistoria, finns det på samma vis ett 
och annat att arbeta med när det kommer till liknande intentioner kring hur museer 
framställs.■



168

Referenser
Ahlburg, K. (213), Noa på museum, Helsingborg: Nypon förlag.

Alerby, E., Bengtsson, J., Bjurström, P., Hörnqvist, M-L. & Kroksmark, T. 
(2), Det fysiska rummets betydelse i lärandet, i Resultatdialog 2006: 
forskning inom utbildningsvetenskap, Stockholm: Vetenskapsrådet.

Almqvist, B. (195), Sagan om Vasa, Stockholm: En bok för alla.

Axell, C. (215), Barnlitteraturens tekniklandskap. En didaktisk vandring från Nils 
Holgersson till Pettsson och Findus (diss.), Linköping: Linköpings universitet.

Beckman, S. & Hillström, M. (23), ”Museets självbilder”, i Palmqvist, L. & 
Beckman, S. (red.), Museer och Framtidstro, Stockholm: Carlsson.

Björk, C. & Anderson, L. (1985), Linnea i målarens trädgård, Stockholm: Rabén 
& Sjögren.

Carle, J. (1993), ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, i Månson, P. 
(red.): Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker, Stockholm: 
Prisma.

Casta, S. & Tollerup, M. (214), Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet, 
Bromma: Opal.

-  (2), Blåbärspatrullen söker en skatt, Bromma: Opal.

Dahlström, R. (29), Sorro och Seppo försvinner, Stockholm: Bonnier Carlsen.

Drews, J. (213), Vimmelboken, Stockholm: Lilla Piratförlaget.

Ehn, B. (198), Museendet. Den museala verkligheten, Stockholm: Carlsson.

Furuland, L., Lindberger, Ö. & Ørvig, M. (red.) (197), Barnlitteratur i Sverige, 
Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Gibelhausen, M. (2), ”The architecture is the museum”, i Marstine, J. (ed.), 
New Museum. Theory and Practice. An Introduction, Malden: Blackwell 
Publishing.

Hédelin, P. (212), Nyfiken på dinosaurier, Stockholm: Bonnier Carlsen.

Hellsing, L. (193/1999), Tankar om barnlitteraturen, Stockholm: Rabén & 
Sjögren. 

Hellstadius W., Söderberg, M. & Söderberg, K. (21), Malte möter Ängel en 
majkväll på Millesgården, Bromma: Opal.

Hillström, M. (2), Ansvaret för kulturarvet. Studier i det kulturhistoriska 
museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 
182–11 (diss.), Linköping: Linköpings universitet.

Jacobsson, L. (28), Taveljakten, Stockholm: Bonnier Carlsen.

Kanstad Johnsen, Å. (211), Kubbes museum, Stockholm: Rabén & Sjögren.



169

Klingberg, G. (194), Svensk barn- och ungdomslitteratur 151–18. En 
pedagogikhistorisk och bibliografisk översikt, Stockholm: Natur & Kultur.

Kåreland, L. (213), Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur.

Lindgren, A. & Törnqvist, M. (1949/1994), I Skymningslandet, Stockholm:  
Rabén & Sjögren.

Lindgren, S. (29), Populärkultur – teorier, metoder och analyser, Stockholm: 
Liber.

Löfgren, U. (1989), Albin riddare, Bromma: Opal.

-  (1997), Snögubben Frasse blir konstnär, Bromma: Opal.

Lööf, J. (1997), Ta fast Fabian, Stockholm: Bonnier Carlsen.

Nadel, A. (1995), Containment Culture. American Narratives, Postmodernism,   
and the Atomic Age, Durham & London: Duke University Press.

-  (1997), ”A Whole New (Disney) World Order: Aladdin, Atomic Power and 
the Muslim Middle East”, i Bernstein, M. & Studlar, G. (eds.), Visions of the 
East: Orientalism in film, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Näsman, O. (214), Samhällsmuseum efterlyses – Svensk museiutveckling och 
museidebatt 165–10 (diss.), Umeå: Umeå universitet.

Rasmusen, K. (24), Places for Children – Children’s Places, i Childhood 11 (2).

Rey, H. A. (197), Nicke Nyfiken på rymdfärd, Stockholm: Rabén & Sjögren.

Rosander, G. (1979), Samla, vårda, visa – eller något mer? Om museernas 
kulturpolitiska roll, Stockholm: Statens kulturråd.

Rundgren, H. & Kvarnström, G. (25), Alla tycker om skelett, Stockholm:   
En bok för alla.

Salomon, K. (1997), ”Den nödvändiga samtidshistorien”, i Andersson, L. M.  
& Zander, U. (red.), In med historien!, Lund: Historiska media.

-  (27), En femtiotalsberättelse. Populärkulturens kalla krig i Folkhemssverige, 
Stockholm: Atlantis.

Samuelsson, T. (213), ”Detta måste vara världens bästa experimenthus.”   
En studie av barns användning av ett Science Center, i Helander, K.

 (red.), Nu vill jag prata! Barns röster i barnkulturen, Stockholm: Stockholms 
universitets förlag.

Silei, F. & Quarello, M. (213), Rosas buss, Bromma: Alvina förlag & produktion AB.

Smith, A.T. (213), Claude i storstan, Stockholm: Rabén & Sjögren.

Svensson, C-J. (214), Festligt, folkligt, fullsatt. Offentlig debatt om Historiska 
museets publika verksamhet från ”Den Svenska Historien” till ”Sveriges Historia” 
(diss.), Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation.



170

Trenter, L. & Kovanen, E. (2), Äventyr på Gripsholms slott, Stockholm:  
Rabén & Sjögren.

Zipes, J. (1984), Saga och samhälle. Den klassiska genren för barn och 
civilisationsprocessen, Bromma: Mannerheim & Mannerheim.

Vidén, E. & Ahlbom, J. (213), Sigges dinosaurier, Stockholm: Berghs.

Walt Disney Enterprises (21), Atlantis en försvunnen värld, Malmö: Richter.

Whybrow, I. & Reynolds, A. (24), Harry och dinosaurierna på museet,  
Malmö: Damm förlag.

Wirsén, C. & Wirsén, S. (1999), Rut & Knut ställer ut, Stockholm:  
Rabén & Sjögren.

von Zweigbergk, E. (195), Barnboken i Sverige 150–150, Stockholm:  
Rabén & Sjögren.

Kanske är historieundervisningen nu så anorektisk att 
den enbart är en fasad utan bakgrund eller innehåll? Vad 
kan vi göra åt situationen?



171

Ett samhälle utan utbredd historiekunskap är som en individ utan minne, ett enfaldigt 
samhälle där ingen kan lära något av tidigare erfarenhet, ingen kan förstå varför 

det egna samhället och andra samhällen ser ut som de gör, ingen förstår andras kultu-
rella bakgrund, ingen begriper sig heller på andra länders och kulturers erfarenheter, 
traditioner eller värdemönster. Kort sagt, utan historisk medvetenhet och kunskap står 
sig ett samhälle lika värnlöst som en individ utan minne. Argument som de nämnda 
brukar framhållas som motivering till varför det är en samhällelig angelägenhet att be-
driva historieundervisning i skolan. Det sker för att vi som individer och kollektiv ska 
kunna tolka och förstå vår samtid, det vill säga kunna anlägga ett historiskt perspektiv 
på såväl vårt samhälle som hela vår tillvaro. Hur står det då till med den svenska skolans 
historieundervisning? 
 En vanlig uppfattning bland dem som undervisar i historia på universitetsnivå är 
att det råder ingen tvekan om att den historiska allmänbildningen bland studenterna 
har sjunkit under senare decennier. Det faktum att det alltid sker en viss förskjutning 
i historiekursernas innehåll förändrar inte bilden. 1 Förhållandet är till och med så väl-
känt att nio Uppsalahistoriker i ett debattinlägg 213, som gäller oro över sjunkande 
studentkunskaper i svenska, i förbifarten skriver: ”Att de flesta studenter inte har några 
grundläggande kunskaper inom vårt eget ämne, historia, har vi accepterat”. 2 

 Även en luttrad iakttagare kan fråga sig om det verkligen är naturligt att våra elever 
inte får med sig grundläggande historiekunskaper från skolan? Under alla förhållanden 
är det inte enbart skolans historieundervisning utan också universitetens, kanske särskilt 

hans albin larsson

Historieundervisningens framtid 
– en oviss historia 

1  Queckfeldt (21); Berg & Haddouche (23); Ett flertal undersökningar av  
 lärarstudenters syn på historieämnet finns, t.ex. Ludvigsson (211).
2  ”Våra studenter kan inte svenska”, UNT 213-1-2. För att belysa förhållandet  
 säger en av Uppsalahistorikerna några månader senare: ”Trots att de sökt ämnet  
 historia har de inte förstått när medeltiden var, de vet inte att Napoleon kom  
 efter franska revolutionen. De kan fråga – spelar det någon roll i vilken ordning  
 krigen kommer?”, Expressen 213-5-22.
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den inom lärarutbildningen, som bör ställas i fokus om man ska diskutera orsak och 
verkan bakom sjunkande historiska kunskaper. Vi vet att historieundervisningen kan se 
väldigt olika ut men hur ser dess bakomliggande villkor ut? Syftet med denna text är 
att mot bakgrund av samhällets och skolans gradvisa förändring sedan 19-talet, be-
lysa och tolka historieundervisningens i skolan förändrade villkor såsom de framträder 
genom politiska beslut och i styrdokument. I den avslutande tolkningen ställs detta i 
relation till såväl Skolinspektionens kvalitetsgranskning av grundskolans undervisning 
i historia som det ovanstående påståendet om sjunkande ingångsvärden när det gäller 
historiestudenters förkunskaper. Vilka förhoppningar ger detta underlag till när det gäller 
historieundervisningens framtid?

Viktigare skolförändringar sedan -talet 
Bakgrund till dagens situation utgörs av de senaste femtio årens skolreformer. De kan 
ses som tre olika reformperioder med varierande samhällsbakgrund, nämligen först 
19-talets reformer med införande av grundskola och gymnasieskola som viktigaste 
inslag, därpå 199-talets omläggning av skolan till en mål- och resultatstyrd organisa-
tion där ansvaret för utbildningens genomförande lades på kommunerna samt så kallad 
elevpeng infördes. Det senare ledde till uppkomsten av en flora av skattefinansierade 
fristående skolor vid sidan av de kommunala. Den tredje reformperioden 25–214, 
var som intensivast 21–213.

Reformer och ekonomi
Den första reformperioden, alltså 19-talet med förlängning fram till ca 199, innebar 
en total omläggning av den tidigare parallella skolorganisationen till dagens enhetliga 
system med en grundskola och en gymnasieskola för alla elever. Den innebar också att 
den skolideologi som brukar kallas progressivism etablerades i Sverige och i en allt mer 
extrem version, vilket kom att påverka hela skolans utformning för decennier framåt. 
Det betydde bland annat att värdet av ämneskunskaper tonades ned till förmån för 
vad som ansågs vara olika former av social träning. Skolans uppdrag vidgades till att mer 
eller mindre omfatta varje elevs sociala situation. 3 Dess innehåll och undervisningsformer 
ändrades successivt. Ett av de mest bärande fundamenten från 19-talet, att alla elever i nio 
år av jämlikhetsskäl ska läsa samma kurser i en godtyckligt sammansatt klass, har bestått till 
nutid. Inom denna enhetlighetsram har en rad olika pedagogiska och organisatoriska idéer 
prövats kring hur man kan minska oron i skolan, göra undervisningen greppbar för elever 
med studiesvårigheter, etcetera men utan något genomgående positivt resultat. 

3  Jfr Larsson (211) kap. 4.
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 Den samhällsekonomiska bakgrunden var att det i tre decennier från 1945 rådde en 
oavbruten ekonomisk tillväxt som vid mitten av 197-talet övergick i en åtstramnings-
period. Denna accentuerades under 198- och 199-talen, varefter en ny tid av över-
skott infann sig. Detta påverkade hela samhällsklimatet och ett allmänt synsätt blev 
att den offentliga sektorn behövde effektiviseras. Fenomenet New Public Management 
(NPM) innebar att offentlig verksamhet skulle inspireras av företagens arbetssätt samt 
regelstyrning ersättas med målstyrning. Skolans villkor och utveckling påverkades starkt 
av detta.
 Föreningen av en progressivistisk skolideologi och NPM innebar att skolans hela 
kvalitetsstödjande regelverk utmönstrades mellan 1985 och 1994. Behörighetsregler för 
skolchefer, rektorer och lärare avvecklades helt eller upplöstes. Begränsningen av skol-
klassernas storlek försvann, kursplanerna blev tolkningsbara och undervisningstiden 
ändrades från veckoschema till ”garanterad undervisningstid”, en klumpsumma tim-
mar som skulle gälla sammanlagt för alla ämnen och årskurser med lokal fördelning, 
vilket innebar att den blev motsatsen till garanterad. Staten, som dittills säkerställt kva-
liteten i lärarkompetensen och i undervisningen, abdikerade till att endast formulera 
tolkningsbara mål. Skolhuvudmannen axlade rollen som ansvarig för skolan men med 
svag eller ingen kvalitetsstyrning.4   

Lärarrollens förändring
Från början av 199-talet förlorade skolan som arbetsplats i attraktivitet och många 
utbildade lärare slutade. Dessutom kunde inte lärarutbildningen längre locka dem som 
skolan skulle ha behövt. Från att ha varit en populär utbildning, där det var svårt att bli 
antagen, övergick lärarutbildningen kring 199 till precis motsatsen. Det blev svårt att 
fylla platserna trots att alla behöriga sökande antogs. Den under 199-talet för svenska 
förhållanden höga arbetslösheten hindrade inte att det samtidigt rådde stor och ökande 
brist på lärare, ett förhållande som fortsatte det följande decenniet. I en nordisk rapport 
23 konstaterades att i Sverige saknade omkring var fjärde av heltidslärarna i gymna-
sieskolorna full behörighet. Bland deltidslärarna var nästan varannan obehörig. 5 Bristen 
har fortsatt och är i skrivande stund (217) högst betydande. 
 Varför blev det på detta vis? Lärarrollen har i alla tider genomgått förändringar, liksom 
andra yrkens villkor har förändrats, men frågan är om inte 199-talet slår alla tidigare 

4  Ibid., kap. 5 Målstyrningens effekter på den offentliga sektorn, särskilt staten,  
 finns analyserade i Tarschys & Lemne (213). När det gäller just skolpolitiken,  
 se Larsson (213).

5  Ståhle (23).
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perioder när det gäller dramatiska omkastningar i villkoren för lärare. Från att ha varit 
flera yrken med olika utbildning, profil och därmed identitet slogs förskollärare, lågstadie-
lärare, mellanstadielärare, fritidspedagoger, adjunkter och lektorer samman till en kategori 
som mer eller mindre skulle behärska alla sorters skolarbete. Denna avprofessionalisering 
skedde under påståenden om att läraryrket professionaliserades, alltså tvärtom, efter-
som de allmänna sysslorna, det som inte var undervisning, lyftes fram som allt mer 
väsentliga. Genom borttagandet av de olika lärarkategoriernas yrkesbenämningar, upp-
lösandet av deras behörighetsregler, upplösningen av timplanerna, betonandet av att 
den fysiska närvaron i skolan är viktigare än ämneskompetensen, tillkomsten av nya 
administrativa arbetsuppgifter, politikers och trenddebattörer påståenden om att läraren 
inte behöver kunna så mycket utan mest finnas till hands med mera, blev läraryrket 
avspecialiserat. Arbetsgivarparten visade tydligt att det viktiga var att lärarna klarade att 
lösa sociala konflikter, att de uppehöll sig i lokalerna under kontorstid och att de var 
öppna för förändringar utan att visa missnöje. Härigenom var det naturligt att fort-
bildningsresurserna gick till just träning i den typen av uppgifter och nästan aldrig till 
ämnesfortbildning. Lärarna blev en yrkeskår i kläm. 
 Lärarrollen övergick från 199-talets början från specialisten med stark yrkesidentitet, 
alltså olika typer av lärare med olika kompetens ämnesmässigt och stadiemässigt, till i 
hög grad den allmänne trivselvaktmästaren, någon som representerar de vuxna i skolan, 
finns till hands, är socialt kompetent och kan lösa allehanda enkla uppgifter. Det behöver 
väl knappast sägas att detta ändrade förutsättningen för undervisningen i de flesta ämnen. 
För historieämnet gällde dessutom alldeles speciella förutsättningar, eftersom det för-
ändrades till innehåll och framför allt i fråga om undervisningstid.

Historieämnets förändrade ställning
Med samhällsförändring följer skolförändring. Eftersom historieämnet, liksom andra 
ämnen, är högst föränderligt är det naturligt att historieundervisningens förutsätt-
ningar alltid förändras. Om man utgår från ett inomvetenskapligt och ämnesmässigt 
perspektiv kan man emellertid låta de samhälleliga villkoren för skolan förskjutas till bak-
grunden. Historieforskaren kan betrakta skolan och dess undervisning utifrån ett ren-
odlat vetenskapligt perspektiv och framföra synpunkter på vad historieundervisningen 
bör innefatta. För didaktikern, den som ska planera och genomföra undervisning, står 
frågan om hur detta ska ske i förgrunden. Den kan besvaras endast om det står klart vad 
undervisningen ska handla om samt vilka andra omständigheter som gäller, såsom elev-
gruppens storlek och sammansättning, tiden till förfogande med mera. Det är välkänt 

 Se bl.a. Stenlås (29).
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att historieämnet återkommande, kanske alltid, brottas med så kallad stoffträngsel, allt-
så att det finns betydligt mer att undervisa om än vad tiden medger. Ur lärarperspektiv 
blir detta mer än ett teoretiskt problem. Målen ska nås men tiden är otillräcklig. Såväl 
frågan om vad som om hur är därför ständigt aktuell. 

Historieundervisningens innehåll
Som helhet kan konstateras att historieämnet genomgått en betydande förändring i 
läroplanerna och deras föregångare. Från 192-talet får den traditionella fosterlandsoriente-
rade historieundervisningen maka på sig till förmån för en opartisk och saklig under-
visning, gradvis med allt större utrymme för modern historia. Genom tillkomsten av 
grundskolan sker en tydlig tyngdpunktsförskjutning mot senare tids historia. Historie-
ämnets betydelse för kritiskt tänkande och för att ge sammanhang i nuet framhölls 
genomgående både före och efter grundskolans tillkomst. Ämnet kom genom 199 års 
läroplan att kunna läsas tillsammans med andra ämnen och 198 blev det helt integrerat 
i ett samhällsorienterande block. Dess studiemässiga innehåll genomgick samtidigt en 
förändring från mer explicita historiska inslag till allmänt samhällstematiska. Genom 
tillkomsten av 1994 års planer blev historieämnets mål för grundskolan tolkningsbara 
och en förskjutning av de mer kvalificerade delarna av innehållet skedde från de mål 
alla ska kunna nå till de mål endast några kan nå. Sedan 211 har detta balanserats genom 
en utförlig punktvis uppräkning av innehållets centrala delar. En betydande svårighet för 
att nå likvärdighet återstår emellertid i att klara ut hur det centrala innehållet ska om-
sättas i undervisning med tanke på hur kunskapskraven är formulerade.7

 På gymnasienivå har också en förskjutning skett mot senare historia och genom in-
förandet av Lpf 94 delvis en övergång till tematiska studier, något som bibehållits i 
planerna från 211. Gymnasienivåns planer måste för hela 19-talet anses som mycket 
ambitiösa. Detta gäller inte minst efter 1994, då ambitionsgraden närmast blev högre 
än tidigare. Fram till 211 var det endast inom de studieförberedande linjerna och pro-
grammen som historiestudier förekom. Sedan dess studerar alla gymnasieelever historia, 
om än olika mycket. Gymnasiekurserna från 1994 byggde på den idylliserade förutsätt-
ningen att grundskolans kurs var inhämtad, att de så kallade uppnåendemålen hade 
nåtts. 8 I och med tillkomsten 211 av nya läro- och kursplaner förändrades detta delvis 
genom den precisering av ”centralt innehåll” som infördes. Gymnasieskolans historie-

7 Denna utveckling finns beskriven i Larsson (21) och (211).

8  Ibid. Detta fick nya förutsättningar i och med tillkomsten av 211 års läroplaner  
 och nya kurser, där innehållet blev mer preciserat. Se Läroplan för grundskolan  
 211: Kursplan i historia i grundskolan (211) samt Ämnesplan i historia för  
 gymnasieskolan.
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kurser gällde fram till 211 endast de studieförberedande programmen. Fortfarande är 
kursplanerna liksom målen ambitiösa och det tycks fortfarande föreligga en betydande 
diskrepans mellan vilka mål undervisningen ska nå och vad som var praktiskt möjligt 
att genomföra.
 Som helhet är historieundervisningens innehåll, så som det framgår av styrdoku-
menten, mycket ambitiöst formulerade. En förskjutning av stoffet till senare historia 
har skett men hela tiden, det gäller även 1994 års läroplaner, har ambitionerna förblivit 
höga. Ämnets roll för värdegrunden, som markerades så tydligt under 19-talet, har 
gradvis framhållits allt mindre, sedan 1994 nästan inte alls.

Vartåt lutar historieundervisningens framtid?

Historieundervisningens utrymme
Under senare decennier har efterfrå-
gan på historia varit stor. Kalla krigets 
slut, Sovjet-unionens kollaps, EU:s 
ökade integration och utvidgning, ett 
ökat terroristhot och överhuvudta-
get en förändrad världsordning med 
en sammanvävning av gamla och nya 
konflikter har bidragit till detta. Därtill 
kommer inhemska förändringar, delvis 
beroende av de storpolitiska, exempelvis 
anslutningen till EU, ändrad försvars- 
och säkerhetspolitik, ny statlig bud-
getordning, marknadsorientering av 
den offentliga sektorn, ändrad befolk-
ningssammansättning etniskt, kultu-
rellt och religiöst. Behovet av historiska 
förklaringar har mot denna bakgrund 
blivit mycket starkt, vilket tagit sig 
uttryck i stor efterfrågan på historisk 
litteratur, historiska kurser, museiut-
ställningar kring historiska tema och 
historisk bakgrundsteckning i nyhets- 
och debattsammanhang. 
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Den gymnasieförberedande nivån – halverad undervisningstid 
Skolans historieundervisning har dock inte följt med. Trots svårigheterna att göra 
siffrorna helt jämförbara råder det ingen som helst tvekan om att historieämnet har 
minskats radikalt på grundskolenivå de senaste  åren, sedan 1955 med cirka 5% 
på gymnasieförberedande nivå, alltså i förhållande till realskolan. 9 I själva verket kan 
minskningen vara betydligt större, eftersom det sedan 198 inte finns någon garanterad 
minimitid för ämnet. För tiden efter 1994 är osäkerheten ännu större, eftersom det totala 
timtalet i grundskolan ska fördelas lokalt på fyra ämnen och nio skolår. I de kommuner 
och fristående skolor där timplan inte används finns ingen som helst garanti för att ens 
de ”samhällsorienterande” ämnena tillsammans erhåller en viss minimitid. 
 I nuläget (217) gäller att av totalt 5 garanterade undervisningstimmar ska 885 
användas till de samhällsvetenskapliga ämnena. Om historia får en fjärdedel blir det 221 
timmar men rektor kan besluta att 2 % av denna tid kan användas till ”skolans val”. 
I så fall återstår endast 177 timmar för hela grundskolans historiestudier, vilket ger 2 
timmar per läsår. 

Gymnasienivån – massreduktion av undervisningstid 

För gymnasienivån gäller motsvarande men skillnader finns mellan olika linjer eller pro-
gram. Fram till 211 fanns historia över huvud taget inte i yrkesskolan, sedermera gym-
nasieskolans yrkesprogram. För de studieförberedande programmen gällde olika villkor, 
alltså att eleverna läste olika mycket historia. Alla linjer fick från 19-talet vidkännas 
successiva minskningar av undervisningstiden i historia men med en tydlig acceleration 
under 199-talet. De mest anmärkningsvärda förändringarna skedde 1994 i och med 
införandet av den målstyrda och kursorganiserade gymnasieskolan. Den tidigare huma-
nistiska linjen, som 1994–21 motsvarades av en inriktning inom det samhällsveten-
skapliga programmet, förlorade då 8 % av undervisningstiden, samhällsvetarna med 
samhällsvetenskaplig inriktning förlorade 3 %, naturvetarna 4 respektive 2% och 
teknikerna 1%. Det sistnämnda är anmärkningsvärt, eftersom den dittillsvarande 
politiken var att också tekniker behöver viss humanistisk skolning, något som dock inte 
gällde åren 2–21.

9 En beräkning av timplaneförändringarna 19–198 på gymnasieförberedande  
 nivå utfördes 1981 av Urban Dahllöf. Han konstaterar att ämnesutvecklingen  
 visar störst skillnad i svenska, kristendomskunskap, sedermera religionskunskap,  
 samt övriga samhällsorienterande ämnen: Dahllöf, s. 15.



178

Tabellen bygger på omräkning till undervisningstimmar enligt den ordning som gäller från år 
2000 då antalet gymnasiepoäng utökades till att bli fler än antalet undervisningstimmar. För 
historieämnet räknas från och med år 2000, då timplanen således ersattes med en poängplan, 
att ämnet endast tilldelas ett timtal som utgör 80% av poängtalet. Jfr Larsson (2001).

Således innebar 199-talet en omfattande minskning av undervisningstid på gymnasienivå. 
Riksdagsbeslutet 25 om att göra historia till ett kärnämne innebar att statsmakterna 
hade tänkt om men ikraftträdandet dröjde. Man kan också observera att de olika kur-
serna i och med förändringen år 2 inte längre garanterades undervisningstid i propor-
tion mot poängtalen. Efter år 2 betydde det att ämnen som endast lästes av elever i 
studieförberedande program, såsom historia, löpte stor risk att förlora ytterligare under-
visningsresurser. Ytterligare krympning blev således möjlig inom systemets ram.
 Tabellen visar även annat. Det bör observeras att den historiska förändring som 
riksdagsbeslutet 25 (kallat Gy7) innebar har fullföljts till betydande del, trots att 
reformen inhiberades efter regeringsskiftet året därpå. Från och med 211 studerar även 
yrkesprogrammens elever historia. I tabellen markeras Gy7 med mörk bakgrunds-
färg. I förhållande till Gy7 innebär den senare beslutade ordningen, Gy11, delvis oför-
ändrade förhållanden, delvis förstärkt ställning för historieämnet men delvis också en 
klart försvagad ställning. För tekniskt program och för yrkesprogrammen är förhållan-
det oförändrat, för humanistiskt och estetiskt program är det förbättrat men för sam-
hällsvetenskapligt, naturvetenskapligt och ekonomiskt program har de obligatoriska 

Tabell 1: Obligatoriska undervisningstimmar för historieämnet på gymnasienivå sedan 1966

 Linje/Program    

Läro- Humanistisk Samhälls- Ekonomisk Naturveten- Teknisk- Estetisk Yrkes- 
plan  vetenskaplig 2- eller skaplig 2- eller   program
/År   3-årig  4-årig
 
Lgy 66 197 197 99 148 99  0

Lgy 70 247 247 99 99 eller 148 99  0

Lpf 94 190 190 80 80 80 80 0

Lpf 94/ 80 160 80 80 0 80 0
2000 (100 p) (200 p) (100 p) (100 p)  (100 p)

Gy07 120 200 120 120 40 120 40
 (150 p) (250 p) (150 p) (150 p) (50 p) (150 p) (50 p)

Lgy 11 160 80 80 80 40 160 40
 (200 p) (100 p) (100 p) (100 p) (50 p) (200 p) (50 p)
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historietimmarna minskat. Största minskningen i och med Gy11 gäller Samhällspro-
grammet. Visserligen är historia obligatoriskt också inom dess inriktning mot samhälls-
vetenskap, vilket innebär ytterligare 1 poäng, men denna inriktning lockar inte mer 
än drygt en tredjedel av programmets elever. 1 Slutsatsen kvarstår således: sedan 199-
talets början har historieämnet på gymnasienivå utsatts för en omfattande minskning 
av undervisningstid.

Historieämnets ställning
Under 19-talet delades historieämnet i historia och samhällskunskap för att ge en 
modern profil åt skolundervisningen. Äldre stoff skulle utmönstras och ersättas med 
historia kring senare tidevarv. Under 19-talet önskade regeringen att ämnet på 
grundskolenivå skulle inrangeras i ”samhällsorienterande” ämnen, vilket också skedde. 
Synen på historieämnet i utredningar och propositioner utvecklades från markerat po-
sitiv till likgiltig eller under 199-talet närmast urskuldande. På verksnivå, Skolöver-
styrelsen respektive Skolverket, gjordes inga klara utåtriktade markeringar för någon 
bestämd syn på historieämnets betydelse. Såväl regeringen som verken gav uttryck för 
att ämnet måste krympas eftersom annat stoff skulle ges utrymme. Man kan konstatera 
att synsättet på politisk nivå gick från ett uttalat engagemang i historieämnet till när-
mast likgiltighet.11 
 Minskningen av ämnet föranledde dock från slutet av 198-talet återkommande spo-
radiska politiska initiativ för att stärka dess ställning, oftast från enstaka riksdagsleda-
möter. Historielärare krävde en förstärkning av ämnet liksom enstaka representanter för 
universitetens historieinstitutioner, i regel sådana som utbildade historielärare. Någon 
förändring av politikens inriktning föranledde dessa initiativ dock inte, vare sig under 
socialdemokratiska eller borgerliga regeringar. En nyhet i förhållande till tidigare var 
dock när utbildningsdepartementet 21 önskade att på gymnasienivå helt och hål-
let utmönstra såväl religionskunskap som samhällskunskap. Med hänvisning till att 
”helhetsperspektiv” eftersträvades, föreslogs att dessa ämnen och vissa historiska inslag 
skulle bli till ett enda ämne kring skolans värdegrund, dock utan mer tid på schemat. 
Därmed markerades en total omvärdering av historieämnet, från att ha tillmätts stor 
allmän betydelse till att ses som ett stödjande inslag i ett värdegrundsämne och detta 
tillsammans med samhällskunskap, som en gång infördes för att utgöra ett modernt 

1 Programblad Samhällsvetenskapsprogrammet 217-9-23. 
11 De allmänna skolförändringarna kring 199 var så omfattande   
 att historieämnets ställning väckte föga uppmärksamhet eller engagemang hos  
 journalister och politiker. Jfr Larsson (29).
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komplement till historia. Remissinstanserna gjorde emellertid helt ned förslaget, som 
aldrig lades fram till riksdagen. Detta hindrade dock inte Skolverket från att två år senare, 
också utan motivering, förgäves föreslå just en sorts SO-block som kärnämne i stället 
för historia, samhällskunskap och religionskunskap. Vändpunkten kom några år däref-
ter när gymnasiekommittén av år 2 lämnade sitt betänkande 23 och då föreslog 
att historia skulle bli kärnämne, något Historielärarnas förening hade verkat för sedan 
systemet med kärnämnen infördes. 12 

Historiedidaktikens villkor
Begreppet historiedidaktik är långt ifrån entydigt. Det kan uppfattas som ”hur man 
undervisar i historia”, alltså metodik, men också som något betydligt vidare som inne-
fattar hur historia sprids, uppfattas och används i samhället.13 När det gäller under-
visningssammanhang är förstås urvalsproblematiken central. Vad ska undervisningen 
handla om? Lika central är frågan om hur detta ska gå till. Eftersom tiden för skolans 
historieundervisning är ytterligt begränsad blir vägen över den vidare dimensionen av 
historiedidaktik nödvändig för att kunna sätta in den skolrelaterade historiedidaktiken 
i rätt sammanhang.14 Det betyder att eftersom undervisningstiden i skolan är obetydlig 
eller liten skaffar sig barnen ett historiemedvetande utifrån vad de uppfattar i sin om-
givning, via föräldrar, äldre släktingar, kamrater, serier, TV-program, filmer, dataspel 
etcetera. För att skolundervisningen ska kunna bli framgångsrik måste läraren väga in 
vilka historiska kunskaper och föreställningar och, om man så vill, vilket historiemed-
vetande, som finns hos eleverna. De didaktiska frågorna ska således besvaras utifrån 
såväl vad som är fastställt i styrdokumenten som vad en serie individuella och lokala 
omständigheter föranleder. Vi kan tala om fasta och rörliga variabler.

12  Denna utveckling finns belyst i Larsson (21) respektive (211a och b).   
 Se även Hellstenius (21) och Elgström (211) samt när det gäller   
 Historielärarnas förenings påverkan: Historielärarnas Förenings Årsskrift (217).  
 Utredningsbetänkandet från 23 hette Åtta vägar till kunskap – en ny struktur  
 för gymnasieskolan, SOU 22:12. 
13 Se t.ex. Schüllerqvist (212). En översikt av det historiedidaktiska fältet, med  
 tonvikt på teoribildning, finns i Karlsson-Zander (29).
14 I den historiedidaktiska debatten kring historieundervisningen sedan 195 
 har skiljelinjer kunnat iakttas mellan åtminstone fyra olika kunskapstraditioner:  
 1) en traditionell variant som präglas av faktamässig plugginlärning, 

 2) en delmängd i ett samhällsorienterande block, 

 3) en historievetenskaplig tradition och 

 4) en didaktisk tradition. Resonemanget finns utvecklat i bl.a. Larsson (1997).
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 Bland historiedidaktikens fasta variabler återfinns styrdokumenten, alltså skollagen, 
läroplanen med kurs- respektive ämnesplaner samt andra av staten beslutade ramar för 
undervisningen. Till detta kommer ett antal rörliga variabler, t.ex. skolideologin hos 
huvudmannen respektive läraren, den senares kompetens (kunskap, förmåga att sti-
mulera intresse etcetera), det schemamässiga utrymmet, den sociala miljön (elevernas 
hem- och skolmiljö), elevernas förkunskaper, tillgången till lämpliga läromedel och 
hjälpmedel etcetera. Den reella möjligheten att bedriva framgångsrik undervisning är 
givetvis direkt beroende av hur dessa sistnämnda rörliga variabler ser ut. De påverkar 
samtliga didaktiska och metodiska synsätt och alla tänkbara kombinationer av dem. 
Därför är det utomordentligt svårt att generellt framhålla ett visst alternativ, ett visst 
sätt att undervisa, som bättre fungerande än andra sätt. Numera eftersträvas i offentlig 
verksamhet ofta så kallad ”best practice”, alltså att de mest fungerande exemplen ska 
lyftas fram som föredömen som bör följas. Problemet i fråga om undervisning är att 
detta förutsätter att de rörliga variablerna är identiska eller näst intill. Annars går det 
inte att med självklar framgång överföra en viss metod från ett sammanhang till ett annat. 
Metodvalet måste normalt sett baseras på en avvägning där de rörliga variablerna ges 
stor tyngd. Inte heller det nyinrättade Skolforskningsinstitutet kommer att generellt 
kunna framhålla vad som är rätt metod utan presenterar forskningsresultat ”och disku-
terar dessa ur olika metodiska och didaktiska perspektiv”. Syftet sägs vara att ge mening 
åt den kunskap som forskningen tar fram och att ge underlag till utveckling av skolans 
undervisning. 15 
 Forskningen kan således endast ge underlag för didaktiska överväganden, inte ange 
vad som är den generellt bästa metoden. Det måste den enskilde läraren avgöra med 
hänsyn till de rörliga variablerna. Svårigheten för just historielärare att lokalt söka jäm-
ka samman målen med de reala förutsättningarna är betydande, eftersom det är ett 
omfattande innehåll som ska genomlysas under en påtagligt kort undervisningstid. En 
betydande faktor i sammanhanget är elevernas språkliga förmåga. I en avhandling 217 
kring hur grundskoleelever lär sig historia i klassrummet framhåller historikern Anna-
Karin Stymne elevernas läs- och skrivkunskaper som avgörande för deras förutsätt-
ningar att förstå historia: ”Det som läraren försöker förmedla uppfattas helt enkelt som 
något annat av eleverna, just för att de saknar begreppsförståelse. Det här syns tydligast 
hos de svagaste eleverna.” Elevernas bristande begreppsförståelse leder, menar hon, till 
ett glapp mellan undervisning och lärande.1

15  Skolforskningsinstitutets hemsida 217-9-22.
1  Stymne (217). Citatet härrör från: Glapp mellan undervisning och inlärning  
 i historia (217).
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 Man kan, utifrån allehanda sentida forskningsrapporter och avhandlingar kring his-
torieundervisning, konstatera att det hos lärare och historiedidaktiska forskare finns 
gott om goda idéer och uppslag till hur undervisningen ska läggas upp. 17 Samma kon-
staterande gör också Skolinspektionen 215 i sin genomlysning av historieundervis-
ningen i högstadiet, årskurs 7–9. Här gäller det om eleverna lyckats utveckla de fyra 
förmågor som nämns i kursplanen.18 Granskningen visar på goda exempel på undervis-
ning ”som utvecklar elevernas förmåga att använda en historisk referensram”. Skolin-
spektionen nämner dock att det på flera områden finns ”utvecklingsbehov”, framför 
allt att undervisningen inte är inriktad mot att utveckla alla förmågor. Man skriver att 
många lärare har en bristande förtrogenhet när det gäller hur kursplanen ska tolkas 
och omsättas i konkret undervisning och kopplar detta till en alltför grund utbildning 
bland lärarna.

Nästan alla lärare vars undervisning har granskats i projektet undervisar i minst tre (och 
vanligen fler) ämnen utöver historia, samtidigt som de ibland inte har mer än en termins 
studier i historia på högskolenivå i sin lärarutbildning. Detta kan förklara svårigheterna 
att förstå hur kursplanen ska tolkas och omsättas i konkret undervisning. 19 

Av betydelse är också att Skolinspektionen återkommande nämner att lärare ofta upp-
ger tidsbrist och bristande fortbildning i ämnet som en betydande svårighet i sam-
manhanget. Skolhuvudmännen uppmanas att korrigera brister på dessa områden och 
allmänt konstateras: ”Med tanke på att många rektorer saknar djupa ämneskunskaper i 
historia kräver detta att rektor drar nytta av den ämneskompetens som finns på sko-
lan och i huvudmannens organisation.” 2 Det betyder i klartext: låt professionen be-
stämma över det professionen begriper bättre än en rektor som saknar kompetens på 

17  Att förstå sin omvärld och sig själv – Samhällskunskap, historia, religion och  
 geografi (213) innehåller en översikt av fältet. Se särskilt kapitel 8 ”Historia”,  
 avsnittet ”Olika sätt att arbeta med historieämnet”.
18 De fyra förmågorna är att: använda en historisk referensram som innefattar  
 olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och   
 utvecklingslinjer; kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att  
 skapa historisk kunskap; reflektera över sin egen och andras användning av  
 historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv; använda historiska  
 begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas skapas och används.  
 Se Skolverket, kursplan i historia.
19  Undervisningen i historia (215), passim; citatet från s. 31.
2  Ibid., s. 31.
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området.21 Att det inte är självklart att professionen bestämmer i metod- och fortbild-
ningsfrågor är en konsekvens av skolans kommunalisering som de facto ger rektor och 
skolhuvudman, oberoende av kompetens på området, denna beslutsmakt.

Tolkningar
Om vi utgår från att bristerna i grundskolans historieundervisning är så stora som Skol-
inspektionen hävdar i sin kvalitetsgranskning och att det stämmer att historiestudenter-
nas förkunskaper är ytterligt svaga, det vill säga att gymnasieskolans historieundervis-
ning inte ger tillräckliga kunskaper, hur kan vi förklara det? Att villkoren för skolans 
historieundervisning, såsom de framträder genom politiska beslut och i styrdokument, 
har genomgått högst betydande förändringar sedan 19 och i all synnerhet sedan 
199-talets början torde stå utom allt tvivel. Förutom skolans utveckling och föränd-
ring påverkas historieundervisningens förutsättningar även av historievetenskapens in-
omvetenskapliga utveckling. Det är inte möjligt att med någon total precision fastställa 
vilka bakgrundsfaktorer som haft och har vilken betydelse för historieundervisningen. 
Man kan dock konstatera att stora förändringar ägt rum i den samhälleliga och veten-
skapliga kontext som utgör grund och miljö för skolans historieundervisning.22 Hur 
kan de tolkas? 
 Historieämnets villkor ändrades genom 19-talets skolreformer. Under en period av 
stark ekonomisk tillväxt krymptes ämnet för att ge plats åt andra ämnen. Minskningen 
av undervisningstid var påtaglig om man jämför högstadiet med dess föregångare realskolan. 
Därefter, från 197-talet och framåt, krymptes ämnet när progressivistisk skolideologi influ-
erade beslutsfattarna till att se ämneskunskaper som mindre betydelsefulla. När sedan 
samhällsekonomin blev ansträngd följde skolans kommunalisering och borttagandet av det 
statliga kvalitetsstödjande regelverket kring skolan. Undervisningstiden blev avsevärt 
mindre och dessutom relativ. Historieämnet upptogs inte heller bland de gymnasieämnen 
som från 1994 var gemensamma för alla gymnasieelever. Lärarutbildningen förändrades 
i riktning mot mindre ämnesdjup. Först när samhällsekonomin efter millennieskiftet på 
nytt blev starkare påbörjades en ny reformperiod då historia blev ett obligatoriskt gym-
nasieämne. Lärarutbildningen från 211 innebär krav på starkare ämneskunskaper och 
dessutom reformerades såväl grund- som gymnasieskolan med nya läro- och kursplaner 
i vilka innehållet markerades betydligt tydligare än 1994. 

21  För att utses till rektor behöver man sedan 198 inte ha någon pedagogisk eller  
 ämnesmässig utbildning över huvud taget, endast ha skaffat sig ”pedagogisk  
 insikt”, vilket alla medborgare torde ha gjort i någon form. Inom fyra år från sitt  
 tillträde ska en rektor dock ha genomgått en kortare rektorsutbildning, 3 hp.
22  Detta finns utvecklat i Larsson (21 och (211b). 
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 När kring år 2 skolans kvalitet blev en mer brännande politisk debattfråga änd-
rade den statliga skolpolitiken successivt inriktning. Staten återtog en avsevärd del av 
kontrollen över skolan, bland annat skapades en fristående statlig skolinspektion, styr-
dokumenten samt lärarutbildningen förtydligades och lärarlegitimation infördes. Ändå 
har inte några beslut kunnat tas som ökar lärarnas frihet i yrket eller deras möjlighet 
att påverka sin fortbildning, inte heller om en viss minimikompetens för rektorer. Det 
har hittills funnits ett alltför starkt motstånd inom flera politiska partier samt hos kom-
munala företrädare och friskolornas ägarintressen mot att begränsa skolhuvudmännens 
makt över skolans kvalitetsfrågor. 23

 Lärarrollen genomgick en dramatisk förändring genom skolans kommunalisering, 
som innebar att lärarna förlorade mycket av sin yrkesautonomi. Till detta bidrog även 
systemet med elevpeng. Det innebar att skolan och därmed lärarna i hög grad förlorade 
sin ställning som myndighetsutövare. Det system med skolval som tillkom innebar att 
skolorna skulle tävla med varandra om elevernas gunst och lärarna blev, med idéhistori-
kern Sven-Erik Liedmans ord, ”tjänstehjon i sin egen skola”.
 Parallellt med dessa förändringar ägde en förändring av historieundervisningens 
innehåll rum, från en exposé över den historiska processen, epok för epok, till mer 
tematiserad historia som egentligen byggde på att eleverna i stort behärskade den histo-
riska processen och epokerna. Den innehållsliga förändringen innebar också att tyngd-
punkten försköts allt mer mot sentida historia. I den kursorganiserade gymnasieskolan, 
alltså från 1994, kan man inte tala om att den historiska processen står i centrum, utan 
mer att tematiska fördjupningskurser dominerar. Dessa förutsätter att det från grund-
skolan finns en kronologisk reda hos eleverna, något som inget tyder på. Historie- 
undervisningens utrymme på schemat genomgick samtidigt en mycket konsekvent 
minskning. I grundskolan skedde detta under 19- och 197-talen, en halvering i för-
hållande till realskolan, medan gymnasieskolans stora minskning av undervisningstid 
ägde rum först 1994 men var då desto mer drastisk. Att historia sedermera blev ett 
gymnasiegemensamt ämne är av mer principiell än reell betydelse, eftersom undervis-
ningstiden är så obetydlig. 
 Sammantaget betyder dessa viktiga förändringar av undervisningens villkor, som 
ändå inte inbegriper alla faktorer av betydelse, att ingen vet hur mycket historia en elev 
i grundskolan kommer i åtnjutande av. Timplanen är satt ur spel och om den skulle 
tillämpas hade den ändå inte givit mer än högst drygt 22 timmar för hela grundskolan, 
det vill säga cirka 25 timmar per skolår. Det finns knappast någon lärare som klarar att 

23  För de politiska partiernas relation till skolreformer och olika skolideologier,  
 se Larsson (215).
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lära ut historia i den omfattning som kursplanen anger med så lite undervisningstid 
till förfogande. Således är Skolinspektionens påpekande om kvaliteten i grundskolans 
(högstadiets) historieundervisning helt logiskt. Om man ovanpå detta lägger gymnasie-
skolans obetydliga studietid i historia, som dessutom är inriktad på tematik, som om 
grundskolans kurs vore inhämtad, är det också logiskt att resultaten haltar. Om detta 
är anledning till att historiestudenterna, de som lämnat gymnasieskolan, saknar till-
räckliga förkunskaper kan vi inte veta med bestämdhet. Mycket talar emellertid för det. 
 Från början av 199-talet och fram till 213 utbildades över hela landet lärare med 
många ämnen och litet djup. När sedan systemet med lärarlegitimation infördes gavs 
många av dessa lärare full behörighet i de ämnen som ingick i deras examen, oberoende 
av om det i deras studier fanns några ämnesrelaterade poäng. Ovanpå detta kan man 
lägga den nu (217) existerande historielärarutbildningen. För blivande grundlärare med 
inriktning mot F-3, alltså förskoleklass och lågstadiet, är det fråga om på sin höjd några 
högskolepoäng, inbakade i någon kurs om samhällsstudier. För blivande grundlärare 
med inriktning mot 4–, alltså mellanstadiet, rör det sig om en termins studier för 
samtliga samhällsorienterande ämnen, alltså cirka fem veckors historiekurs. Blivande 
ämneslärare ska läsa minst 45 hp (högstadiet), alltså en och en halv termin, men oftare 
mer, beroende av vad ämnet kombineras med och om det är huvudämne. Det kan röra 
sig om 2–4 terminers historiestudier. Sammansättningen av dessa är emellertid olika 
vid olika lärosäten. Vid vissa anslås en avsevärd del av studietiden till praktisk didaktik, 
alltså sådant som ska ingå i den utbildningsvetenskapliga kärnan, varför ämnesstudierna 
i verkligheten blir betydlig kortare än antalet terminer anger. Därtill kommer att flera 
lärosäten, några av de allra största, har övergått till tematiska studier på grundnivå. Den 
historiska processen, epokerna och deras utmärkande drag, förutsätts också här vara 
inhämtade, vilket vi vet att de sällan är. 24

 Således tycks det vara en kombination av många faktorer som ligger bakom dagens 
tillstånd för historieämnet och kunskapsnivån i skolan, som utgör studenternas in-
gångsvärden i högskolan. Av dessa faktorer synes professionens svaga ställning när det 
gäller beslutsmakten över metodik, ämnets obetydliga undervisningstid i skolan samt, 
på flera håll, mindre ändamålsenligt innehåll i kurserna på högskolenivå vara starkt bi-
dragande orsaker till de sviktande resultaten. 

24  På en direkt fråga till en kollega vid ett av våra mest uppburna universitet  
 om varför man vid dess historieinstitution inte har grundkurser som är   
 kronologiskt organiserade, var svaret: ”Studenterna har ju fått en kronologisk  
 genomgång både i grundskolan och på gymnasiet. Varför ska vi repetera   
 det en gång till?” Kollegan trodde alltså på fullt allvar att skolstudierna gav  
 erforderliga förkunskaper för tematiska kurser på universitetsnivå.
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 Hur ser mot denna bakgrund historieundervisningens framtid ut? Eftersom vi vet 
att studenternas förkunskaper är högst varierande fordras en ordentlig satsning på hög-
skolenivå för att kompensera detta. Några viktiga åtgärder för att förbättra historieun-
dervisningens villkor kan vara följande: 1) En förstärkning av ämnesinnehållet på aka-
demisk grundkursnivå, som senare i utbildningen kompletteras med historiedidaktik, 
i all synnerhet metodik; 2) På skolnivå är det nödvändigt att fastställa en ny och tydlig 
timplan, både på grundskole- och gymnasienivå. Timplanen signalerar den miniminivå 
på undervisningstid varje elev har rätt till; 3) Därutöver fordras kompletterande utbild-
ning för de lärare som, oberoende av formell behörighet, känner att de saknar viktiga 
delar i sin historielärarkompetens; 4) Lärarrollen behöver kompletteras till att åter ge 
lärarna, professionen, tolkningsföreträde i sådana frågor som gäller undervisningens in-
nersta kärna, alltså valet av metod, läromedel och fortbildning. 
 När den politiska beslutsprocessen medger att dessa förändringar kommer till stånd, 
då kommer också historieundervisningen att få bättre villkor och därmed elevernas 
och studenternas kunskapsnivå att stiga. Historien lär oss att ändringar kan komma 
plötsligt när rätt omständigheter föreligger. Låt oss hoppas på att en ökande kunskap, 
hos såväl allmänheten som beslutsfattarna, om skolundervisningens underliggande och 
styrande strukturer kan bidra till välbehövliga reformer och på sikt till ett lyft framåt, 
uppåt! ■
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