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Bildning och kritiskt tänkande

I utbildningsdebatten lyfts ofta väldigt pragmatiska mål fram, t.ex. att våra 
lärosäten ska utbilda sina studenter till att vara anställningsbara. Det finns 
högskolor som i sin reklam framhåller att de utbildar just ”Sveriges mest 
anställningsbara studenter”. Det är naturligtvis gott i sig men ett oerhört 
kortsiktigt mål, eftersom arbetsmarknaden ständigt förändras. Bättre hade 
varit att utbilda studenter som har förmåga att anpassa sig till nya förut-
sättningar, vars kompetens är av sådan art att de kan söka jobb inom breda 
sektorer. Självfallet kommer arbetsmarknaden alltid att efterfråga synnerliga 
experter på många områden men också dessa områden är ständigt under 
förändring. Således kommer det alltid att vara en fördel för vårt samhälle om 
vi kan stimulera fler att ha långsiktiga bildningsambitioner med sina studier. 
Oavsett vad en person yrkesmässigt kommer att syssla med i sitt liv kommer 
vederbörande alltid att ha personlig glädje av bildning. Det är rent av så att 
varje arbetsgivare har glädje av anställda som kan mer än vad som förväntas 
av dem. Personer som har förmåga att göra tolkningar och associationer kan 
helt enkelt lättare än andra se strukturer och samband bakom det synliga. I 
vilka sammanhang behövs inte det?
 Vi vet att barn genomgående är nyfikna och har lätt för att lära sig. De ska 
lära sig oerhört mycket och allra helst också att ifrågasätta och reflektera över 
vad som serveras som fakta eller förklaringar. Ju mer man som individ be-
härskar förmågan att ställa kritiska frågor och att reflektera, desto större blir 
förutsättningen att man också kan uppöva förmågan att värdera på saklig 
grund och dra slutsatser. Den som klarar det, i alla fall på sikt, har anledning 
att känna sig som en friare människa än annars. Beroendet av andras färdiga 
slutsatser och förklaringar blir mindre för den som kan tänka själv än den 

hans albin larsson

Kring samhällsstudier och didaktik



6

som sällan eller aldrig lyckas göra det. Man kan rent av säga att friheten att 
kunna göra egna tolkningar av orsakssamband är den viktigaste frihetsfrågan, 
därför att det är tankens frihet det handlar om. 
 Hur kan man uppmuntra tankens frihet? Vi bör eftersträva att skapa mil-
jöer för bildning på alla nivåer, från grundskolans tidigaste år, över gymna-
sieskolan, universitetsutbildningarna, yrkeslivets alla skiften och inte minst 
kring fritiden. Det betyder att det som bedöms vara kortsiktigt mest nyttigt 
aldrig bör stå som ensamt alternativ. När det är fråga om utbildning, fort-
bildning och vidareutbildning går det pragmatiska alltid att kombinera med 
det långsiktigt bildande. Det är fråga om att knyta lärandet till ett större 
sammanhang än det allra närmaste i tid och rum. Hur stimulerar man till 
samtal som vid sidan om allt som är vardagsnära också kan innehålla bil-
dande moment?
 Miljöer för bildning kan åstadkommas genom att nutidsfrågorna sätts in 
i ett större allmänmänskligt sammanhang och på basis av vad mänskligheten 
kulturellt och kunskapsmässigt diskuterat under tidigare generationer. Atti-
tyden måste vara att vi inte är det minsta klokare än tidigare generationers 
människor men vi har andra förutsättningar. Den viktigaste faktorn är tid, 
att reservera tid för inläsning, reflektion och samtal. Det dagliga vardagslivet 
innebär oftast att mycket ska ske på en begränsad tid. När det gäller studier 
och reflektioner är det ofta samma sak. Ett sätt att lösa den ekvationen är att 
ge utrymme för återkommande reflektion och samtal kring bildningsfrågor, 
såväl i skolan, vid universitetet, i arbetslivet och på fritiden. Det är när man 
vid upprepade tillfällen kan reflektera över en viss problematik som tankar 
hinner mogna. Det är frågorna som behöver upprepas, inte nödvändigtvis 
de svar som tidigare har ansetts vara möjliga eller lämpliga. 
 Ända sedan urminnes tider har det varit självklart att all utbildning måste 
fylla en samhällsfunktion. Därtill kommer att skolan och universiteten ska 
undervisa om samhället, hur det är beskaffat och varför på detta sätt. Det 
finns också direkt emancipatoriska och demokratiska aspekter på saken, 
nämligen att det är angeläget att så många som möjligt ges förutsättningar 
att påverka både sin egen situation och hela samhällets framtid. Samhälls-
undervisningen är en självklar del i den offentligt beslutade och finansierade 
utbildningen i alla samhällen men dess utformning kan ta sig allehanda for-
mer. I ett modernt demokratiskt samhälle kretsar undervisningen kring såväl 
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fakta om samhället som tolkningar kring orsak och verkan kring rådande 
sociala, ekonomiska, kulturella, religiösa och politiska förhållanden men 
även om varför sakförhållanden är likartade eller skiljer sig mellan olika jäm-
förelseobjekt samt inte minst inflytelse- och maktfrågor. Eftersom samhället 
ständigt förändras måste också samhällsundervisningen göra det. Slutsatser 
om vad som är bästa sätt att lära samt undervisa om samhället är tidsbundna 
och kan således aldrig bli annat än preliminära. Ett kontinuerligt fortsatt 
forsknings- och utvecklingsarbete är nödvändigt.

Didaktiska villkor

Vad bör vi undervisa om? Hur kan man motivera ett visst innehåll? Hur 
ska det genomföras, med vilken metodik? Detta är grundläggande didak-
tiska frågor. Ibland anses de alltför snäva, eftersom den enskilde individen 
givetvis lär sig mycket utanför och efter skolan. Didaktiken måste i så fall 
vidgas till problematiken kring vilken kunskap vi tillägnar oss under hela 
livet, vilket i sin tur påverkar hur undervisningen i skolan ska planeras och 
genomföras, vilka krav som ska ställas på skolans organisation, lärarnas kom-
petens och deras arbetsvillkor. För att inte drunkna i den komplexa mängd 
av omständigheter som påverkar undervisningens villkor måste en systema-
tisering göras av vad som är relevant i olika ämnen och för olika åldrar och 
sammanhang. 
 I skolan är undervisningen indelad i ämnen, även om ämnesövergripande 
studier förekommer. Det finns kursplaner med mål och kunskapskrav i varje 
undervisningsämne. Många av ämnena motsvaras av en vetenskaplig disciplin 
men långtifrån alla. Ett flertal skolämnen har sin vetenskapliga motsvarighet 
i flera discipliner. Även inom högskoleutbildningen finns flerdisciplinära 
ämnen, exempelvis samhällskunskap. Samhällsstudierna på universitetsnivå 
består av ett stort antal ämnen, så många att knappast någon kan räkna upp 
dem. De svarar mot olika perspektiv på samhället och måste med nödvän-
dighet överlappa varandra. Alla utbildningar i samhällsämnen har formats 
innehållsligt utifrån vad statsmakterna och lärosätena ansett vara relevant, 
exempelvis för blivande ekonomer, socionomer eller jurister. Samma sak gäller 
blivande lärare men där har kraven varierat starkt under senare decennier 
som en följd av förändrade synsätt på skolan utifrån ekonomiska och utbild-
ningsideologiska utgångspunkter. 
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I nuläget (2013) skiljer sig samhällsundervisningen i Sverige åt från skola till 
skola och från lärosäte till lärosäte. Genom statens under senare år ökade en-
gagemang i skolans kvalitetsfrågor har de didaktiska grundfrågorna på nytt 
aktualiserats. Betydelsen av goda ämneskunskaper har i och med tillkomsten 
av 2011 års läroplaner för skolan och den 2011 nya lärarutbildningen lyfts 
fram på ett helt annat sätt än under de närmast föregående decennierna. Även 
om aktuella förordningar ändrats nyligen framstår behovet av en fortsatt och 
medveten debatt kring samhällsundervisningens innehåll och utformning 
på alla nivåer som helt självklar och nödvändig. Vi vet ännu inte utfallet av 
de senaste reformerna och vi vet heller inte vilka behov som kommer att bli 
synliga i framtiden. Vi vet däremot att samhället alltid förändras och att det 
därmed alltid föreligger ett behov av att utveckla samhällsundervisningen.   

Antologins struktur och innehåll 

Denna antologi, 14 röster kring samhällsstudier och didaktik, har tillkommit 
som ett resultat av en pågående utvecklingsprocess av samhällsämnenas didaktik 
vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Högskolan i 
Jönköping. Forskningsplattformen Samhällsstudier och didaktik omspänner 
forskare från ett flertal samhällsdiscipliner. I boken presenterar 14 av dem olika 
aspekter på problematiken kring samhällsundervisningens villkor i skolan 
eller på akademisk nivå. De har sin bakgrund i olika discipliner och skoläm-
nen. Varje författare svarar för sin text men vår gemensamma förhoppning är 
att artiklarna, var för sig eller tillsammans, ska stimulera till debatt och fort-
satt utveckling av både samhällsforskningen och samhällsundervisningen. 
Artiklarna är ordnade efter fyra teman, nämligen:  

• kring samhällsundervisningens innehåll och metod i skolan (fem texter);

• kring akademisk samhällsvetenskaplig kunskapsutveckling (fyra texter);

• kring medier och samhällsundervisning (två texter);

• kring sambandet samhälls- och skolförändring (två texter).

Kring samhällsundervisningens innehåll och metod i skolan 

Religionsvetaren Martin Berntson för i artikeln ”Kyrkohistoria som en del av 
religionskunskapsämnets identitet – Reflektioner över läroplan och tillämp-
ning” en diskussion kring gränsdragningen mellan skolämnet religionskun-
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skap och andra skolämnen. Han ställer frågan om delar av religionskun-
skapsämnets innehåll lika gärna kan rymmas inom andra ämnen som inom 
religionskunskap eller om vissa perspektiv i så fall riskerar att gå förlorade. 
Med exemplifieringar från det kyrkohistoriska fältet finner han att religi-
onskunskapsämnets identitet i hög grad är förbunden med att anlägga vissa 
perspektiv eller ett visst förhållningssätt. ”Detta förutsätter dock att läraren 
i religionskunskap är hyfsat väl förtrogen med kyrkohistoriens metoder och 
kunskapsfält.”   

Religionsvetaren Leif Carlsson diskuterar i artikeln ”Stereotyper i religions-
kunskapsundervisningen” stereotyper om judar och judendom i svenska 
skolläromedel. Han hävdar, att de judiska stereotyperna var vanligt förekom-
mande ända in på 1960-talet men de finns, om än omedvetet och i mindre 
omfattning, även i moderna läromedel. Idag handlar det dessutom inte en-
bart om judar och judendom utan även om andra minoritetsgrupper i det 
svenska samhället och deras tro. Det kan t.ex. röra sig om romer och musli-
mer. Leif Carlsson framhåller vikten av vaksamhet mot sådana stereotypiska 
tankestrukturer när nya läromedel författas.

Religionsvetaren Karin Nordström belyser och diskuterar i artikeln ”Religi-
onskunskap inom pluralism – Etiska reflektioner i ljuset av Martha Nuss-
baums capabilities approach” innebörden av pluralism som en grundläggande 
normativ inriktning för religionskunskap i svensk gymnasieskola utifrån en 
etisk synvinkel. På vilket sätt finns en pluralism inskriven i ämnets syfte och 
vad är innebörden av denna? Nussbaums synsätt och substantiella pluralism 
kan ses som ett teoretiskt stöd för att pedagogiskt främja öppenhet inom 
ramen för vissa substantiella värden. En sådan substantiell pluralism, menar 
Karin Nordström, måste vara grundad på en kontinuerlig prövning av såväl 
innehållet av de värderingar eller traditioner som ges utrymme, som skälen 
för att de ges ett särskilt utrymme i undervisningen.

Sociologen Tobias Samuelsson belyser i artikeln ”Barns handlingsutrymme i 
ett alltmer institutionaliserat vardagsliv: Ett barndomssociologiskt perspek-
tiv” ett skifte från ett samhälls-, organisations- eller pedagogperspektiv till ett 
barnperspektiv. Barndomen likställs i Sverige i det närmaste med skolgång 
och lärande men många barn deltar i pedagogiska aktiviteter även på kvällar och 
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under helger. Också då är det vuxna som fattar besluten och sätter gränser. 
Forskare varnar för att detta kan leda till förminskat handlingsutrymme för 
barn. I texten används etnografiskt material från barns besök på ett Science 
Center. Med hjälp av ett barnperspektiv pekas på hur barn skapar friutrym-
men i denna aktivitet och använder dessa för att genomdriva sina agendor.

Historiedidaktikern Anders Nersäter diskuterar i artikeln ”Anglosaxisk his-
toriedidaktik och historiekulturellt perspektiv – Om ett undervisningsmo-
ment i kursen Historia 1b” ett exempel på Learning Study i historieunder-
visning på gymnasienivå. Han visar hur anglosaxisk historiedidaktik och ett 
historiekulturellt perspektiv metodiskt kan användas som grundläggande 
principer för hur ett undervisningsmoment i gymnasiekursen Historia 1b 
kan utformas. Momentet ifråga behandlar den sentida imperialismen med 
fokus på den s.k. kapplöpningen om Afrika. Anders Nersäter menar att den 
anglosaxiska historiedidaktikens principer och en historiekulturellt präglad 
metodik kan bidra med viktiga erfarenheter i kvalificerandet av elevernas 
historiemedvetande.

Kring akademisk samhällsvetenskaplig kunskapsutveckling

Kulturgeografen Åsa Westermark och sociologen Klas Borell diskuterar i sin 
text ”Upptäcktens väg: Det projektbaserade uppsatsarbetet” hur avståndet 
mellan forskning och utbildning kan krympas. De frågar sig hur de arbets-
former ser ut som stärker sambandet mellan forskning och utbildning och 
svarar och exemplifierar: upptäcktens väg, ett arbetssätt där studenter ges suc-
cessiva erfarenheter av kunskapsproduktion och där såväl forskande lärares 
som studenters kreativitet och intellektuella nyfikenhet tas tillvara. Projekt-
baserat uppsatsarbete är ett centralt inslag i en sådan ansats, men det förut-
sätter långsiktighet och en grundläggande forskningsbaserad tematik.

Historikern Anders Dybelius  diskuterar i artikeln ”Vad ska jag skriva om? Ett 
didaktiskt perspektiv på att finna ett uppsatsämne” frågan om hur man som 
student kan inspireras till att finna ett lämpligt uppsatsämne. Med utgångs-
punkt i de populärhistoriska verkens skildring av de militära hoten mot 
Stockholm 1719 och 1809 visar han hur dessa populära texter kan utgöra 
språngbräda för en vidare kartläggning av historiska spörsmål och i samband 
med detta hur arkiv kan användas på ett framgångsrikt sätt. 
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Samhällsvetaren Joakim Öberg behandlar i sin text ”Att bygga vidare – Ett ex-
empel på didaktisk forskning i klassrummet” förhållandet att didaktisk forsk-
ning tycks ha svårt att sippra ner till klassrumsnivå, inte minst inom den högre 
utbildningen. Han visar genom kvalitativa intervjuer hur studenter upplever 
undervisningen uppbyggd efter en mängd didaktiska principer. Artikeln byg-
ger på ett exempel, en föreläsning inom programmet Internationellt arbete, som 
kretsar kring begreppet ”Hållbar utveckling i historiskt perspektiv”.

Socionomen Gunilla Egonsdotter och sociologen Klas Borell presenterar i sin 
artikel ”Datorbaserade simuleringar i samhällsvetenskaperna: SimChild i 
socionomutbildningen” ett exempel på den roll datorsimuleringar kan spela i 
socionomutbildningar. Mot bakgrund av en definition av simulering i högre pro-
fessionsutbildningar, diskuteras behovet av simuleringar vid utbildningen av 
socialarbetare. Författarna presenterar programmet SimChild och illustrerar 
några av dess mest centrala pedagogiska aspekter. De pekar avslutningsvis på 
några av de utvecklingsmöjligheter denna datorbaserade simulering öppnar. 

Kring medier och samhällsundervisning

Medie- och kommunikationsvetaren Ebba Sundin uppmärksammar i artikeln 
“Det ökade behovet av mediekunskap i ett förändrat kommunikationsland-
skap” frågan om mediernas roll i undervisningen inom samhällskunskap, 
specifikt i frågan om politisk socialisation. Anledning till att uppmärksam-
ma frågan är den alltmer komplexa landskapsbilden av kommunikation där 
även medierna ingår. Hon diskuterar forskningsfältet kring den politiska so-
cialisationen som är kopplat till mediernas roll och efterlyser en utveckling 
av området som kan vara till gagn för skolundervisningen. 

Historiedidaktikern Carl-Johan Svensson diskuterar i sin text ”Diverseannonser 
som möjlighet i historieundervisningen” hur föga uppmärksammat historiskt 
källmaterial, “skräp”, kan ges en roll i historieundervisningen. Diverseannonser 
i dagstidningar betraktas allmänt inte vara särskilt historievetenskapligt in-
tressanta, men sådana speglar Sveriges väg från fattigt bondeland till modern 
industrination på ett slående sätt. Carl-Johan Svensson visar hur nedslag i 
annonser därmed erbjuder goda möjligheter att berätta om Sveriges historia 
utifrån annat källmaterial än vad som normalt brukar hämtas ur arkiven.
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Kring sambandet samhälls- och skolförändring

Statsvetaren Berndt H. Brikell för i artikeln ”Utbildningssystemets respons på 
samhällsförändringar i Sverige och Mongoliet” ett jämförande resonemang 
kring utbildningspolitiska förändringar i Sverige och Mongoliet. Utgångs-
punkt är att externa förändringsprocesser ger genomgripande förändringar 
i samhällen. Här handlar det om nyliberalismens uppgång och kommunis-
mens fall under åren 1980–1991. I både Mongoliet och Sverige gav dessa 
externa förändringar upphov till krav på förändring och på båda håll mötte 
dessa förändringskrav motstånd, institutionelllt motstånd. Berndt H. Brikell 
konstaterar att de interna förändringarna kräver medvetna och genomgri-
pande politiska beslut och implementering av dessa om de ska ha en chans 
att lyckas.

Historikern Hans Albin Larsson analyserar i artikeln ”När medlet blev mål 
– Om mål- och resultatstyrningens effekter på skolan” bakgrunden till in-
förandet av målstyrning inom skolan, de motiv som anfördes för detta samt 
vilka effekter systemet har medfört. Med utgångspunkt i de senaste femtio 
årens skolpolitiska förändringar gör han en tolkning av orsak och verkan när 
det gäller målstyrningens effekt på skolans verksamhet och resultat. Sjun-
kande resultat, svårigheter att locka duktiga studenter till lärarutbildningen 
och allmänt skolans kris knyts till den variant av mål- och resultatstyrning 
som infördes för skolan, i hög grad annorlunda än vad som tidigare hade 
beskrivits som nödvändiga förutsättningar för en lyckad decentralisering. 
Medlet blev mål, menar han. ■
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I vilket skolämne läser man historia? Svaret tycks vara självklart, givetvis 
läser man historia inom ämnet historia! Men vid närmare eftertanke och 
vid en översyn av skolans läroplaner står det klart, att elever faktiskt läser 
historia inom ett flertal olika skolämnen. Visserligen studeras den så kallade 
sociopolitiska och ekonomiska historien främst inom skolämnet historia, 
men även inom ämnen som svenska/litteraturvetenskap och estetiska äm-
nen som konst- och musikhistoria studeras ju faktiskt historia i olika former. 
I Läroplanen för gymnasiegemensamma ämnen 2011 anges under rubriken 
”Skolans värdegrund och uppgifter” att förtrogenhet med ”Sveriges kultur och 
historia samt det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många 
av skolans ämnen”.1 Till de fyra perspektiv som i samma läroplan förtecknas 
under ”Skolans uppdrag” hör ett historiskt perspektiv, vilket ”ska utveckla 
elevernas förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden. Undervis-
ningen ska också utveckla förståelse för kunskapers relativitet och förmåga 
till dynamiskt tänkande”.2

 Frågan är dock vilka skillnader som finns eller bör finnas mellan historie-
undervisningen inom olika skolämnen. Stundtals kan nämligen ämnes-
gränserna vara flytande, något som givetvis ofta har ett egenvärde. Både på 
gymnasiet och på högstadiet förekommer, att vissa SO-lärare helt ”lämpar 
över” religionernas och kyrkornas historia på historieämnet och låter religi-
onskunskapen ha en samtidsprägel. 
 Är det rimligt att göra så? Kan de historiska inslagen inom religionskun-
skapen enkelt lämnas över till andra ämnen? Eller finns det något karaktä-

martin berntson

Kyrkohistoria som en del av 
religionskunskapsämnets identitet
– Reflektioner över läroplan och tillämpning
 

1  Lgy 11, s. 5.
2  Lgy 11, s. 7.
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ristiskt för historieundervisningen inom religionskunskapen som man går 
miste om vid en sådan ”överlämpning”? Frågan aktualiseras av diskussionen 
om religionskunskapsämnets relevans överhuvudtaget. Om den historieun-
dervisning som ingår i religionskunskapen lika gärna skulle kunna ges inom 
ämnet historia, har i så fall de religions- och kyrkohistoriska perspektiven alls 
någon relevans inom religionskunskapen? Ett viktigt problem i samman-
hanget är förstås att historielärare som inte har ämnesteoretisk utbildning 
inom religionsvetenskap inte har den ämnesteoretiska kompetens som krävs 
för en sådan undervisning. Men frågan är faktiskt större än så. Skulle inte 
i princip alla delar av religionskunskapen kunna lämpas över till andra äm-
nen? Om de historiska inslagen läggs över i historieämnet, kan inte i så fall 
den samtidsorienterade undervisningen om olika religioners form och funk-
tion i nutiden läggas över till samhällskunskapen och de olika etiska och livs-
åskådningsmässiga inslagen lämnas över till svenska, filosofi och livskunskap? 
 Jag kommer i det följande att ge en exposé över hur de företrädesvis kyrko-
historiska perspektiven inom skolämnet religionskunskap till stor del fasades 
ut ur ämnet i samband med 1960-talets läroplansrevideringar, för att få en viss 
renässans i 2011 års läroplaner. Eftersom utvecklingen inom skolan till stor del 
har påverkat den ämnesteoretiska utbildningen för blivande religionskunskaps-
lärare, har anknytningar gjorts även till förändringarna av den religionsve-
tenskapliga högskoleutbildningen under den tid då de stora förändringarna 
i skolans läroplaner genomfördes. Jag kommer därefter att föra en kritisk 
diskussion om relevansen av historiska perspektiv inom religionskunskaps-
ämnet samt föreslå några vägledande principer enligt vilka dessa perspektiv 
bör infogas i undervisningen för att därigenom tydligare markera skillnaden 
mellan ”historia” inom det sociopolitiskt orienterade historieämnet och ”his-
toria” inom religionskunskapsämnet. Avsikten är ytterst att föra en kritisk 
diskussion om religionskunskapsämnets identitet. 
 I framställningen kommer de flesta exemplifieringarna att hämtas från det 
kyrkohistoriska fältet, men de generella slutsatserna är tillämpbara också för 
det historiska studiet av icke-kristna religioner. Det bör också påpekas att de 
didaktiska synpunkter som lyfts fram i slutet av artikeln inte gör anspråk på 
att täcka hela undervisningen i religionskunskap utan enbart den undervis-
ning i detta ämne som berör historiska perspektiv.
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Kyrkohistoriska perspektiv i läroplanerna för religionskunskapen
Fram till 1960-talet hade kyrkohistoria en mycket stark ställning inom det 
dåtida ämnet kristendomskunskap. Det har till och med beskrivits som själva 
det bärande elementet i ämnet.3 De kyrkohistoriska inslagen minskade dock 
i väsentlig omfattning genom de nya läroplaner som presenterades under 
1960-talet, det gäller särskilt gymnasieskolans läroplan 1965 och läroplanen 
för grundskolan 1969 (Lgr 69). Denna förändring går att relatera till två 
utvecklingstendenser vid denna tid.
 Till att börja med ägde det rum en formell sekularisering av det förutvarande 
ämnet kristendomskunskap. Visserligen hade kristendomskunskapsämnet av-
konfessionaliserats redan 1919, men det faktum att undervisningen, som till 
stor del – men inte fullt ut – var inriktad mot kristendomskunskap, fortfa-
rande hade en explicit karaktärsdanande funktion ansågs problematiskt. Vid 
denna tid ägde det också rum en avhistorisering av den akademiska undervis-
ningen, något som också påverkade religionskunskapen.4 Denna utveckling 
bidrog till att historieämnet på ett generellt plan fick ett minskat utrymme i 
skolan, vilket också innebar att de historiska perspektiven inom ämnet reli-
gionskunskap fick ett alltmer blygsamt utrymme.
 Båda dessa utvecklingstendenser – avhistoriseringen och den formella se-
kulariseringen av skolundervisningen – vilka bidrog till att de kyrkohistoriska 
momenten minskades i omfattning och fick en nutidsinriktad prägel där 
fokus skulle riktas mot samtida förhållanden, kan i sin tur relateras till den 
nya syn på skolans bildningsuppdrag som slog igenom under efterkrigstiden.
 I den skolberedning som tillsattes 1957 var ambitionen att skapa en skola 
som tydligt korresponderade med sin samtid och var inriktad mot framtiden. 

3  Se Bjelkenäs (1973), s. 153. Det är därför knappast förvånande att den 
första artikeln i den första årgången av Kristendomslärarnas förenings 
årsbok år 1957 hade rubriken ”Kyrkohistorieskrivningens gränser” och 
var författad av Sven Göransson som var föreningens förste ordförande 
och tillika professor i kyrkohistoria i Uppsala, se Göransson (1957).

4  Om utvecklingen inom skolväsendet där historieämnet sedan 1960-talet 
reducerats och dess innehåll förändrats ”från kronologi, framträdande 
individer, kunskapsinlärning och ovanifrånperspektiv till historia på 
djupet istället för på bredden, minoritetshistoria, globala perspektiv och 
öppenhet mot andra discipliner”, se Larsson (1994), s. 45f. 
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Denna riktning skulle också prägla ämnesinnehållet. Istället för att förmedla 
traditionella bildningsvärden, skulle skolan anpassa sig till de krav som sam-
tiden och framtiden ställde. Denna beredning lade fram ett betänkande om 
grundskolan år 1961, vilket i stort sett antogs av riksdagen året därpå och 
mynnade ut i 1962 års läroplan för grundskolan. Enligt detta betänkande 
skulle kristendomskunskapen inte vara ett lika framträdande ämne som 
tidigare utan föras in bland de samhällsorienterande ämnena. Ämnets fokus 
skulle riktas mot elev och nutid, och inte mot traditionellt historiskt stoff. 
Undervisningen skulle leda eleven fram till personliga ställningstaganden.5 
 Även i den gymnasieutredning som tillsattes år 1960 utmanades det äldre 
allmänbildningsidealet vilket skulle ersättas med ett fokus på elevernas 
sociala och personliga utveckling. I utredningen, som offentliggjordes år 1963, 
föreslogs att ämnesnamnet skulle ändras till religionskunskap och att timan-
talet skulle reduceras. Ämnet skulle ha en tydlig samhällsorientering, vilket 
medförde att stora delar av det kyrkohistoriska stoffet skulle lyftas över till 
historieämnet.6 Carl Eber Olivestam har uppmärksammat likheterna mellan de 
diskussioner som fördes om kristendomskunskapen och de likartade diskus-
sioner som fördes om de klassiska språken. I båda fallen betraktades ämnena 
som kvarlevor från ett äldre bildningsideal utan relevans för det moderna 
samhället.7 Gymnasieutredningens förslag klubbades i riksdagen år 1964 och 

5  Eftersom kristendomen alltjämt utgjorde en väsentlig del av 
ämnesinnehållet, behölls namnet kristendomskunskap, Olivestam 
(1989), s. 12–15.

6  Olivestam (1989), s. 18, 20f., 134.
7  Ibid., s. 19. Under det tidiga 1960-talet var utomparlamentariska 

aktörer synnerligen aktiva när det gällde kristendomskunskapen. 
Elevorganisationen SECO ville avskaffa eller åtminstone väsentligt 
reducera ämnet. År 1963 bildades en samkristen skolnämnd vars främsta 
insats bestod i att genomföra en namninsamling till förmån för en 
bibehållen omfattning av antalet timmar för kristendomskunskapen på 
gymnasiet. Totalt undertecknade över två miljoner svenskar detta upprop, 
som alltså inte i första hand vände sig mot ambitionen att göra ämnet 
mer objektivt, utan främst att behålla ämnet med samma antal timmar 
som tidigare, se Olivestam (1989), s. 134.
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låg till grund för 1965 års läroplan för gymnasieskolan, där också den per-
sonlighetsdanande prägel som tidigare varit föreskriven inom kristendoms-
kunskapen försvann.8 
 Denna förändring hindrade dock inte att kyrkohistoriska moment fortfor 
att utgöra inslag i undervisningen. Visserligen förväntades enligt 1965 års 
läroplan för gymnasiet att stora delar av det tidigare dominanta kyrkohisto-
riska studiet skulle förläggas till historieämnet och de historiska inslag som 
fanns kvar skulle ha en nutidsorienterad inriktning.9 Men det hindrade inte 
att en av kristendomsstudiets tre distinkta delar var historiskt orienterad. 10 
I läroplanen för religionskunskap betonades visserligen att undervisningen 
skulle ha en ”nutidsorienterande inriktning”, men det gjordes samtidigt tyd-
ligt att nuet måste förstås ur ett historiskt perspektiv.11

 I samband med revideringen av läroplanen för grundskolan, som inleddes 
år 1968, föreslog skolöverstyrelsen att kristendomskunskapen skulle byta 
namn till religionskunskap, vilket skulle stärka ställningen för icke-kristna 
religioner och livsåskådningar. Detta motiverades med en pedagogisk demo-
kratiseringstanke, att eleven och inte ämnesinnehållet skulle stå i centrum.12 
För att skapa ett större engagemang för religionskunskapsämnet, blev det 

8  Olivestam (1989), s. 30f., 134; se härvid även Bjelkenäs (1973), s. 
148–150.

9  Se Rodhe (1965), s. 9.
10  Se Läroplan för gymnasiet 1965 s. 197. Som huvuddelar i skolämnet 

historia för perioden 1000–1789, angavs i läroplan gör gymnasiet 1965, 
att studiet skulle ta hänsyn till ”den allmänna idéutvecklingen samt 
kyrkans, konstens, litteraturens och musikens historia”, Läroplan för 
gymnasiet 1965 s. 177. Under medeltiden skulle bland annat studeras 
korstågen och medeltidens kyrkliga liv. Under renässansperioden skulle 
reformationen uppmärksammas. Likaså ingick under studiet av den 
absoluta furstemaktens epok också religiösa konflikter och det kyrkliga 
livet, se Läroplan för gymnasiet 1965 s. 177f. Det fanns också förslag till 
läraren att bygga ut upplysningsperioden med exempelvis kyrkohistoria. 
Det gavs också förslag till kulturhistorisk tematik, där kyrkohistoriska 
moment kunde ingå, se Läroplan för gymnasiet 1965 s. 185, 187. 

11  Se Läroplan för gymnasiet 1965 s. 198.
12  Olivestam (1989), s. 41.
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nämligen allt viktigare att utgångspunkten togs i elevernas egna livsfrågor, 
vilka skulle belysas från både religiöst och icke-religiöst perspektiv. Denna 
undervisning beskrevs som både ”elevnära” och ”elevvårdande”.13

 Grundproblemet för utredarna var nämligen hur man skulle kunna skapa 
engagemang och inlevelse i ett ämnesstudium som dittills hade utmärkts av 
sina krav på saklighet och kritisk vetenskaplighet. För att skapa ett sådant 
engagemang anknöts till moment som förväntades engagera ungdomar i de 
tidigare tonåren, till dessa hörde främst frågor om samlevnad och etik.14

 En drivande aktör i denna utveckling var John Ronnås, som var skol-
konsulent vid Skolöverstyrelsen mellan 1964 och 1969. Ronnås ingick den 
arbetsgrupp som genomförde rapporten Tonåringen och livsfrågorna (1969), 
som var en undersökning av attityder hos elever på högstadiet till undervis-
ningen i livsåskådning och etik. Denna rapport gav vid handen att tonåring-
arna var mest intresserade av samlevnadsfrågor och andra etiska problem-
ställningar, medan kristendomskunskapen hörde till de minst intressanta 
inslagen i undervisningen.
 Inom skolans religionskunskapsämne minskades följaktligen det historisk-
kritiska inslaget till förmån för ett så kallat livsåskådningsperspektiv, där elev-
ernas livsfrågor förväntades vara ett sätt att närma sig en förståelse av världs-
religionernas läror. Sven-Åke Selander uttrycker det så, att utgångspunkten 

13  Se Ronnås (1967), s. 140f. I Lgr 69 inrättades huvudmomentet 
”Väsentliga livsfrågor. Frågor kring livsåskådning och etik med särskild 
tonvikt på för ungdom aktuella problem, belysta utifrån dels den 
kristna tros- och livsuppfattningen, dels andra livsuppfattningar”. Detta 
huvudmoment, där alltså utgångspunkten var elevernas aktuella problem, 
ersatte följande huvudmoment i 1962 års läroplan: ”Sammanfattande 
behandling av såväl den kristna tros- och livsuppfattningen med 
beaktande av dess förhållande till kultur- och samhällsliv, som andra 
livsuppfattningar”, citerat i Ronnås (1970), s. 33.

14  I 1965 års läroplan för gymnasieskolan hade det också etiska och 
moraliska frågor, liksom livsåskådning och existensfrågor framhållits, 
se Selander (1993), s. 12–15. Ett likartat spår följdes i Lgr 80, där 
utgångspunkten för undervisningen inte i första hand var ämnesinriktad 
utan snarare bestod i ”elevernas erfarenheter, tidigare kunskaper och 
färdigheter”, se Selander (1993), s. 16.
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inte i första hand var ämnesinnehållet utan ”elevernas erfarenheter, tidigare 
kunskaper och färdigheter”.15

 Följaktligen ersatte i skolundervisningen tonåringars funderingar över livet 
det historiskt-kritiska studiet som redskap för att förstå både kristendomens 
och andra religioners tro och uttrycksformer.
 En stor förändring inträdde med den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 
69. Enligt denna läroplan skulle kyrkohistoriska moment inte vara särskilt 
framträdande vare sig i historie- eller religionskunskapsämnet. Enligt denna 
läroplan skulle det förvisso ingå undervisning om kristendomens historia i 
grundskolan, men den största delen av denna undervisning var förlagd till 
mellanstadiet.16 På högstadiets SO-kurser skulle stoffurvalet ske med tydlig 
hänsyn till elevernas egna ”önskemål, utveckling, mognad och erfarenheter”. 
Det ansågs också viktigt att knyta an till aktuella företeelser och i största 
möjliga utsträckning disponera stoffet med utgångspunkt i vad som hade 
bäst förutsättningar att väcka elevernas intresse.17 Kristendomsstudiet skulle 
vara orienterat mot ”det religiösa livet” i (samtida) kyrkor och samfund. För 
att få en bakgrund till den variation som mötte i samtidens religiösa liv, var 
det dock nödvändigt att ”göra en kort historisk tillbakablick på de kyrkliga 
och frikyrkliga väckelserörelserna” (min kursivering), liksom det också an-
sågs nödvändigt att uppmärksamma sekulariseringens och urbaniseringens 
roll för det religiösa livet.18 

15  Selander (1993), s. 16.
16  Se Lgr 69 I, s. 175–177.
17  Se Lgr 69 II: Oä H, s. 4. I fokus för religionskunskapsundervisningen 

skulle stå: människans allmänmänskliga personliga och sociala problem, 
hennes upplevelser, livshållning m.m. ”och de uttryck dessa får i religiösa 
och andra gemenskapsbildningar, i synsätt och ansvarstagande i fråga 
om näraliggande och globala samlevnadsperspektiv”, se Lgr 69 II: Oä H, 
s.14.

18  Lgr 69 II: Oä H, s. 14. I riktlinjerna för historieämnet angavs inget 
om kristendomens historia, förutom att om studiet av antiken skulle 
förläggas till nionde klass, skulle det kunna ske en samordning mellan 
historia och religionskunskap ”genom att belysa vad den hellenistiska 
kulturen betytt för kristendomen, t.ex. genom Paulus”, Lgr 69 II: Oä H, 
s. 19.
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 Av de totalt 29 ämnesbundna arbetsområdena i religionskunskap i Lgr 
69 berörde enbart ett (kristendomen i Norden under de sista hundra åren) 
explicit kyrkohistoriska perspektiv. Som jämförelse kan nämnas att tre ar-
betsområden skulle handla om samtida kristendom, åtta hörde till bibelkun-
skapen, sex till religionshistoria och tio till livsåskådningar och etik.19 
 Även i läroplanen för gymnasiet (Lgy 70) betonades ”livsfrågor” som ett 
väsentligt inslag i undervisningen. Själva problematiken bakom detta per-
spektiv förstods så, att ämnesstoffet hämtat som det var från gångna tider 
och andra kulturer, var ”komplicerat”. För att det skulle kunna bli menings-
fullt för eleven var det därför nödvändigt att det översattes till den egna tidens 
språkbruk och konfronterades med samtida föreställningar.20 Av den anled-
ningen skulle undervisningen bli något av ett samspel mellan ämnesstof-
fet och ”elevens egen livssituation samt förhållandena i dagens kultur och 
samhälle”.21 

19  Lgr 69 II: Oä H, s. 26.
20  Lgy 70:I, s. 169, 177; Lgy 70:II, Supplement 40, s. 6. Inom 

historieämnet skulle undervisningen om perioden 1000-1789 främst ske 
med utgångspunkt i politiska, sociala och ekonomiska förhållanden och 
”med hänsyn till den allmänna idéutvecklingen samt kyrkans, konstens, 
litteraturens och musikens historia”, Lgy 70:I, s. 177.    
I supplementmaterialet för historia (Lgy 70:II, Supplement 71) betonades 
i fråga om medeltiden, att kyrkans och kristendomens starka prägling av 
enskilda människors tillvaro samt kyrkans genomgripande roll ”politiskt, 
ekonomiskt och kulturellt”, var värt att särskilt uppmärksamma, se Lgy 
70:II Supplement 71, s. 18. Det handlade med andra ord inte om hur 
kyrkan påverkats av dessa faktorer. Det uppfattades som fruktbart också 
att när det gällde ”religionen som integrerad del av samhällslivet” göra 
jämförelser mellan den europeiska kulturkretsen, den ortodoxa kyrkan 
och islam, Lgy 70:II Supplement 71, s. 18. Under renässansen angavs 
att det var naturligt att ta upp reformationens betydelse för utvecklingen 
i Europa, och av de så kallade religionskrigens omfattning och följder. 
Också Rysslands roll som ”ledare” inom ortodoxa kyrkan var värt att 
uppmärksamma, Lgy 70:II, Supplement 71, s. 20. 

21  Denna inriktning mot ”allmänmänskliga livsfrågor” beskrevs som 
”pedagogiskt angelägen” eftersom eleverna enbart hade en ”tillfällig och 
ytlig” kontakt med religiösa institutioner. Däremot ansågs de ha djupare 
kontakt med frågor om lidande, död, ansvar, skuld, förlåtelse, förtröstan, 
kärlek, meningsfullhet och godhet, Lgy 70:II, Supplement 40, s. 6.
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 Hur skulle man då gå tillväga i detta samspel? Jo, det fanns två vägar. 
Antingen kunde man starta i ett konkret religiöst fenomen och visa hur dess 
motiv gick att förstå med utgångspunkt i vår egen kultur, särskilt inom ung-
domsmiljön. Eller också kunde man börja i andra ändan, det vill säga i en 
livsfråga i ”nusituationen”, för att sedan belysa hur denna livsfråga behand-
lats i en religion eller livsåskådning. Det var alltså av vikt att hela tiden meto-
diskt knyta an till ”elevernas livssituation och värderingar”, något som tycks 
förutsätta goda kunskaper om samtida ungdomskultur. Det var angeläget 
att stoffet var meningsfullt för eleven, samtidigt som det också förväntades 
fördjupa och nyansera ”hans” egen uppfattning. Det utfärdades samtidigt 
ett varningens ord: ”Anknytningen till nusituationen får emellertid ej styra 
studiet på ett sådant sätt att traditionella åskådningar framställs på ett ytligt 
eller ohistoriskt sätt. Presentationen av det mera historiska och avlägsna stof-
fet måste vara så fyllig, att den tillfredställer kraven på saklighet”.22 Risken var 
dock överhängande att denna historiska framställning utgick från samtida 
livsfrågeperspektiv.23

22  Lgy 70:II, Supplement 40, s. 6.
23  Huvudmomentet ”kristendomen” skulle ta mer utrymme än många av de andra  

momenten. Det betonades att kristendomen vuxit fram ”i historien” och av den 
anledningen fått olika utformningar i olika delar av världen, ”men att samtidigt en  
organisk helhet framträder om man ser till det grundläggande i den kristna tros- och 
livs-åskådningen”, Lgy 70:II, Supplement 40, s. 8. Som huvudstomme i kristendoms-
studiet angavs epokstudiet, bibeltolkningsproblematik samt förmågan att uppfatta 
”grundstrukturen” i den kristna tros- och livsåskådningen. Kristendomens framväxt skulle 
alltså också belysas genom studiet av några viktigare epoker. Men även detta epokstudium 
skulle utformas så ”att kristendomens bidrag till formuleringen av centrala livsproblem 
framträder”, Lgy 70:II, Supplement 40, s. 8. Tanken var att läraren uppmärksammade 
något särskilt problem inom varje epok, som skulle ha en giltighet även i dagens läge, 
något som medförde ”att studiet inte behöver uppfattas som enbart historiskt”, Lgy 70:II, 
Supplement 40, s. 8. Den konkreta utformningen av epokstudiet kunde dock ske på 
olika sätt. En möjlighet var att man visade hur olika epoker i kyrkans historia uppmärk-
sammat olika livsfrågor. En annan variant var att man följde en distinkt livsfråga genom 
hela kyrkans historia. En tredje möjlighet var att man markerade de olika epokernas 
egenart i behandlingen av vissa bibeltolkningsfrågor eller ”problem i den kristna tros- och 
livsuppfattningen”. Slutligen kunde läraren ”koncentrera studiet kring några kristna 
gestalter från olika perioder”, Lgy 70:II, Supplement 40, s. 8. Om läraren valde att göra 
en tematisk orientering, exempelvis mission, ekumenik, kyrkobyggnader eller kyrkomu-
sik, skulle livsfrågorna stå i centrum. Hela tiden skulle det framgå vilka livsfrågor som 
varit drivkraft och givit inspiration, Lgy 70:II, Supplement 40, s. 8.
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 Också i 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) lades i högstadiets 
religionsundervisning fokus på ”livsfrågor, tro och etik” och det angavs lik-
som i Lgr 69 att undervisningen skulle utgå från och anknyta till ”elevernas 
egna erfarenheter, aktuella händelser och företeelser och behandla aktuella 
personer i nutiden”.24 En likartad tonvikt vid utvecklandet av förmågan att 
reflektera över sig själv och bearbeta existentiella frågor finner vi i Lpo 94. 
Här betonades dock i något större utsträckning vikten av att förstå andra 
människors tänkesätt i ”ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och 
kulturell mångfald”.25 På ett mer blygsamt sätt framhölls den ökade förstå-
elsen av sambandet mellan samhälle och religion på olika tider och på olika 
platser. Dessutom skulle en ”förståelse” av det svenska samhället och dess 
värderingar ”fördjupas” genom kunskaper om kristna traditioner som domi-
nerat i Sverige.26 Det var alltså det svenska samhällets ”värderingar” som stod 
i fokus, och inte i första hand de ”traditioner” som tänktes ha präglat detta 
samhälle. Av de tre bärande inslagen i ämnet (livsfrågor och livstolkning, 
etik samt tro och tradition) lyftes det historiska perspektivet främst fram i 
det tredje, ”Tro och tradition”, där kristendomens historiska betydelse för 
västerländsk kultur och det svenska samhället särskilt framhölls.27

 De kyrkohistoriska inslag som överlevt 1970 års läroplan för gymnasiet 
tunnades ut ytterligare i 1994 års kursplan för gymnasiet. I denna kursplan 
nämndes visserligen att historiska perspektiv (jämte institutionella, kulturella, 
religiösa och etiska) skulle prägla studiet av religioner och livsåskådningar. 
Det angavs som exempel att eleven skulle ”fördjupa sina kunskaper om kris-
ten tro och kristna värderingar för att förstå kristendomens betydelse för 
kultur, etik och samhällsutveckling i Sverige förr och nu”.28 Det historiska 

24  Lgr 80, s. 128. Till de fyra ytterligare inslagen i undervisningen hörde 
kyrkokunskap, som föreslogs kunna omfatta väckelserörelserna, 
katolska kyrkan, nyandliga rörelser, gudstro i modern tid, mission och 
u-landshjälp, Lgr 80, s. 128.

25  Lpo 94, s. 82.
26  Ibid.
27  Ibid., s. 84.
28  Lpf 94, s. 42.



25 

perspektivet var här snarast en utgångspunkt för studiet som skulle handla 
om kristendomen som en samtida monolitisk enhet. I målbeskrivningarna 
angavs insikter i ”kristendomens och andra världsreligioners och livsåskåd-
ningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder” 
som något eleven efter genomgången kurs (Religionskunskap A) skulle kunna 
redovisa, men något historiskt perspektiv nämndes inte explicit.29

 I 2011 års kursplaner för grund- och gymnasieskola går det att se en viss 
renässans för de kyrkohistoriska perspektiven, åtminstone för grundskolans 
vidkommande. Under årskurserna 1–3 och 4–6 skulle religionskunskaps-
undervisningen vara orienterad mot närområde och kulturarv, för att under 
årskurserna 7–9 snarare riktas mot världsreligionernas historiska utveckling, 
varefter perspektivet i gymnasieskolan snarast var riktat mot religionens be-
tydelse för identitetsutveckling i både historia och nutid. 
 Inom ämnesområdet religionskunskap skulle under årskurserna 7–9 huvud-
dragen i världsreligionernas historia liksom kristendomen i Sverige från ”en-
hetskyrka” till religiös mångfald och sekularisering, behandlas. Likaså skulle 
sambandet mellan samhälle och religion ”i olika tider och på olika platser” 
behandlas.30

 I kommentarmaterialet till kursplanen i religionskunskap betonades att 
undervisningen skulle utgå från att ”religioner och andra livsåskådningar är 
föränderliga och tolkningsbara”.31 På sätt och vis kan denna kursplan betrak-
tas som något av en motreaktion mot Lgr 69. Medan den senare tydligt be-
tonade att undervisningen skulle orienteras mot elevens egen livsförståelse, 
betonades i Lgr 11 att det var viktigt att elevernas kunskaper om ”religioner 

29  Se Lpf 94, s. 41f.
30  Lgr 11, s. 189. I Gy 11 var de historiska perspektiven inte lika framträdande 

som i grundskolans motsvarighet. I läroplanen för Religionskunskap 1 
föreskrevs enbart att eleverna skulle studera hur individers och gruppers 
identiteter kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån 
bland annat traditioner och historiska och nutida händelser, Lgy 11, 
s. 138. Som kunskapskrav angavs att eleven skulle kunna redogöra för 
världsreligionernas och några livsåskådningars kännetecken och uttryck 
både historiskt och i samtiden, Lgy 11, s. 139–140.

31  Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, s. 6.
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utanför den egna erfarenheten [min kursiv]” förbättrades.32 Denna synpunkt 
baserades på Skolverkets nationella utvärdering av undervisningen i reli-
gionskunskap (NU-03), där hälften av eleverna ”uppvisade behov av djupare 
kunskaper i förhållande till kursplanens mål när det gäller olika religioner”.33 

Från livsfrågor tillbaka till religion?
De förändringar i läroplanerna som Lgr 69 och Lgy 70 ger uttryck för, av-
speglar ett samhälle där det rådde en allt djupare avgrund mellan traditionell 
institutionaliserad religion, främst företrädd av protestantiska samfund, och 
elevers livsfrågor. Intrycket är att denna klyfta uppfattades vara på väg att 
vidgas alltmer. Kyrkan uppfattades bli allt mer samhällsfrånvänd och elev-
ernas livsfrågor spretade iväg åt andra håll. Skolans uppgift uppfattades inte 
längre vara att förmedla traditionella bildningsideal utan istället skulle elev-
erna beredas inför samhälleliga utmaningar i både samtid och framtid och i 
detta framtida utopiska samhälle fanns det inte mycket utrymme för sådant 
som klassiska språk och kyrkohistoria.34 
 Samtidigt avspeglar läroplanerna ett relativt homogent samhälle. Det ta-
las exempelvis ofta om ”vår” kultur. Inte heller förväntas eleverna ha olika 
kulturell eller religiös bakgrund.35 Genomgående talas om elevernas ”livs-

32  Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, s. 6. 
33  Ibid. I SO-ämnena skulle under årskurs 1-3 kristendomens roll i skolan 

och på hemorten förr i tiden behandlas, likaså gudar och hjältar i antik och 
nordisk mytologi. Till de historiska inslagen hörde också ”berättelser” inom 
kristendom, islam och judendom samt Bibeln. I årkurs 4–6 skulle berättelser 
från fornskandinavisk och äldre samisk religion liksom kristendomens 
betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu, 
behandlas, Lgr 11, s. 187–188.

34  När vi talar om dessa i flera avseenden naiva framtidsvisioner bör vi samtidigt 
ha i åtanke att undervisningen i kristendomskunskap och kyrkohistoria 
på flera sätt hade bundit ris åt egen rygg genom att undervisningen kunde 
uppfattas som mer orienterad mot faktainlärning än som riktat mot de större 
sammanhang som dessa faktauppgifter förmådde belysa, se Olsson & Persson 
(1969), s. 42. 

35  Däremot uppmärksammas att elever kan ha olika referensramar och intresse-
riktningar, något som relateras till att de läser humanistisk, social, ekonomisk 
eller teknisk-naturvetenskaplig utbildning, Lgy 70:II, Supplement 40, s. 7
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frågor”, de förväntas bära på frågor och funderingar om livet, men i mindre 
utsträckning förväntas eleverna bära med sig några svar på dessa frågor. Det 
tycks snarast vara skolans uppgift att förse eleverna med olika tänkbara svar 
på frågorna. 
 Lösningen på de utmaningar som rådde när det gällde att göra religions-
kunskapen relevant för 1960-talets ungdomar var den livsfrågeprincip som 
har beskrivits ovan. Under de år som har gått sedan reformerna sjösattes har 
emellertid en rad problem med den så kallade livsfrågeprincipen artikulerats. 
 För det första uppmärksammades redan då dessa läroplaner började till-
lämpas risken, att ett fokus på elevernas livsfrågor riskerade att rasera själva 
grunden för ämnet, som härigenom kunde komma att handla om något 
annat än ”religion” i traditionell mening. Risken blev att religionskunskap 
omvandlades till ”livsfrågekunskap”.36

 För det andra har, genom den ökande religiösa mångfald som invandring 
bidragit till och genom den roll som religion har spelat inom världspolitiken 
sedan 1970-talet, institutionaliserad religion fått en annan aktualitet idag än 
vad som var fallet på 1960-talet. I det tidiga 2000-talets samhälle och skola 
uppges det finnas en annan förståelse av hur religiösa livstolkningar fyller 
funktioner för gruppers och individers identitet och föreställningsvärldar.37 
Det är därför ingen självklarhet att elever i dagens klassrum skulle ha lättare 
att relatera till begreppet ”livsfrågor” än till begreppet ”religion”. Kanske har 
till och med ordet ”livsfrågor” förlorat den tyngd det hade på 1960-talet.38 Vi 

36  Se Larsson (1971), s. 141f., 147–159.
37  Se von Brömssen (2003), s. 54f., som i detta avseende hänvisar till Hagevi (2002), s. 61. 
38  Detta har aktualiserats av Kerstin von Brömssen som i en intervjuundersökning med 

skolelever behövde en ingång för att få elever att tala om ämnesområdet religion. Det 
väckte ett starkare gensvar då hon utgick från ”religion” än då hon utgick från ”tro” 
eller ”livsfråga”, något som berodde på att innebörden i de senare begreppen inte 
var tydliga för eleverna: ”Jag fick en uppfattning om att begreppen tro eller livsfråga 
genast kom alltför nära och blev för personliga. En livsfråga var inte heller självklart 
för eleverna vad det avsåg. Jag uppfattade att inför begreppet religion diskuterade 
eleverna på en mera allmän och övergripande nivå, för att senare under samtalet om 
de så önskade, röra sig mot ett mer personligt plan. Inte några elever oavsett språklig 
bakgrund, hade svårt att förstå den språkliga betydelsen av ordet religion”, von 
Brömssen (2003), s. 124f.
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möter en situation som är rakt motsatt det som avspeglas i Lgr 69 och Lgy 
70. Idag kan det i många avseenden vara mer ”elevengagerande” att tala om 
religion än om livsfrågor.
 Visserligen är religionsbegreppets tydligare framtoning en chimär, då även 
detta begrepp är mer komplext än vad många elever troligen förväntar sig. 
Vårt ord ”Religion” är i dess slentrianmässiga tillämpning en modern väster-
ländsk konstruktion.39 Samtidigt skall inte läraren förvänta sig att ”livsfrågor” 
är något som alla elever förstår innebörden i.
 Ett tredje problem med livsfrågeprincipen har uppmärksammats av Edgar 
Almén, som menar att om läraren presenterar olika kyrkor och samfund 
med utgångspunkt i olika livsfrågor, finns risken att exempelvis kristen tro 
framstår som ett system av sanningar eller som en samling svar på livets alla 
frågor. Att vara kristen blir då synonymt med att ”ha tillgång till och kunna 
svaren, att inte ha några luckor i sin livsåskådning, att inte behöva brottas 
med livsfrågorna i samma utsträckning som ’de andra’”.40

 Jag vill själv lyfta fram ett fjärde problem med livsfrågeprincipen, näm-
ligen att den reducerar religion till att blott vara svar på just livsfrågor. Det 
innebär att perspektivet blir snävt idéhistoriskt. Även om antropologiska och 
historievetenskapliga perspektiv måhända inte är lika elevengagerande som 
livsfrågeperspektivet, så är de enligt mitt förmenande likväl helt nödvändiga 
redskap för att ge en allsidig belysning av kyrka och religion som fenomen. 

Avhistoriseringen av den religionsvetenskapliga universitetsutbildningen
Förändringen i 1960-talets kursplanearbete påverkade också den religionsve-
tenskapliga utbildningens struktur. Fram till 1950-talet hade den teologiska 
utbildningen främst varit anpassad för blivande präster i Svenska kyrkan. År 
1955 inrättades en teologisk översiktskurs på tre terminer, som 1969 i sin tur 
omvandlades till en ettårig grundkurs. Båda dessa omvandlingar var avsedda 
att skapa möjligheter till samläsning mellan teologi- och lärarstudenter.41

39  Se härvid Cantwell Smith (1991), särskilt s. 1–179.
40  Almén (2000), s. 181.
41  Brohed (1994), s. 44.
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 I 1960- och det tidiga 1970-talets utredningar framfördes krav på ett ökat 
utrymme för vad som vid den tiden kallades allmänt religionsvetenskapliga 
ämnen.42 Som en följd av ett uppdrag ställt till Universitetskanslersämbetet 
år 1969 tillsattes en utredning som skulle avge förslag till förändring av mål 
och organisation för hela den religionsvetenskapliga utbildningen. Denna 
utredning resulterade i den så kallade RUMO-utredningen 1971.43

 I likhet med de då nyligen utfärdade kursplanerna för ämnet religions-
kunskap (Lgr 69 och Lgy 70) ställde utredarna varken religion eller teologi i 
fokus för den religionsvetenskapliga utbildningen, istället skulle livsfrågorna 
utgöra utbildningens centrala innehåll. Utredningen var alltså både i detta 
och flera andra avseenden påverkade av den ovan nämnda utvecklingen 
inom lärarutbildningens arbete med ämnet religionskunskap.44 Det fanns 
också en naturlig anknytning mellan Lgr 69 och RUMO genom den ovan 
nämnde skolkonsulenten John Ronnås, som både var delförfattare till un-
dersökningen Tonåringen och livsfrågorna (1969) och ledamot i den arbets-
grupp som utarbetade RUMO. 
 Den samhällsanknytning som inriktningen mot ”livsfrågorna” förväntades 
innebära,45 var i RUMO uttryck för ett försök till konvergens mellan prästers 
och pastorers behov av att studera ”centrala och mänskliga problem”,46 och 
behovet av kompetens inom det livsåskådningsmoment som hade blivit en 
del av religionskunskapsämnet i Lgr 69. Både pastorer, präster och religions-
kunskapslärare skulle alltså bli mer samhällstillvända och livsfrågekompe-
tenta. 
 Den religionsvetenskapliga undervisningen skulle därför vara inriktad mot 
”aktuella förhållanden samt sådana sidor av den historiska bakgrunden, som 
har betydelse för aktuella förhållanden”.47 Inte minst för lärarutbildningens 
vidkommande skulle ”religionshistoria med religionspsykologi” stärkas. På 

42  Se Brohed (1994), s. 42f.
43  Bexell (2011), s. 138.
44  Se Brohed (1994), s. 45f.
45  RUMO, s. 28f., 32.
46  Också inom Svenska kyrkan hade sedan flera år krav ställts att prästutbild-

ningens innehåll skulle bli mer samhällsorienterat, se Brohed (1994), s. 41.
47  RUMO, s. 33.
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den äldre teologiska översiktskursen hade historiska moment (allmän och 
svensk kyrkohistoria, dogmhistoria, filosofihistoria) haft en viktig plats, men 
dessa pressades samman till en så kallad integrerad kurs på 6 poäng (9 hp 
med dagens poängsystem). Denna markanta nedskärning av dessa moment 
motiverades med hänvisning till lärarutbildningen, där de ”kyrkohistoriska 
momenten istället förväntas ligga inom ämnet historia”,48 något som under-
förstått innebar att kyrkohistorisk kompetens skulle erhållas inom historie-
studiet. Denna motivering var dock en sanning med modifikation. På gym-
nasiet fanns, som framgått ovan, kyrkohistoriska inslag både i historieämnet 
och religionskunskapsämnet både i 1965 års läroplan för gymnasiet och Lgy 
70. I grundskolan var kyrkohistoriska moment inte särskilt framträdande i 
vare sig historieämnet eller religionskunskapsämnet. Medan de kyrkohisto-
riska momenten alltså i stort sett var avlägsnade från hela högstadiets SO-
undervisning, hade de fortfarande en framträdande roll i gymnasieskolan 
(om än inte i lika stor utsträckning som före 1965 års läroplan). 
 Det grundläggande problemet med att flytta över delar av de historiska 
inslagen i kristendomskunskapen (det gällde särskilt den så kallade yttre kyr-
kopolitiken) till historieämnet var dock att denna förändring inte gav utslag i 
utökat timantal samt – och på sikt väsentligast – att de blivande historielärarna 
inte hade ämnesteoretiska förutsättningar för att undervisa i detta ämne.49

 Den relativt styvmoderliga behandlingen av det kyrkohistoriska ämnet i 
RUMO visas i förslaget till studieplan, där kursen ”Kristendomens historia 
med allmän idéhistoria” beskrevs som ”ett förbindelseled” mellan Bibelveten-
skap och ”de nutidsorienterade” kurserna Samfundskunskap och Tros- och 
livsåskådningsvetenskap (som i förslaget tydligt nog gick under namnet 
”Aktuella tros- och livsåskådningsfrågor”, min kursiv).50 De historiska per-
spektiven betraktades alltså som ett ”förbindelseled” mellan bibelvetenskap 

48  RUMO, s. 37f.
49  Dessa synpunkter uppmärksammades av Jan Christer Bjelkenäs år 1973. 

Han kunde då beklaga att det på lärarkurserna för blivande historielärare 
enbart ingick en lärobok i kyrkohistoria, se Bjelkenäs (1973), s. 160f. 

50 RUMO, s 59.
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och samtidsorienterade livsåskådningsstudiet.51 Samtidigt skulle också kyr-
kohistoria vara nutidsorienterad, då huvudvikten genomgående skulle läggas 
vid ”sådana problem och företeelser som är av betydelse för förståelsen av 
kristendomens nusituation och den aktuella livsåskådningsdebatten”.52

 Dåtidens försvarare av det historiska perspektivet teg knappast inför denna 
utveckling. I Uppsala avsade sig professorn i kyrkohistoria, Sven Göransson, år 
1973 i protest befattningen som prefekt för teologiska institutionen i Upp-
sala hellre än att ansvara för reformens genomförande.53 Han menade att 
reformen var följden av en tilltagande historielöshet inom akademien, vilken 

51  Att inte heller studiet av dagens samfund hade ett egenvärde visas i 
beskrivningen av samfundskunskapens differentierade studium, där 
objektet ”samfund” anmärkningsvärt nog inte nämns. Istället angavs att 
studiet skulle inriktas mot ”tros- och livsåskådningens kommunikations- 
och organisationsformer samt funktion”, RUMO, s. 47. Det var alltså 
inte så, att kyrkor och trossamfund betraktades som konstruktörer 
eller förmedlare av vissa trosuppfattningar, tvärtom var det att döma 
av RUMO trosuppfattningarna (och livsåskådningarna!) – vilka 
tycktes sväva över tid och rum – som tog sig konkreta uttryck i dessa 
institutioner. 

52  Det uppfattades i utredningen som önskvärt att kristendomens historia 
på högre stadier fick ett tydligare ”samhällsankytande historiskt 
perspektiv”, något som uppfattades kunna åstadkommas genom ”en 
nära samverkan med den allmänna historien”, RUMO, s. 38. Att den 
önskade profileringen där kristendomens historia studerades ”som en 
konfrontation mellan kristendomens idéinnehåll och det omgivande 
samhällets politiska, sociala och ekonomiska strukturer”, RUMO, s. 38, 
redan hörde till det kyrkohistoriska ämnets innehåll, gjordes inte tydligt 
i utredningen. Också i det så kallade differentierade ämnesstudiet 
skulle kristendomens historia i första hand belysa ”sådana problem 
som är av betydelse för förståelsen av kristendomens nusituation och 
den aktuella livsåskådningsdebatten”, RUMO, s. 47. Också ämnet 
praktisk teologi försköts möt aktuella förhållanden. Man önskade att 
samfundskunskapen (som ämnet hette på grundkursnivå) skulle bli 
den nya ämnesbenämningen, RUMO, s. 38. I förslaget till studieplan 
angavs också att huvuddelen skulle riktas mot ”problem och företeelser, 
som är av betydelse för förförståelsen av kristendomens nusituation 
och den aktuella livsåskådningsdebatten”, RUMO, s. 58f. Likaså skulle 
samfundskunskapen ge en översikt över samfund i ”nutiden”, RUMO, s. 58.

53  Se Bexell (2011), s. 138.
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han såg som en politisk konsekvens av att Europa, mot bakgrund av andra 
världskriget, ville se framåt och tänka mer på morgondagen än på gårdagen. 
Det förflutna associerades med förtryck och fasa och framtiden andades op-
timism och framstegstro. Han kunde också konstatera att det historielösa 
synsättet byggde på tilltron till den egna tidens och den moderna männis-
kans globala tillvaros förträfflighet, varför det förflutna blev ointressant.54 På 
ett likartat sätt har Hans Albin Larsson relaterat nedmonteringen av histo-
rieämnet från 1960-talet och framåt till välfärdsstatens tilltro till modernism 
och rationell framtidstro.55 En snarlik ståndpunkt intog Ingun Montgomery 
år 1979, då hon konstaterade att man inte längre såg ”bakåt för att finna 
trygghet och identitet utan söker den i nutiden och framtiden helt enkelt 
därför att den moderna tekniken givit människorna intryck av att hon har 
förmågan, ’makten’, att forma framtiden efter sina önskningar”.56

Varför är (kyrko)historiska perspektiv viktiga inom religionskunskapen?
Inom den något naiva framstegsoptimism som präglade såväl 1960-talets 
samhälle som dess läroplaner fanns väldigt lite utrymme för sådant som asso-
cierades till äldre tiders karaktärsdanande bildningsideal. Dit hörde ämnen 
som historia och klassiska språk och de kyrkohistoriska perspektiven inom 
ämnet religionskunskap som vid denna tid fick en tydligare samhällsoriente-
rade prägel. Men varför skulle denna avhistorisering av religionskunskapen 
vara ett problem? Varför är egentligen historiska perspektiv viktiga inom 
religionskunskapsämnet? Jag vill ge tre svar på den frågan.

• Historia är viktigt 
Ett första skäl till att ta upp historiska perspektiv inom religionskunskapen 
kan låta som en tautologi: historiestudium är viktigt eftersom historia är 
viktigt. Varje samhälle och varje individ bär på en historiesyn och har ofta en 
uppfattning om hur det var förr, och om hur det förflutna har lagt grunden 
till vår samtid.57 På samma sätt förhåller det sig då samfund och enskilda 

54  Se Göransson (1972), s. 13–16.
55  Larsson (1994), s. 45f. 
56  Montgomery (1979), s. 97.
57  Se Larsson (1994), s. 43.
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troende uttrycker sin självförståelse. Detta blir särskilt tydligt när man gör 
studiebesök till olika kyrkor och samfund. När exempelvis representanten 
för en viss ortodox kyrka skall berätta vad som utmärker hans eller hennes 
samfund, är det inte ovanligt att han eller hon berättar en historia om sitt 
folk och hur kyrkan förvaltat folkets identitet genom seklerna. En kårledare 
inom Frälsningsarmén berättar kanske om industrialiseringen i England un-
der 1800-talet och om William Booths nydanande sätt att handskas med 
den sociala misären i London, vilket födde ett globalt kyrkosamfund. Dessa 
två berättar alltså om samma religion utifrån helt olika historieskrivningar. 
Om vi sedan lyssnar till en kyrkoherde i Svenska kyrkan ger han eller hon 
en tredje historia, och berättar om Luther, om folkkyrkotraditionen och om 
Svenska kyrkans intrikata demokratiska struktur. Olika kyrkliga traditioner 
förvaltar alltså olika historier.
 Och här kommer vi till det stora problemet när det gäller kravet på att 
anknyta till ”aktuella” förhållanden. Vad är egentligen ett ”aktuellt förhål-
lande”, eller snarare, för vem är det aktuellt? Inom den ortodoxa kyrkan, 
förvaltas inte bara Bibeln utan också en koncilietradition. Inom de kalce-
donensiska ortodoxa kyrkorna talar man om de sju ekumeniska koncilierna 
mellan åren 325 och 787. De viktigare beslut som fattades vid dessa möten, 
om treenighet, Kristi natur och om ikonernas status, är i allra högsta grad 
”aktuella” förhållanden, liksom bibeltexter och kyrkoordningar är aktuella 
för närmast alla kyrkor. 
 Genom studiet av kyrkans historia får vi redskap för att förstå och förhålla 
oss kritiska till kyrkors och samfunds och i förlängningen också troende per-
soners självuppfattning, lärotraditioner och kyrkohistoriebruk.
 Vi kan här dra en parallell till hur den vanliga historieundervisningen kan 
motiveras. I ett samhälle utan en kritisk vetenskapligt förankrad historieun-
dervisning kan synen på det förflutna användas av personer med en särskild 
politisk (eller för all del religiös) agenda utan att folk har redskap att bemöta 
dessas historiesyn. Eftersom det följaktligen alltid finns någon form av his-
torieuppfattning och uppfattningar om vilka faktorer som har bidragit till 
en viss utveckling, finns det skäl för att ”dessa föreställningar vilar på så solid 
grund som möjligt”.58

58  Larsson (1994), s. 43.
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• Historiska perspektiv komplicerar våra schablonbilder
Stundtals har det funnits en ambition hos religionslärare, både i ungdoms-
skolan och vid högskolan, att framställa de olika ”religionerna” som helheter, 
att hitta en särskild kärna – ett kodord – eller ett ”väsen” för just denna re-
ligion, eller blott och bart en sammanhållen lära. Uppgiften är att ge eleven 
eller studenten ett ”paket”.59 Men frågan är om inte de didaktiska vinster 
som detta tillvägagångssätt kan medföra sker till priset av förenklingar och 
generaliseringar som i slutändan mynnar ut i rena sakfel. 
 Det är visserligen en vällovlig ambition att förmå eleven att nå en förstå-
else för själva kärnan i det aktuella systemet. Frågan är dock hur pass använd-
bara dessa väsen eller paket är när eleven konfronteras med den empiriska 
mångfald som råder inom de enskilda system som vi kallar ”religioner”. Jag 
har själv stött på en och annan före detta religionsstudent som rest till Thai-
land eller något annat asiatiskt land med gedigna kunskaper om buddhismen 
i bagaget, bara för att inse att den levda buddhismen av idag är något helt 
annat än det filosofiska tankebygge som man har mött i de västerländska 
läroböckerna.60 
 Denna problematik inskränker sig knappast enbart till studiet av budd-
hismen. I fråga om kristendomen förekommer ofta försök att ge helhets-
perspektiv på ”den kristna läran”, vilken uppfattas som något som så att 
säga transcenderar den konkreta, empiriska historiska kyrkan. Att på detta 
sätt skilja mellan kristendomens läroessens och dess empiriska utformning är 
problematiskt då det ingalunda är någon självklarhet hur denna essens skall 
kunna abstraheras. Redan i det metodiska tillvägagångssätt som tillämpas då 
man skall ”hitta” den kristna läran röjer sig ofta ett – omedvetet – konfessio-
nellt ställningstagande. För många är det en självklarhet hur man hittar den 
kristna läran – man går ju förstås till Bibeln! Och hur läser man då Bibeln? 
Jo, man läser inte Gamla testamentet bokstavligt utan betraktar det istället 
som en frälsningshistoria, därefter sammanfattar man det budskap som Jesus 
förkunnade och kompletterar det med förkunnelsen i Paulus brev. Det som 

59  Denna ambition går tydligt att skönja i Lgy 70:II, Supplement 40.
60  Om diskrepansen mellan bilden i västerländsk akademisk litteratur av 

buddhismen som lära och den levda buddhism som praktiseras i Asien, se 
exempelvis Wiktorin (2005), s. 49–75.
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händer i efterbiblisk tid är därefter inte längre lära, utan historia, eller konkret 
tillämpning av denna lära. Att man i ett sådant tillvägagångssätt utgår från 
ett protestantiskt perspektiv, med tanken på ”Bibeln allena”, är man nog ofta 
omedveten om. 
 När författare försöker göra en skillnad mellan en exegetisk baserad läro-
essens och kyrkan som en sociologisk storhet blir framställningarna följaktli-
gen antingen – medvetet eller omedvetet – konfessionellt orienterade,61 eller 
också utgår man från en strikt vetenskaplig analys av Bibeln med utgångs-
punkt från ”den senaste forskningen” och presenterar en bild av den kristna 
läran bortom alla trosuppfattningar.62 I det senare fallet kan eleven visserli-

61  Christer Hedin vill i sin handbok Kristendomen. Lära, fromhetsliv och 
historia göra en åtskillnad mellan kristendomens lära, fromhetsliv och 
dess historia. Uppfattningen är också att det finns en ”bestående kärna” 
i vad han kallar ”den kristna läran”. Denna lära beskrivs till största 
delen utifrån en bibelsyn, enligt vilken Bibeln talar ”lika mycket som 
levande och talande människor”, Hedin (2011), s. 73. Författaren 
menar sig alltså genom att läsa bibeltexterna kunna hitta Bibelns – och 
därmed kristendomens – egentliga budskap, vilka enligt hans synsätt 
kyrkorna har hållit sig till eller avvikit från genom historien. Men ”talar” 
verkligen Bibeln? Innebär inte alla sorters textläsning en tolkning? Och 
är det möjligt att finna en sammanhängande harmonisk helhet i de 
bibliska texterna utan att påverkas av de tolkningsramar som kyrkornas 
bekännelser utgör? Hedins eget synnerligen liberalteologiska och 
protestantiskt färgade bidrag snarast bekräftar det problematiska i detta 
tillvägagångssätt. 

62  Sten Ekstrand har menat att man som lärare kan skildra olika traditioner 
”sakligt och vetenskapligt” inom samfundskunskapen, men när det gäller 
”kristendomen som lära” kan man enligt Ekstrand ”knappast gå fram 
på en sådan splittrad linje”, Ekstrand (1993), s. 3. Istället förespråkas 
undervisning om kristendomen som ”en helhet”, vilket medför en 
systematisk framställning av kristendomens gudsbild, människosyn och 
etik, Ekstrand (1993), s. 6. Utgångspunkten är alltså att det finns en 
sådan helhet. Mestadelen av hans studie behandlar ”Kristendomen i den 
nya forskningens ljus”. Men innehållet kretsar främst kring forskning om 
den historiske Jesus och vetenskapliga perspektiv på Nya testamentets 
texter. Den informella definition av ”kristendomen” som ligger under 
studien är alltså exegetisk, och den didaktiska konsekvensen tycks vara att 
kristendomsundervisningen främst skall handla om forskningsperspektiv 
på bibeltexterna. 
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gen erhålla kunskap om kristendomens framväxt – vilket förstås är viktigt – 
men det är ju knappast samma sak som ”den kristna läran”. I ingetdera fallet 
ger man eleverna redskap för att hantera den konkreta mångfald som den 
samtida (och historiska) kristenheten utgör. 63

 Detta sätt att sträva efter att kristendomens ”essens”, vilken söktes i den 
textsamling som är känd under namnet Nya testamentet, hade en stark posi-
tion i protestantisk teologi före 1960-talet. Samuel Rubenson har uppmärk-
sammat de grundläggande problem som finns i sättet att konstruera en sådan 
essens eller ett sådant ”väsen” med utgångspunkt i den teologiska mångfald 
som präglar Nya testamentets texter.64 Han menar att detta problem genom-
syrar såväl den tyske liberalteologen Adolf von Harnacks kända verk Das 
Wesen des Christentums,65 som den svenske teologen Anders Nygrens så kall-
lade motivforskning. I det senare fallet försökte Nygren finna kristendomens 
”sanna” väsen i det så kallade agapemotivet, ett motiv som han ansåg gick att 

63  Att utgå från Bibeln för att abstrahera ”den kristna läran” är också 
problematiskt av ett annat skäl, nämligen att Bibeln – liksom alla andra 
texter – alltid är föremål för tolkning, och att många av utsagorna i 
exempelvis Nya testamentet är tvetydiga och analysen av dem är inte 
alltid så enkel. Det är följaktligen svårt att tala om ”den kristna läran” 
utan att relatera den till olika tolkningsgemenskaper i historia och nutid. 
Som ett exempel kan vi ta ett av de sista kapitlen i Jonas Gardells bok  
Om Jesus, där författaren beskriver vad han kallar ”Jesus eget budskap”,  
ett kravlöst (och ganska protestantiskt färgat) budskap som Gardell 
menar att Jesus skulle ha framfört, vilket enligt honom inte går att få 
ihop med ”kristendomens” idé om att Jesus dog för våra synder, Gardell 
(2009), s. 342. När Gardell på ett polemiskt sätt beskriver denna idé, 
som synonym med ”den primitiva, outvecklade religionens idé om 
gudar som måste blidkas eller manipuleras med blodsoffer”, Gardell 
(2009), s. 344. förbises att denna beskrivning snarast påminner om den 
objektiva försoningslära som blommade upp i den västliga kyrkan under 
1100-talet. Den har genom århundradenas lopp utmanats av både den så 
kallade klassiska och den så kallade subjektiva försoningsläran. Dessa går 
i sin tur att anknyta till olika konfessioner och samfundstraditioner. Om 
de olika försoningstankarna, se Aulén (1930), s. 40-47, 149-153, 164f. 

64  Rubenson (2005), s. 11.
65  Den finns också utgiven på svenska, se Harnack (1900). 
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återfinna hos olika teologer genom kyrkans historia, vilket kännetecknades 
av utgivande kärlek.66

 Nygrens tillvägagångssätt kom att möta omfattande kritik från olika håll 
under efterkrigstiden. Till dessa kritiker hörde Axel Gyllenkrok som i sitt 
klassiska arbete Systematisk teologi och vetenskaplig metod från 1959 betonade 
att det faktiskt inte finns en uppfattning om vad kristen tro är för något.

Men det finns ingen objektiv instans som kan säga oss vad ”sann kristendom” 
är till skillnad från annan. Dylika prövningar har visserligen ofta försökts. 
Men då måste en viss norm för vad som skall gälla som ”äkta” fastställas. 
Men eftersom ingen sådan norm kan härledas ur det skiftande språkbruket, 
så måste försöket avskrivas i vetenskapligt sammanhang. Varje försök blir med 
nödvändighet en bekännelseakt. 67

Alla försök att framställa en norm för vad som är ”äkta kristendom” präglas 
följaktligen av den viss tolkningsgemenskap, av en konfession. Det är därför 
svårt att fånga in den mångfaldiga verkligheten till ett sammanhängande sys-
tem eller till en objektiv princip, till ett särskilt ”motiv”. Gyllenkrok öppnade 
snarare för möjligheten att tala om att olika faktorer tillsammans skapar en 
helhetsbild som det är svårt att fånga in under en speciell term som ”religion” 
eller ”fromhetsriktning”.68

 Är det då helt omöjligt att finna något gemensamt som förenar kristenhe-
tens olika kyrkor? Per Erik Persson har i en studie från 1978 lyft fram vikten 
av att söka kristendomens kärna i något som finns bortom lärosatserna, bort-
om dogmerna. Denna kärna ansåg han sig finna i den historiska personen 
Jesus från Nasaret. Förvisso fanns det i kristendomen en ”förvirrande mång-

66  Genom historien kämpade företrädarna för detta motiv mot andra motiv, 
bland annat det så kallade erosmotivet som innebar att människan på 
egen hand sökte det gudomliga och med lagens hot strävade efter att göra 
rätt för sig inför Gud. Som synes påminde kampen mellan eros och agape 
om Luthers kamp mot så kallad gärningskristendom. Föga förvånande 
kom agamotivet enligt Luther klarast till uttryck i just en evangelisk-
lutherska kristendomen. Enligt Nygren var gudsförhållandet hos Luther 
teocentriskt inriktat, till skillnad från den katolska kyrkans ”egocentriska 
lyckobehov”, se den förkortade versionen, Nygren (1966).

67  Gyllenkrok (1959), s. 9.
68  Ibid., s. 20.



38

fald av tankeskapelser, kulturyttringar och fromhetsformer”,69 men bortom 
denna mångfald fanns det likväl en kärna: ”Kristen tro är i alla sina uttrycks-
former tvärs igenom alla kulturer och alla konfessionella utformningar unik i 
denna grundläggande orientering kring Jesus som det avgörande kriteriet”.70 
Persson menade att det som utgjorde en ”tydning” (det vill säga lärosatserna 
eller dogmerna) inte fick blandas samman med vad den avsåg att tyda (det 
vill säga Jesus), ”och ingen sådan tydning utgör det slutgiltiga uttrycket för 
den kristna identiteten”.71 
 Frågan är vad som blir den didaktiska konsekvensen av detta resonemang? 
Just Jesusgestalten kan vara en viktig utgångspunkt för framställningen av 
kristendomen, men kommer man särskilt mycket längre utan att tryffera 
framställningen med konfessionellt tolkande inslag? Och kan vi komma åt 
Jesus bortom ”tydningarna”, alltså bortom dogmerna? Är inte Jesus så som 
vi möter honom i Nya testamentet redan del av ett teologiskt tolkande sam-
manhang? Eller för att uttrycka det hela lite mer radikalt: kan vi alls anamma 
Jesus utan kristendomen, eller – ännu radikalare: kan en person tro på Jesus 
utan att samtidigt också tro på den kristna gemenskap – kyrkan – som har 
förmedlat honom till eftervärlden? Är inte evangeliernas berättelser om Jesus 
just ”tydningar” konstruerade eller förmedlade av en tolkningsgemenskap? 
 Att tala om Jesus som ett avgörande kriterium för kristendomen handlar 
kanske snarare om att uttrycka en grundläggande identitet – att vara kristen 
– snarare än om fastställda läror? För att komma åt ”kristendomen” bör den 
följaktligen betraktas som summan av kyrkor, samfund, rörelser och indi-
vider som genom historien har identifierat sig på grundval av Jesus Kristus 
som ett avgörande kriterium. De har helt enkelt ansett sig vara ”kristna”, 
något för övrigt också inkluderar samfund som Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga och Jehovas Vittnen. 
 Här leds vi följaktligen in i vikten av kyrkohistoriska perspektiv i under-
visningen. Studieobjektet inom det kyrkohistoriska fältet är det abstrakta 

69  Persson (1978), s. 50.
70  Ibid., s. 50.
71  Ibid., s. 52.



39 

fenomenet kyrkan och dess konkreta gestaltningar,72 vilka präglas i skär-
ningspunkten mellan teologiska idéströmningar och olika samhällsfaktorer. 
Enligt det perspektivet finns det vi kallar ”kristendomen” enbart i den form 
på vilket den gestaltas. 
 Det didaktiska värdet av att förstå ett väsen eller en kärna i en viss religion 
i syfte att skapa en mer välvillig attityd till vissa grupper av människor kan 
enligt mitt förmenande offras till förmån för en didaktisk ingång där eleven 
medvetandegörs om komplexiteten både i religionsbegreppet och i allt som 
innefattas under de konstruerade etiketter som de olika världsreligionerna 
utgör. Och min erfarenhet är att denna insikt utgör en bättre utgångspunkt 
för att skapa en empatisk attityd till olika trosgrupper än välmenande försök 
att hitta nyckelfraser, insikter eller paket.
 Detta kräver dock goda teoretiska ämneskunskaper, vilket komplicerar 
den återkommande uppfattningen att lärare inom andra ämnen skulle ha 
kompetens att undervisa i religionskunskap. Om exempelvis religionskun-
skapen skulle bli en del av samhällskunskapsämnet, är risken överhängande 
att dessa lärare – vars ämneskunskaper inom religionsfältet får anses vara 
högst begränsade – hemfaller åt enkla schablonmässiga framställningar av de 
olika religionernas läror och historiska utveckling. 

• Historiska perspektiv är helt nödvändiga
för att kunna uppfylla kursplanernas mål

I Lgr 11 finns två typer av centralt kursinnehåll där (kyrko)historiska per-
spektiv är oumbärliga för måluppfyllelsen. Den första typen av kursinnehåll 
berör sådant som explicit handlar om historisk utveckling, som ”Huvuddra-
gen i världsreligionernas historia”, eller ”Kristendom i Sverige. Från enhets-
kyrka till religiös mångfald och sekularisering”. 
 Den andra typen av kursinnehåll som kräver historiska perspektiv är sådant 
som inte explicit anges handla om vare sig historia eller nutid. Det handlar 
exempelvis om centrala tankegångar inom kristendomen ”samt utmärkande 
drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och 

72  Om det kyrkohistoriska studiets objekt, se Bexell (2009), s. 79; Jarlert 
(2000), s. 7; Rubenson (2000), s. 18
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ortodoxi”.73 För att detta innehåll inte skall stanna vid en ren deskription, 
finns goda skäl att anknyta till dess historiska bakgrund. Det handlar helt 
enkelt om att ställa den helt nödvändiga frågan: ”Varför?”. Låt oss exempel-
vis ta frågan om skillnaderna mellan den romersk-katolska och de ortodoxa 
kyrkorna.74 För att svara upp mot detta kursmål kan läraren ta upp viktiga 
brytpunkter mellan dessa traditioner. Han eller hon tar då troligen upp de 
organisatoriska skillnaderna, det vill säga vad som skiljer det romersk-katol-
ska påvedömet från det system med autokefala och autonoma kyrkor som 
finns inom östkyrkan, skillnaderna mellan öst och väst i fråga om prästceli-
bat, syrat och osyrat bröd, skärseldsläran och den så kallade filioque-striden. 
Men någonstans i dessa uppräkningar kommer eleverna – om de är upp-
märksamma – att vilja ställa två frågor: ”Vad innebär detta i praktiken?” och 
”Varför blev det såhär?”. 
 Om eleverna skall nå kunskap om något utöver rena faktauppgifter – och 
det torde väl vara ett rimligt önskemål – är följaktligen historiska perspektiv 
med anknytning till både sociopolitiska faktorer, teologi och ekonomi syn-
nerligen värdefulla redskap för läraren. I det sammanhanget är det viktigt att 
återupprepa det i mitt tycke allra största problemet med livsfrågeprincipen, 
nämligen att den reducerar religiös tro och religiösa uttrycksformer till blott 

73  Det är förvisso positivt att läroplanens upphovsmän tydligt betonat 
vikten av att lyfta fram kompexiteten inom religionerna. Jag hade dock 
önskat att man hade tagit ett steg till. När man i kursplanen talar om 
”protestantism” förstärks en problematisk schablonbild, att det under 
reformationstiden skulle ha utvecklats något som hålls samman som 
en ”ism”. Det som förenar så kallade protestanter är emellertid enbart 
den ganska allmänt hållna observationen, att de inte är i union med 
den katolska kyrkan. Inom ”protestantism”-begreppet ryms olikartade 
företeelser som anglikanska kyrkan, Svenska kyrkan, Missionsprovinsen, 
baptistsamfund, pingstväckelser, sjundedagsadventister, Jehovas Vittnen, 
presbyterianska samfund, kongregationalistkyrkor, metodism och så 
vidare. Detta problem hade lätt kunnat lösas genom att skriva ”de 
protestantiska kyrkorna”.

74  Jag är tveksam till uttrycket ”ortodoxi” som ger det intryck av att de 
ortodoxa och österländska kyrkorna skulle utgöra en monolitisk enhet, 
vilket inte är fallet. Uttryck som de ”östliga kyrkorna” eller ”de ortodoxa 
och österländska kyrkorna” hade varit att föredra.
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svar på livsfrågor. Vad som ytterst formar dessa fenomen kan dock också vara 
mycket annat.75 

Hur kan historiska perspektiv förmedlas inom religionskunskapen?
Om vi nu utgår från att (kyrko)historiska perspektiv är viktiga i skolans 
undervisning, vad är det då som motiverar att denna undervisning bedrivs 
inom religionskunskapsämnet? Varför kan denna undervisning inte förläg-
gas till historieämnet? Hur skiljer sig dessa olika former av historieundervis-
ning åt? Vad är det unika för (kyrko)historieundervisningen inom ämnet 
religionskunskap? Jag vill i det följande framföra tre svar på denna fråga.

• I religionskunskapen skall fokus ytterst vara riktat mot kyrka/religion 
och inte (i första hand) mot den allmänna samhällsutvecklingen.

Om målet med den vanliga historieundervisningen ytterst är att belysa sam-
hällsutvecklingen, är målet med all historieundervisning inom religionskun-
skap att belysa de enskilda religiösa traditionernas och samfundens utveck-
ling. Det är i just dessa traditioner och samfund som religionskunskapens 
historieresa måste landa. Även om religionskunskapen alltså inte skall vara 
en förklädd samhällskunskap, finns det inget som hindrar att den allmänna 
samhällsutvecklingen används för att förklara och belysa de olika religiösa 
traditionernas utveckling. Tvärtom är detta närmast ett krav. Ingen religiös 
tradition kan förstås utan dess interaktion med sociala, ekonomiska, poli-
tiska och kulturella faktorer. På samma sätt som religion och kyrka utgör 
oundgängliga faktorer för att förstå den allmänna samhällsutvecklingen, ut-
gör samhällspolitisk utveckling en oundgänglig faktor för att förstå religions- 
och kyrkohistoria. Medan uppmärksammandet av kyrkans roll (exempelvis 

75  Och just dessa aspekter menar jag att man förbisåg vid utarbetandet av 
Lgr 69. John Ronnås skrev 1970 att den kristna tron hade mycket att 
vinna på livsfrågeperspektivet eftersom det tvingade den kristna trons 
företrädare att formulera svar på ungdomars frågor, och han uttryckte 
det så, att detta var ”den kristna förkunnelsens uppgift idag liksom 
det alltid har varit det”, Ronnås (1970b), s. 94. Detta är emellertid en 
förtäckt normativ utsaga. Enligt författarens uppfattning borde det alltid 
ha varit den kristna förkunnelsens uppgift att svara på de livsfrågor som 
människor i alla tider ställer.
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korstågen, reformationen eller väckelserörelserna) inom historieämnet syftar 
till att belysa samhällsutvecklingen, syftar uppmärksammandet av sociopoli-
tiska förhållanden inom religionskunskapen till att belysa kyrkors och sam-
funds utveckling i historia och nutid. Här ser vi den enligt mitt förmenande 
viktigaste metodiska skillnaden mellan historieundervisningen inom histo-
rieämnet och historieundervisningen inom religionskunskapen. Det rör sig 
om olika studieobjekt!

Teologiska

faktorer

Kyrka

Politiska,

sociala,

ekonomiska

och kulturella

faktorer

• I religionskunskapens historieundervisning bör – vid sidan av ekonomiska,
politiska och kulturella perspektiv – teologiska perspektiv beaktas. 

För att förstå religioners, kyrkors och samfunds utveckling och situation i 
historia och nutid är det av vikt att beakta politiska, ekonomiska, sociala och 
kulturella faktorer, men dessa perspektiv måste också kombineras med det 
teologiska arv som kyrkor och samfund har haft att förhålla sig till.76

 Det viktiga är dock att de idéhistoriska och teologiska faktorerna inte bör 
studeras som fenomen vilka skulle vara isolerade från icke-teologiska faktorer. 
Teologi utgör inget transhistoriskt fenomen, utan påverkas av och påver-
kar hela tiden politiska, ekonomiska, sociala och kulturella faktorer. I det 
perspektivet utgör ”kyrkan” snarast en förbindelsepunkt mellan dessa. Kyrkan 
fungerar genom sin verksamhet (mission, undervisning, kyrkopolitik, insti-
tutionalisering etc.) som en punkt som låter teologiska faktorer påverka sam-
hällslivet, men den utgör också en punkt vilken låter icke-teologiska faktorer 
påverka teologin, som hela tiden formuleras i en kyrklig kontext som den 

76  Det innebär också att det fokus mot dagens kyrko- och 
samfundssituation som lyftes fram ovan, inte skall fördunkla de 
teologiska eller idéhistoriska aspekterna, se härvid Arvidsson (1994).
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både är en del av men samtidigt påverkar (ungefär som en politisk ideologi 
formas av men samtidigt påverkar verksamheten i ett politiskt parti). 

• Inom religionskunskapen kan de historiska perspektiven med fördel
anknytas till elevernas egen livssituation och livsförståelse

I studiet av kyrkors och religioners historiska utveckling kan det finnas an-
ledning att anknyta till elevernas egen livsförståelse och deras egna livsfrågor. 
Med tanke på vad som tidigare nämnts om problemen med ett fokus på just 
livsfrågorna i undervisningen, kan detta förslag framstå som aningen mot-
sägelsefullt. Det främsta problemet med livsfrågeprincipen var dock, att den 
tenderade att göra livsfrågorna till den enda vägen att nå kunskap om världs-
religionerna. Samtidigt kan livsfrågornas plats i undervisningen motiveras 
med att det faktiskt finns vissa problem med att skapa en allt för stor distans 
mellan elev och studieobjekt i såväl religionskunskap som inom andra sam-
hällsorienterande ämnen.
 Henry Cöster har uppmärksammat att det inom religionskunskapen 
finns en risk att den faktiska religiösa mångfalden i kombination med – det 
outtalade – kravet på neutralitet i undervisningen, riskerar att skapa likgiltig-
het, och till och med ”aktiv religionsfobi”. Det finns nämligen enligt Cöster 
en tendens, att låta religionskunskapen enbart handla om religion som något 
annorlunda, som något som ”de andra” utövar, som något exotiskt och irratio-
nellt, som egentligen inte hör hemma hos eleverna själva. Om religionskun-
skapen enbart handlar om att förstå ”det mångreligiösa samhället” finns ris-
ken att studieobjektet helt förflyttas utanför klassrummet, till de avvikande 
personer som – på sin höjd – bör tolereras av eleverna inne i klassrummet. 
Detta sätt att se på vad ”religion” är, strider mot Cösters egen förståelse av 
fenomenet, som ”ett ofrånkomligt mänskligt uttryck för mänsklig existens- 
och livsförståelse”. Han ställer frågan om synen på religion som något som 
enbart berör ”den irrationelle andre” inte snarast bidrar till en negativ bild 
av religion, och i förlängningen till religionsfobi, något som snarast strider 
mot ambitionen i religionskunskapsämnet att skapa respekt för andra män-
niskors tro och livstolkning.77

77  Cöster (2012).
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 Om vi försöker att rikta denna problematik mot undervisningen inom 
kyrkohistoria i religionskunskapsämnet, är det svårt att komma från, att 
denna undervisning på ett plan alltid måste handla om ”de andra”, närmare 
bestämt om människor som verkat i det förflutna. Även om undervisningen 
belyser fenomen som berör alla elever i det svenska samhället (exempelvis 
kalenderårets och almanackans utformning), handlar detta knappast om 
livsförståelse utan snarare om något som är out there. 
 Jag vågar dock påstå att det är möjligt att anknyta det kyrkohistoriska stu-
diet till elevens egna livsfrågor och livsförståelse. Det är exempelvis möjligt 
att skapa förståelse för Luthers strävan i sin klostercell att hitta en nådig Gud, 
genom att knyta an till elevers tankar om den egna prestationsförmågan, om 
samhällets krav på individerna, om kravet att prestera något för att accep-
teras.78 
 Men för att föra in livsfrågor på ett rimligt sätt krävs väl avvägda model-
ler. Sven-Åke Selander har, med utgångspunkt i Lgr 69 och Lgr 80, skapat 
modeller för hur kristendomen kan studeras i ett helhetsperspektiv – inklu-
derande historiska perspektiv – med utgångspunkt i konkreta fenomen, som 
en livsfråga eller kyrkliga handlingar eller folkliga seder.79

78  Uttrycket ”livsfrågor” skulle kunna ringas in med Owe Wikströms beskrivning: 
”De rör tidens obönhörliga gång, döden, lidandet, ondskan, den kosmiska ensam-
heten och Gud”, Wikström (2007), s. 95. 

79  Denna modell presenterades i en första version i Selander (1979), s. 2; se även 
Selander (1981) & Andersson & al. (1981), och utvecklades i Selander (1991).  
Selander (1979), s. 4. En möjlighet är också att ta utgångspunkt antingen i histo-
riska personer (som Franciskus eller Luther) eller i särskilda epoker (som fornkyrka 
eller reformation). Utgångspunkten för studiet av Franciskus var exempelvis den 
allmänmänskliga upplevelsen av att ha höga ideal, som i mötet med den krassa 
verkligheten lägger grund för en protest mot omgivningen. Dessa ideal kan sam-
tidigt också skapa trygghet. På ett likartat sätt var det enligt Selander med Francis-
kus, vars livsverk byggde på en diskrepans mellan hans egna ideal och den verklig-
het han mötte i sin samtid. I epokstudiet skall uppmärksammas det handelsutbyte 
och den lyxkonsumtion som utmärkte delar av den samtida borgerligheten liksom 
medeltidens feodalväsende. I bibelstudiet kunde man uppmärksamma Franciskus 
sätt att hela tiden utgå från Jesus och apostlarnas fattigdom. Och i studiet av den 
kristna tros- och livsåskådningen, kunde uppmärksammas det trosideal, präglat 
av det radikala livet i Kristi efterföljd, som Franciskus gav uttryck för samt hur 
likartade ideal färgar vår egen tid, Selander (1979), s. 17–29.
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 Betydelsefullt i denna modell är att läraren kan studera olika delaspekter på 
kristendomen, särskilt dess texter, gudstjänstliv och tros- och livsåskådning, 
och samtidigt ge någon form av sammanhållen bild. I anslutning till un-
dervisningen om detta samspel finns det enligt Selander behov av att knyta 
an till elevernas existentiella upplevelser,80 men också till konkreta ting som 
eleverna kan tänkas ha kommit i kontakt med, som exempelvis en dopfunt, 
en kyrka, en psalm, påskfirande, dop och så vidare. Dessa konkreta feno-
men sätts av läraren in i ett större perspektiv, där seder och bruk, livsfrågor, 
texter och dokument samt tros- och livsåskådning beaktas. Selander menar 
att denna modell också kan tillämpas på kyrkohistorien. För att förklara kyr-
kohistoriska händelser tar med andra ord läraren sin utgångspunkt i något 
konkret, varefter andra aspekter samma händelser – och samspelet mellan 
dessa delar – uppmärksammas.81

 Eftersom denna modell är orienterad mot läroplanerna Lgr 69 och Lgr 
80, blir frågan hur den skulle kunna revideras i enlighet med exempelvis 
Lgr 11. En möjlighet är att helt enkelt byta ut de termer som hämtats från 
målskrivningen i kursplanen för religionskunskap i Lgr 69 mot motsvarande 
termer i Lgr 11. De senare utgörs av: olika tolkningar och bruk inom kris-
tendomen och andra världsreligioner och livsåskådningar; hur religionen på-
verkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället; reflektioner 
över livsfrågor och egna och andras identitet; moraliska frågeställningar samt 
att söka information om religion och livsåskådning och värdera källornas 
relevans och trovärdighet. 82 Om vi bortser från de moraliska frågeställning-
arna (som skall relateras till särskilda teoretiska modeller), skulle vi utifrån 
Lgr 11 kunna peka på fyra delaspekter i studier av exempelvis kristendomen. 

80  Se Selander (1991).
81  Han tar själv exemplet Luther vars upplevelse av skuld (livsfrågor) 

präglade hans sätt att läsa vissa bibeltexter (texter och dokument), vilket 
i sin tur ledde till förändringar inom fromhetslivet (seder och bruk) och 
inom den kristna läran (tros- och livsåskådning), Selander (1991), s. 8.

82  Lgr 11, s. 186f.
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Denna modell ger möjlighet att belysa variationer inom olika kyrkor och 
samfund och samtidigt söka helheter mellan undervisningens disparata delar. 
Utgångspunkten tas då i ett konkret fenomen som en livsfråga (som döden, 
kärleken, ansvaret för världen och medmänniskan, livets mysterium), en sed-
vänja (som jultomten, ljuständning av allhelgonatid eller luciatåget) en kyrk-
lig handling (som dop, begravning, konfirmation), en kyrklig institution (en 
kyrkobyggnad, ett kloster eller ett särskilt kyrkosamfund) eller en specifik 
lära (som treenigheten eller Kristi försoning), vilken sedan belyses både som 
uttryck för identitet och livsfrågor, utifrån vilka olikartade tolkningar och 
bruk som finns rörande detta fenomen, hur det i historia och nutid har på-
verkats av och påverkat samhället samt genom en identifikation och kritisk 
analys av källor som ligger till grund för vår kunskap om fenomenet.
 Men finns det inte en risk för att anknytningar till elevens existentiella 
upplevelser inom ramen för kristendomsundervisningen framstår som en 
förtäckt konfessionalism? Jodå, den risken är överhängande, såvida man 
inte tillämpar detta perspektiv på ett konsekvent sätt. Det är nämligen fullt 
möjligt att få en djupt troende muslimsk elev att förstå Luther utifrån ett 
livsfrågeperspektiv, likaså att förmå elever med kristen bakgrund att förstå 
Koranens budskap på ett likartat sätt. 
 Men finns det inte en risk – som ovan har anförts – att ett sådant perspek-
tiv innebär att religionen begränsas till just livsfrågor? Föreligger inte risken 
att en förståelse av exempelvis Luther utifrån ett livsfrågeperspektiv riskerar 

Konkreta fenomen

Livsfrågor och identitet

Tolkningar och bruk

Källor och 
information

Samhället

Modellen är en lätt modifierad version av en modell i Selander (1991), s. 7.
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att reducera hela reformationen till blott en fråga om livshållning, när denna 
händelse också måste förstås mot bakgrund av senmedeltidens och den nya 
tidens politiska och ekonomiska omdaningar? Glömmer man inte lätt bort 
de förutsättningar som den framväxande absoluta statsmakten, den urbana 
ekonomin, och de förbättrade handelsvägarna utgjorde för exempelvis Luth-
ers framgångar?
 Jo, den risken föreligger. Men även i detta fall kan faktiskt ett konsekvent 
utfört livsfrågeperspektiv vara till hjälp. Varför inte låta eleverna själva fun-
dera över om inte såväl deras livsfrågor som de svar på dessa frågor som de 
själva har försetts med, kanske också är präglade av ekonomiska, politiska, 
kulturella och sociala faktorer.
 Står exempelvis den västerländska sekulariserade människan helt bortom 
olika påverkansfaktorer i sin reflektion över de så kallade livsfrågorna? Är 
skolans värdegrund och individens personliga livstolkning något helt givet? 
Det intellektuella ideal som ibland uppfattas som grundläggande för den 
explicit religionslösa hållningen brukar beskrivas som att man inte bör tro 
på något som det inte finns förnuftiga skäl att tro på.83 Men hur byggs en 
”förnuftig” livsåskådning upp? Är inte också religionskritiken och de livså-
skådningar som denna kritik bygger på beroende av sociala, politiska, eko-
nomiska och – vågar jag antyda – teologiska faktorer? 
 För att kunna välja en anti-religiös ståndpunkt krävs en tydlig förförstå-
else av vad ”religion” är för något. Vilka samhällsfaktorer har möjliggjort den 
värdegrund som den svenska skolan vilar på? Kan vare sig institutioner eller 
individer stå helt fria från religiösa och politiska dimensioner? 
 Som Olof Franck har betonat, handlar kritisk analys inom religionskun-
skapen inte bara om tolkning av religiösa texter och trossatser, ”utan också 
sådant material som ger uttryck för andra – till exempel ateistiska – föreställ-
ningar och ståndpunkter”.84 I anslutning till Peder Thalén,85 menar Franck 
att det inom den till synes vetenskapligt välgrundade moderna religionskri-
tiken råder en omedvetenhet om den egna historiska och filosofiska kon-

83  Om religionslösheten som ideal, se exempelvis Liedman (1966).
84  Franck (2007), s. 4.
85  Se Thalén (2007).
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texten. Varken religionsutövning eller religionskritik vilar dock på objektiva 
eller historielösa grunder utan måste förstås inom ramen för sin historiska 
kontext.86

 När eleven förhoppningsvis inser det egna beroendet av olika påverkans-
faktorer skapas en grund för förståelsen av både historiska och nu levande 
personer, oavsett vilken ideologi, livsåskådning eller teologi, dessa företräder. 
 När eleverna härigenom har medvetandegjorts om hur påverkade allas 
våra värderingar är av vår omgivning och av det ”ärvda” bagage vi bär med 
oss, har eleverna en god predisposition för att förstå hur religioner utvecklas. 

Jaha, hur ska vi hinna med allt det här, då?
Vad som här har gestaltats kan ge intryck av att jag skulle vilja presentera 
ett oerhört tidskrävande moment inom religionskunskapen. Så är emellertid 
inte fallet. Som framgår av mitt tredje argument för (kyrko)historiska per-
spektiv i undervisningen, så menar jag att dessa perspektiv redan finns i läro-
planerna, även i de fall då historiska perspektiv inte nämns explicit. Fastmer 
handlar dessa perspektiv om ett förhållningssätt, och i just detta avseende 
kan infärgning mellan olika ämnen vara av betydelse. Om exempelvis eleven 
har fått undervisning om den urbana ekonomins betydelse under medelti-
den inom historieämnet, kan religionsläraren hänvisa till detta i undervis-
ningen om tiggarordnarna. Det viktiga är att en sådan anknytning görs, så 
att exempelvis Franciskus livsgärning inte reduceras till enbart en önskan att 
leva ”i Kristi efterföljd”. Detta förutsätter dock att läraren i religionskun-
skap är hyfsat väl förtrogen med kyrkohistoriens metoder och kunskapsfält. 
Kristendomens historia skall inte vara en sämre historia än vad som är fallet 
inom sociopolitiska historieundervisningen, det viktiga är att det är en annan 
historia som berättas. ■

86  Franck (2007), s. 4. I anslutning till denna reflektion finns det, som 
Edgar Almén har uppmärksammat, också anledning att fundera över 
både det problematiska i att närma sig det förflutna med utgångspunkt 
i våra egna livsfrågor samt att därvid fundera över hur tidsbundna våra 
egna tolkningar av kristen tro är, Almén (2000), s. 183.
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Att skåningar är dryga är ingen hemlighet. Likaså att norrlänningar är tyst-
låtna och stockholmare högfärdiga. Sedan har vi de snåla smålänningarna, 
vitsiga göteborgarna och de glada värmlänningarna. Listan över svenska stereo-
typer skulle kunna göras lång. Så även över de internationella. Här återfinns 
stöddiga amerikaner, pedantiska tyskar, slarviga fransmän, opålitliga araber 
och makthungriga ryssar.
 Stereotyper kan beskrivas som förenklade, nedvärderande föreställningar 
om sociala grupper och individer. De bygger på att grupper och individer 
anses ha vissa egenskaper. Egenskaperna kan sedan användas som utgångs-
punkt för nya påstådda karaktärsdrag. Ofta hävdas ett samband mellan utse-
ende och egenskaper. Inom rasbiologin som växte fram i slutet av 1800-talet 
blev detta den bärande idén. Ansiktsdrag pekade mot en viss rastillhörighet 
och därmed vissa moraliska egenskaper och intellektuell förmåga. Utseendet 
blev markören, kännetecknet för stereotypen. Detta skapade sin tur fiend-
skap mellan grupper där den överlägsna rasen såg ner på den lägre eller som 
den judiske filosofen och sionisten Moses Hess (1812–1875) uttrycker det: 
“The German hate the Jewish religion less than the race; he objects less to 
the Jew’s peculiar beliefs than to their peculiar noses.”1

 De grövsta varianterna av rastänkandet är förhoppningsvis passé i vårt 
samhälle. Samtidigt har en ny människosyn växt fram som även den baseras 
på utseende och kroppslighet. Medan man mätte näsor och skallar under 
första hälften av 1900-talet mäts nu midjor, höfter och bröst. Dessutom 
kopplas kroppsidealen samman med egenskaper som intelligens och mo-

leif carlsson

Stereotyper i religionskunskaps-
undervisningen

1  Citerad i Brenner (2003), s. 13. 
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ralisk karaktär. Här närmar vi oss är de tidigare rasbiologiska stereotyperna. 
Undersökningar visar att överviktiga människor diskrimineras i arbetslivet, 
utbildning, media, nära relationer och i sjukvård.2

 För det mesta saknas direkta erfarenheter mellan de som skapar stereo-
typerna och de som stereotypiseras. Stereotyperna bygger nämligen på fö-
reställda uppfattningar. Bilden av en muslim till exempel finns oavsett om 
man har mött någon eller inte. Trots detta kan det uppstå en i det närmaste 
okritisk övertygelse om att en viss grupp kännetecknas av särskilda egen-
skaper. Det förstärks dessutom av selektiva tolkningar. Positiva egenskaper 
ignoreras medan negativa lyfts fram. Allt för att förstärka den stereotypiska 
bilden. Följden blir attityder, som i värsta fall leder till handlingar.3 

Den judiska stereotypen
För att förstå stereotypiseringen av judarna är det nödvändigt att gå tillbaka i 
historien. Sverige blev i slutet av 1500-talet ett evangeliskt-lutherskt land där 
Svenska kyrkan hade monopol på all religion. Det var inte förrän i mitten av 
1800-talet som det religiösa och politiska enhetssamhället började ifrågasät-
tas på allvar. Krav på frihet och demokrati restes från olika håll. Arbetarrörel-
sen tog upp kampen för industriarbetarnas villkor och rättigheter. Nykter-
hetsrörelsen bekämpade alkoholmissbruket. Väckelserörelser uppstod inom 
och utom statskyrkan som aktualiserade frågor om tolknings- och yttrande-
frihet. Trots detta behöll Svenska kyrkan sin dominerande ställning på en rad 
områden, inte minst skolan. Detta möjliggjordes genom kyrkans nära rela-
tion med staten. Lutherdomen förblev på så sätt även i fortsättningen den 
svenska trosbekännelsen i kontrast till främmande trosgemenskaper. Det var 
framför allt judar och judendom som blev Lutherdomens primära motsatser. 
Detta föll sig naturligt på grund av den långa judefientliga traditionen som 
föregått den nya tiden. Den kristna judekritiska hållningen kan spåras till-
baka till de första århundradena då kristendomen växte fram som en motsats 
till judendomen. Det var den så kallade deicidanklagelsen som dominerade 
i kyrkan. Den gick ut på att judarna hade dödat Jesus och därmed blivit 

2  Se t.ex. Puhl och Heuer (2010).
3 Stier (2009), s. 129.



57 

gudsmördare. Därför vilade det en förbannelse över dem. De var inte längre 
Guds folk. Kyrkan var det nya gudsfolket som hade ersatt det gamla Israel. 
 Det fanns ett annat skäl till att just judarna fick ikläda sig rollen som den 
Andre i den svenska kontexten. De utgjorde ett minoritetsfolk som funnits i 
landet under en längre tid. Därför framstod de som ett främmande element 
i samhället med en annorlunda kultur och ett annorlunda utseende. 
 Judar hade fått tillstånd att bosätta sig i Sverige i slutet av 1700-talet 
under Gustav den III:s tid. De kom till Stockholm för att bedriva han-
del, och bildade då även en församling. En av ledarna var stämpel- och 
sigillgravören Aaron Isaac (1730–1817).4 År 1782 utfärdades de så kall-
lade Judereglementet som innebar att judar fick bosätta sig i de tre städerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Deras rättigheter var starkt begränsade. 
De fick inte bedriva vilka yrken som helst, inte blir riksdagsmän, inte be-
söka marknader utanför de tre nämnda städerna, inte omvända svenskar och 
inte gifta sig med andra än judar. Reglementet försvann så småningom och 
från 1838 blev judarna svenska medborgare med ”annan trosbekännelse”. År 
1870 fick de genom en grundlagsändring fullständiga medborgerliga rättig-
heter. Det betydde dock inte att antijudiskheten försvann. Sverige var en del 
av den europeiska antijudiska diskursen och landet var inte heller opåverkat 
av den framväxande rasbiologiska antisemitismen. Det förekom dock inga 
pogromer eller upplopp mot judar med undantag av några få våldsamheter 
i Stockholm med plundring och skadegörelse. Den svenska moderna antiju-
diskheten som formades under senare delen av 1800-talet uttrycktes i stället i 
fördomar och negativa attityder. Bilden av judarna var oftast tagen ur luften. 
Det rörde sig om stereotyper. Det handlade inte om en verklig jude utan om 
en föreställd. De flesta svenskar hade aldrig mött en jude och det fanns bara 
några tusen. Ändå visste de flesta hur en jude var och hur han såg ut eller som 
Henrik Bachner skriver:

I skämtpress, litteratur och så småningom film porträtterades judarna regel-
mässigt i enlighet med den europeiska fördomsreservoarens klassiska stereo-
typer. Dessa bilder användes, och kunde bara nyttjas, därför att publiken 
kände igen och förstod dem. Men den ”jude” de kände var en konstruktion 
sprungen ur det gemensamma europeisk-kristna idéarvet. 5

4  Glück, Neuman och Stare (1997), s. 13.
5  Bachner (2010), s. 20.
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 Det är först under de senaste årtionden som antisemitiska handlingar och 
uttalanden blivit hätska och då framförallt från Ahmed Rami på Radio Islam. 
Dessutom har en rad hot riktats mot judar, inte minst i Malmö. Skändande 
av judiska gravplatser har också förekommit. 
 Studiet av judarna kan ge oss värdefull kunskap om en minoritetsgrupp 
i det svenska samhället under en relativt lång tid. Inställningen till judarna 
ska ses mot bakgrund av att inget fick hota den protestantiska religionen 
företrädd av den svenska statskyrkan. Under 1800-talet blev dessutom den 
antijudiska diskursen användningsbar i formandet av den svenska nationa-
lismen. Varje svensk förväntades älska sitt land (givet av Gud) genom att 
visa lojalitet och en kristen observans. Skolan fick även här en väsentlig roll. 
Den var ett redskap för att ”likrikta, passionera och intellektuellt behärska de 
spirande folken”, som Herbert Tingsten uttrycker det.6 Kristendomsunder-
visningen i skolan blev viktig för nationaliseringsprocessen och då inte minst 
i avståndstagande mot judendomen: 

Med alldeles särskild intensitet vänder man sig emellertid mot juden-
domen; till den antisemitism, som redan de bibliska berättelserna om 
judarnas hållning mot Kristus är ägnad att inge. Nytestamentliga ut-
läggningar om att judarna enligt Gamla Testamentet utvalts att reli-
giöst förnya mänskligheten, att de svek sin uppgift och avvisade Jesu 
förkunnelse. Fördömandet av judarna framträder starkast i äldre lä-
roböcker, men förekommer ännu långt in på 1900-talet i nyskrivna 
arbeten. 7

 
De judekritiska motiven dominerade kristendomsundervisningen ända fram 
till 1960-talet. Efter detta årtionde förekommer motiven mer sporadiskt 
och oftast omedvetet. Skolan har fortfarande en fostrande roll.8 Dessutom 
har studiet av minoriteter blivit särskilt aktuellt och angeläget på grund av 
ökad immigration med en omfattande kultur- och religionspluralism som 
följd. Det finns dessutom en växande nationalism med inslag av främlings-

6  Tingsten (1969), s. 13.
7  Ibid., s. 270–271.
8 ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 

omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma 
till uttryck i praktisk vardaglig handling.” Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola. Skolverket (2011), s. 11.
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fientlighet i hela Europa. Sverige är inget undantag. Liknande inslag som i 
de judekritiska motiven återfinns nu även gentemot andra grupper. En rad 
stereotyper om muslimer har uppstått och helt nyligen har vi sett prov på 
konsekvenserna av stereotypiseringen av romer. 

Motiv i kyrkans judendomskritik
Vilka bärande motiv finns i kyrkans latenta judendomskritiska teologi? 9 Hur 
har dessa motiv förmedlats i de svenska läromedlen i kristendomskunskap och 
religionskunskap? Jag söker efter de motiv som religionsforskaren Katharina 
von Kellenbach pekar på när hon gör en analys av feministteologiska texter.10 
Professor Jesper Svartvik använder samma motiv när han undersöker bibel-
texters verkningshistoria.11 
 Katharina von Kellenbach utgår från det som Michel Foucault kallar ”rules 
of formation”.12 Det rör sig om motiv som strukturerar ett tänkande. Enligt 
Kellenbach är det tre sådana motiv som uppstod tidigt i den kristna antijudiska 
diskursen. Motiven ingick i formandet av kyrkans identitet. Eftersom kristen-
domen uppstod ur judendomen var kyrkan tvungen att förhålla sig på ett visst 
sätt gentemot sina föregångare och samtidigt införliva dem i sin teologi.13 

Det första motivet  är antitesen. Den innebär att judendomen utgör kristen-
domens motsats. Motsatsen framkommer i sådana begreppspar som, lag 
– evangelium, gärningar – tro, hat – kärlek, hämnd – förlåtelse. Allt som 
judendomen står för blir kristendomens motsats, till exempel att judendomen 
förfäktar partikularism medan kristendomen betonar en universalism som 
dessutom har ett större värde. Kristendomen har en högre andlighet, en större 
och klarare tro.14 Antitesen har på så sätt resulterat i en ersättningsteologi 

9 Jag använder ordet motiv i betydelsen bevekelsegrund, skäl, anledning.
10 Kellenbach (1994), s. 39–55. 
11 Svartvik (2006), s. 83–87. 
12 Kellenbach (1994), s. 39.
13 Ibid., s. 40. ”The Christian ’problem’ is the problem of the later born”. 
14 Denna jämförelse mellan judendom och kristendom användes också av 

protestanterna gentemot katoliker i samband med reformationen. Båda 
judar och katoliker representerade en falsk gärningslära gentemot den rätta 
protestantiska tron. Se Kellenbach (1994), s. 40 och Svartvik (2006), s. 79. 
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som innebär att den kristna kyrkan är det nya Israel. Gud har förkastat det 
gamla Israel med dess förbund.15

 Tempelkatastrofen år 70 v.t., samt judarnas spridning runt om i världen är 
en bekräftelse på att Gud har vänt dem ryggen. Samtidigt är det är en garanti 
för att han har gjort den kristna kyrkan till sitt nya folk. Efter Förintelsen och 
i och med staten Israels bildande har dock en del kristna teologer lanserat en 
annan syn på judendomens förhållande till kristendomen. De har betonat 
att Gud fortfarande har en relation med judarna som löper parallellt med 
kyrkans. Ed. P. Sanders skriver om ”two distinct patterns of religion”16 och 
har myntat uttrycket ”participationist eschatology”.17 En del teologer menar 
att Israel ska bli räddat i samband med Jesu återkomst, medan andra anser 
att förbundet fortfarande är knutet till Israel och att icke-judar erbjuds att ta 
del av det genom Kristus.18 

Det andra motivet är syndabocksmotivet. Det är framförallt idén om judar-
na som Gudsmördare, som är dominerande i detta motiv.19 Gud har straffat 
judarna och fortsätter att straffa dem för vad de gjorde med Jesus. Negativa 

15 ”Israel’s history ends because all God’s promises and prophecies are 
transferred to the Gentile church, the newly elect people of God”, 
Kellenbach (1994), s. 51. ”The theology of replacement denies the 
validity of the Jewish religion and negates Israel’s right to exist”, Ibid., 
s. 52. Luther menade att om judarna skulle återvända och upprätta landet 
igen borde kristna konvertera till judendomen. Han såg med andra ord 
inte endast detta som en omöjlighet. Det var dessutom i allra högsta grad 
icke önskvärt. Därför har kristna alltid överlag varit antisionister och i den 
tidiga kyrkan var man motståndare mot ett återuppbyggande av templet.

16 Sanders (1977), s. 422.
17 Ibid., s. 422, 549. Sanders betonar att Paulus inte skapade en kristen 

alternativ frälsningsväg. Den judiska förbundsteologin gick ut på att 
människan blev delaktig av förbundet genom Guds nåd medan lagen 
handlade om att leva i förbundet. Sanders kallar detta för ”covenant 
nomism”. Se även Svartvik (2006), s. 25–26; Bengtsson (2006), s. 122.

18 Kellenbach (1994) s. 54.
19 Utöver att det är historiskt tveksamt om det var judar som överhuvudtaget 

dömde och avrättade Jesus är påstående om att judarna dödade Jesus lika 
meningslöst som att säga att amerikanarna dödade Kennedy. Ibid., s. 47.
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händelser, såsom farsoter, ekonomiska och politiska kriser, har därför skyllts 
på judarna.20 De har blivit orsaken till det destruktiva och onda. Samtidigt 
har även detta stärkt föreställningen om kristendomens överlägsenhet visavi 
judendomen.21

Det tredje motivet innebär att judendomen uppfattas som en prolog till 
kristendomen. Judendomen representerar det gamla ”testamentet” medan 
kristendomen står för det nya. I den mån boksamlingen Gamla testamentet 
pekar på det Nya har den ett värde. Kontinuiteten mellan de båda boksam-
lingarna handlar om rättfärdighet, monoteism och hög moral. Dessa teman 
återfinns framförallt hos skriftprofeterna som ofta framhålls som de väsentli-
gaste delarna i Gamla testamentet. Dessutom förutsade profeterna den kom-
mande Kristus. När Kristus har kommit är judendomen överspelad. Allt har 
nått sin fullbordan i och genom kristendomen.22

 De tre motiven antites, syndabock och prolog leder till ett generaliserande 
och selektivt bruk av Gamla testamentet. Det sistnämnda innebär att endast 
sådana texter i Gamla testamentet som stöder den kristna teologin har ett 
värde. Jag har redan i det sammanhanget nämnt profetismen, men även be-
rättelser om Abraham, Moses och David lyfts fram som särskilt betydelsefulla. 
Generaliseringar framkommer framförallt i kopplingen mellan fariseism 
och den framväxande judendomen. Fariseism blir liktydigt med judendom. 
Även den efterexiliska judendomen som skildras i bibelböckerna Esra och 
Nehemja ses som en prototyp vår tids judendom.
 Jag har valt att använda motiven antites, syndabock och prolog i mina ana-
lyser av läromedel. Till dessa motiv har jag lagt de två sistnämnda om det 
generaliserande och selektiva bruket av Gamla testamentet. Dessa motiv har 

20 ”The rule of formation of scapegoat creates suspicion and mistrust towards 
Jews and Judaism. The myth of Jewish history as a trail of crimes continually 
seeks and finds validation and meticulously searches out any Jewish 
involvement in cheating, exploiting, controlling, spying and oppressing.” 
Ibid., s. 50.

21 ”…as long as the Jew continues his mysteriously prolonged existence in 
suffering, the Christian can feel assured of salvation”. Citat från Maccoby 
(1983), s. 142 i Kellenbach (1994), s. 47.

22 Eller som Kellenbach skriver: ”The old ceases to exist.” Ibid., s. 51.
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skapat och upprätthållit en judefientlig diskurs i kyrkornas förkunnelse och i 
skolläromedlen. Judendomskritiken framkommer sällan i öppna anklagelser 
eller förtal av judar. Sådant är sällsynt i läromedlen. I stället formas den nega-
tiva inställningen – i likhet med andra fördomar och stereotyper – genom till 
synes enkla värderande påståenden. I jämförelser med kristendomen beto-
nas judendomens underlägsenhet. Kristendomen är den ultimata religionen, 
medan judar är okunniga och outvecklade i sin tro. De har helt enkelt inte 
nått fram till sanningen. 

Judar och judendom i svenska läromedel 
i kristendomskunskap och religionskunskap under 100 år

Epoken kan delas in tre perioder. Under den första mellan 1900 till ca 1950 
dominerade de traditionella judekritiska motiven. I den andra som omspän-
ner 1950-talet kom det delvis nya signaler. De gamla motiven komplette-
rades då med en del positiva ansatser. I den tredje perioden från 1960 och 
fram till vår tid har bilden förändrats radikalt. Kristendomsämnet har ersatts 
av religionskunskap med krav på allsidighet och objektivitet. Olika religio-
ner belyses på ett informativt sätt. Det betyder dock inte att de judekritiska 
motiven försvinner. De förekommer fortfarande fast mer sporadiskt och ofta 
omedvetet. Det visar hur seglivade motiven är och hur väl integrerade de är 
i värderingar och i tänkesätt. 

• 1900–1950 De självklara judekritiska motiven
Perioden dominerades av den lutherska kristendomen, trots att Lutherdomen 
succesivt kom att ifrågasättas ju längre tiden gick. Redan i 1878-års under-
visningsplan för läroverken diskuterades den lutherska katekesens och tros-
lärans dominerande ställning. Kritiken kom inte minst från den framväx-
ande frikyrkan. En av de ledande kritikerna var Paul Petter Waldenström, 
en portalgestalt inom den nyevangeliska rörelsen och ledare inom Svenska 
Missionsförbundet. Waldenström var lektor i Gävle och tog tidigt del i skol-
debatten.23 De frikyrkliga ifrågasatte Svenska kyrkans monopol på kristen-

23 Åberg (1991), s. 38f.
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domen. Men trots kritiken bestod skolans konfessionella drag. De judekri-
tiska motiven används genomgående i samtliga läromedlen under perioden. 
Prologmotivet styrs ofta av ett evolutionistiskt tänkande. Kristendomen är 
resultatet av en längre utveckling som kan spåras tillbaka till Gamla testa-
mentet och den efterexiliska judendomen. Här skedde ett trendbrott som 
innebar att judendomen och majoriteten av judarna inte tog till vara på de 
möjligheter som erbjöds. Medan utvecklingen fortsatte i form av den fram-
växande kristendomen stagnerade judendomen. Den outvecklade judiska 
trosgemenskapen gav i sin tur upphov till vår tids judendom. En sådan upp-
fattning framkommer hos Oscar Bensow i boken Den kristna tros- och sede-
läran från den evangelisk-luterska kyrkans synpunkt. För läroverken framställd 
från 1906. Bensow menar att majoriteten av Israels folk förkastade uppenba-
relserna som Gud gav dem under Gamla testamentets tid: 

Oaktat denna Guds särskilda uppenbarelse förhärdade sig folkets stora 
flertal i obotfärdighet och egenrättfärdighet, så att de icke ville och 
slutligen icke kunde fatta Herrens Ord. 24 

Israel blev därmed förhärdat med undantag av en liten skara som trodde på 
Guds framtida frälsning. Dessa väntade på ”Israels tröst” det vill säga på den 
kommande Kristus. Det rörde sig om de judar som senare tog emot Kristus 
och blev en del av kyrkan. Dessa utgjorde det sanna Israel:

Men inom folket fanns dock en liten skara fromma män och kvin-
nor, vilka väntade, efter Israels tröst. Dessa utgjorde det sanna Israel. 
Dit hörde t.ex. Maria och Josef, Johannes döparen, den gamle Simeon 
och alla andra, som mottogo Frälsaren när han kom, och vordo hans 
lärjungar. 25

Judarna i övrigt förblev förstockade. De levde med en förvrängd gudsupp-
fattning. Enligt Bensow var det denna avfälliga judendom som Jesus kon-
fronterade. Det framkommer tydligt när han mötte Djävulen i frestelsebe-
rättelsen. Texten återfinns i Luk 4:1–13: 

24 Bensow (1906), s. 35.
25 Ibid., s. 35.
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Det gemensamma i alla dessa frestelser var förespeglandet av en annan väg 
än den, som han såsom Guds lamm, såsom Herrens, lidande tjänare, 
skulle enligt Faderns vilja vandra till världens frälsning. Det förespeg-
lades honom i dessa frestelser, att han på ett lättare sätt och utan allt 
lidande kunde varda världens herre, varda en Messias sådan de flesta 
judar på Jesu tid tänkte sig Herrens smorde. 26

 
Här bör man lägga märke till orden ”sådan de flesta judar på Jesu tid tänkte 
sig Herrens smorde”. Djävulen stod bakom judarnas uppfattning om Messias 
och gudsriket. Judarnas uppfattning utgjorde ett motsatsförhållande till den 
övertygelse som Jesus hade dvs. den kristna. Jesus föll dock inte för Frestaren. 
Han anammade inte judarnas uppfattning: ”Men Jesus segrar i frestelsen 
och övervinner djävulen, ’gör om intet djävulens gärningar’ ” (1 Joh. 3,8).27 
En liknande koppling mellan judarna och Djävulen återkommer i Bensows 
skildring av Jesu död: ”Bakom världens hat står djävulen, och då judarna 
söka döda Jesus, så göra de djävulens vilja” (Joh. 8:44).28 Demoniseringen 
av judarna som grupp förstärks genom användningen av det generaliserande 
uttrycket ”judarna”. Ett likartat antitetiskt tänkande finns hos Nils Algård i 
Den kristna tron. Lärobok för real-, flick- och konfirmandskolan från 1926. I 
samband med att författaren tar upp frågan om sabbatsbudet skriver han:

En motsats mellan den kristna och den judiska åskådningen i fråga om 
vilodagen träder fram även i bestämmandet av vederbörande vecko-
dag. För juden var vilan målet och belöningen: han arbetade sex da-
gar för att slippa ifrån arbetet den sjunde dagen. För den kristne åter 
framstår vilan som en förberedelse och invigning, en krafthämtning till 
arbetet. Därför hålla vi vilodag på den första veckodagen. Och då hava 
vi tillbragt vår söndag på ett rätt sätt, när vi med frisk håg och ny kraft 
återvända till veckans väntande uppgifter. 29

Algårds tolkning ligger helt i linje med hans judenegativism. Han förutsätter 
att judar inte kan tänka sig sabbaten som en kärleksgåva från Gud. Dessut-
om är juden arbetsskygg. Han använder sabbaten för att lata sig medan den 

26 Bensow (1906), s. 39.
27 Ibid., s. 40.
28 Ibid., s. 42.
29 Algård (1926), s. 23, not 1.
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kristne hämtar inspiration och kraft för den kommande veckans arbete. Al-
gårds ”bevis” för detta är att sabbaten inföll den sista dagen i veckan medan 
söndagsfirandet skedde den första veckodagen. Tolkningen är lindrigt ut-
tryckt underlig. Algård nämner inget om att de kristnas söndagsfirande på 
första veckodagen orsakades av att det var uppståndelsedagen.
 Under 1930-talet uppstår tendenser till sporadiska rasistiska motiv i läro-
medlen. Ett sådant exempel är makarna Carl och Märta Edquists läromedel 
från 1929–1933. I anslutning till budet om att tala sanning skriver författarna:

Sanning och uppriktighet äro dygder, som germanerna skattat högre 
än andra folk redan under hednatiden. Det arvet ålägger oss en stor 
förpliktelse, särskilt nu, då världsdiplomatiens lögnväsende omspän-
ner nästan hela jorden. Det hör till vår särskilda mission som kristnade 
nordbor (germanernas rasrenaste ättlingar) att kämpa för sanningens 
och uppriktighetens seger i de olika folkens förhållande till varandra. 30

Germanerna (nordborna) har enligt författarna på grund av sin rasöverläg-
senhet ett särskilt ansvar för världen. Deras upphöjelse över andra folk är 
dessutom inte orsakad av den kristna tron. Den går tillbaks till ”hednati-
den”. Orden speglar onekligen ett rasbiologiskt tänkande. Vad som avses 
med ”världsdiplomatiens lögnväsende” är svårt att tolka. Kanske åsyftas 
Nationernas förbund, som bevakade segermakternas intressen efter första 
världskriget? I så fall kan texten tolkas som att författarna hade en välvillig 
inställning till Tyskland som blev förfördelade av segermakterna i Versailles-
freden. Krigsskadestånden knäckte Tysklands ekonomi. Landet fick visserli-
gen vissa ekonomiska lättnader 1924 och kom med i Nationernas förbund 
1926 men det innebar endast en temporär andhämtning. Detta är naturligt-
vis enbart spekulationer och det visar hur problematiskt det är att i efterhand 
förstå innehållet i en text som refererar till något som förutsätts vara känt i 
samtiden. Oavsett vad texten syftar på så bidrog den till att svenska judiska 
skolelever kände sig underlägsna de germanska nordborna. Samtidigt fick de 
senare sin negativa bild av judar och judendom bekräftad.
 Ett annat mer sofistikerat rasistiskt motiv återfinns i ett läromedel från 
1934 av författarna Alarik Klefbeck och Wilhelm Wijkmark. De betonar att 

30 Edquist (1929a), s. 55.
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Jesu uppväxt i Galiléen skedde utan nämnvärt inflytande från fariséerna.31 
Det berodde på att Galiléen var ett avlägset hörn av landet. Jesu offentliga 
verksamhet skedde inte bland ”Judéens fanatiska fariséer eller lärda rabbiner 
och präster.”32 I stället föredrog han ”det soliga Galiléen” med dess vänligare 
och mera tillgängliga befolkning av enkla bönder, fiskare och hantverkare”.33 
Det var inte den galileiska befolkningen som var Jesu fiender utan den jude-
iska. Det judeiska inflytande på Galiléens befolkning var obefintligt enligt 
författarna. Även om författarna påpekar att det fanns judar i Galiléen be-
tonar de den stora skillnaden mellan de två landskapens befolkningar. Re-
sonemanget liknar det som fanns hos den nazistvänliga rörelsen Deutsche 
Christen, som utgjorde stommen i den Tyska Rikskyrkan som bildades efter 
Hitlers makttillträde 1933. I likhet med Klefbeck och Wijkmark hävdade 
Deutsche Christen att det fanns ett motsatsförhållande mellan Galiléens och 
Judéens befolkningar. Deutsche Christen gick dock ett steg längre när de på-
stod att det i själva verket rörde sig om två olika raser. Även om inte Klefbeck 
och Wijkmark påstår detta ligger det nära till hands när de hävdar att män-
niskorna från de två landskapen hade olika egenskaper. Steget över till att en 
sådan antites kan användas i ett rasistiskt syfte är inte långt borta vilket exem-
plet med Deutsche Christen visar. Hos dessa tyska kristna var Galiléen inte 
endast ett centrum för annorlunda judar med öppet och vänligt sinne. De 
galileiska invånarna avjudaiserades och förvandlades till ariska kristna. De 
följde en arisk Jesus som tillsammans med sina efterföljare tog upp kampen 
mot de förhatliga judarna som bodde i Judéen. Samma kamp uppmanades 
Tysklands ariska kristna att föra mot de samtida europeiska judarna. 
 Utöver stänken av rasism betonar även Klefbeck och Wiljmark synda-
bocksmotivet. De menar att det hölls en ”verklig domstolsförhandling” inför 
stora rådet efter att Jesus gripits.34 När Jesus beskylldes för att planera ett 
attentat teg han och när han sedan fick frågan om han var Messias blev han 
dömd till döden på grund av ”gudssmädelse”.35

31 Klefbeck och Wijkmark (1934), s. 38. ”Dock synas t.ex. fariséerna icke 
här haft något större inflytande.”

32 Ibid., s. 40.
33 Ibid.
34 Klefbeck och Wijkmark (1934), s. 55.
35 Ibid.
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 Ytterligare ett läromedel bör nämnas i den första perioden. Det är Kristus och 
hans kyrka av Anton Fridrichsen och Per Lundberg från 1944. Här möter 
oss nämligen ett antitetiskt tänkande som dessutom är kopplat till en vanlig 
judestereotyp. Författarna hävdar att moralen hos ”juden” är tveksam efter-
som den är helt underställd hans lära. ”Judens” handlingar är inte ett uttryck 
för äkta kärlek utan görs med det dolda motivet att vinna meriter inför Gud:

Att ge allmosa till en tiggare ansåg juden vara en god gärning, som 
Gud skulle belöna. Ofta gåvo de därför allmosor, icke för att hjälpa de 
fattiga utan för att få belöning i det kommande livet. 36

Författarna är särskilt kritiska mot tempeljudendomen och dessa ledare. 
De menar att prästerskapet och de ledande judarna i Jerusalem utövade sin 
tjänst i syfte att tjäna pengar: ”Prästerna hade också stora ekonomiska intres-
sen att bevaka.”37 De var mycket rika: ”Prästerna i Stora Rådet hörde till 
Jerusalems rikaste och förnämsta familjer.”38 Översteprästen nämns i detta 
sammanhang:

Den som tjänade mest på tempelmarknaden, var Hannas, som varit 
överstepräst i många år, och hans måg Kaifas, den dåvarande överste-
prästen. 39 Han (Hannas) var en kallt beräknande, slug man, som icke 
mindre än sex gånger fått någon av sina släktingar utnämnd till överste-
präst. 40

Av detta drar författarna slutsatsen att de judiska ledarna var rädda för Jesus 
eftersom deras ”makt och rikedom stodo på spel.” Det var i själva verket en 
av orsakerna till varför de ville röja honom ur vägen.41 Varför lyfter Fridrich-
sen och Lundberg fram just de ekonomiska motiven hos de judiska ledarna? 
Oavsett vad författarna har för avsikt med tolkningen så knyter det an till en 
vanlig antisemitisk stereotyp, nämligen den snikne juden som sysslar med 
penninghandel och bedrägeri. 

36 Fridrichsen och Lundberg (1944), s. 54.
37 Ibid., s. 95.
38 Ibid.
39 Ibid., s. 94.
40 Ibid., s. 95.
41 Ibid., s. 94.
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 Författarna skildrar även pingsthögtiden efter Jesu död och uppståndelse 
och betonar hur väsentliga dessa händelser var för den kristna kyrkans identitet:

De visste nu, att de hädanefter skulle vara Guds folk på jorden, det 
nya Israel, Kristi kyrka. Därför kunna vi säga att kyrkan grundades på 
pingstdagen. 42

När människorna lät döpa sig blev de en del av ”det nya gudsfolket” 43 och den 
förste martyren Stefanos såg klarare än någon annan ”skillnaden mellan den 
gamla judiska religionen med sitt tempel och sin lag och den kristna tron”.44 
Samma tankegång framkommer i det avslutande avsnittet om Nya testa-
mentet:

Gud hade slutit ett förbund genom Abraham och Moses med Israel; 
Jesus hade genom sin gärning, sin död och uppståndelse upprättat ett 
nytt förbund mellan Gud och det nya gudsfolket. 45

Författarna konstaterar till sist att ”judarna förkastade Jesus” och att ”Jesu eget 
folk tog inte emot honom”.46 Inget nämns om att de första kristna var judar 
och att det fanns en församling av judiska Kristustroende då texterna skrevs. 

• 1950–1965 De ifrågasatta judekritiska motiven 
Betoningen på kunskapsförmedling i skolan poängterades under 1950-talet. 
Det fanns då även en ambition att knyta kristendomsämnet till kulturen och 
samhällslivet. Undervisningen skulle grundas på ett objektivt vetenskapligt 
studium av bibeln, kristendomen, nutida samfundsformer och andra religio-
ner. Samtidigt skulle undervisningen kompletteras med ett fostrande motiv 
eller som det uttrycks i målskrivningen för ämnet i den femåriga realskolans 
undervisningsplan: ”… främja lärjungarnas religiösa och sedliga utveckling”.47 

42 Fridrichsen och Lundberg (1944), s. 114.
43 Ibid., s. 116.
44 Ibid., s. 119.
45 Ibid., s. 133.
46 Ibid., s. 134.
47 Undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk. Aktuellt från 

Skolöverstyrelsen, (1950) (3), s. 12, 154.
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Liknande formuleringar återfinns i målskrivningarna för kursplanerna i 
gymnasiet 1954 och för den treåriga realskolan 1957. Årtiondet som är det 
sista före den stora omvälvningen på 1960-talet innehöll en mängd utgiv-
ningar av läromedel. Samtliga är väl underbyggda med den senaste religions-
historiska och bibelvetenskapliga forskningen som grund. Trots detta lyfts 
alltså det fostrande perspektivet fram. Det verkar återigen vara väsentligt 
med Luthers katekes och en god moral. Förhållandet kan tyckas märkligt 
med tanke på att utvecklingen efter 1928 och de följande årtiondena hade 
lett till att sådana motiv tonats ned. Möjligen kan de återkommande upp-
fostrande moraliska tendenserna ses mot bakgrund av det nyss avslutande 
andra världskriget. Europa och övriga världen befann sig i ett chocktillstånd 
över det som hade hänt. Nu gällde det att möta en ny framtid med nya 
förutsättningar. Kunskap och moralisk fostran skulle förhindra kommande 
katastrofer. Möjligen kan även det lutherska draget tolkas som en strävan att 
stärka den nationella identiteten. I flera läromedel lyfts nämligen återigen 
den svenska statskyrkan fram även om det nämns att det finns en rad andra 
kristna samfund.48

 Under perioden framkommer för gången några exempel på avståndsta-
gande från den latenta judedomskritiken. Det är framför allt Gösta Linde-
skog som står för dessa.49 Flera av hans uppfattningar om judar och juden-
dom bryter mot den äldre judendomskritiken. För Lindeskog är judarna 
och judendomen på Jesu tid en väsentlig bakgrund till kristendomen. Han 
beskriver dessutom denna judendom på ett positivt sätt och gör kopplingar 
till vår tids judar och judendom. Lindeskog menar att det i själva verket finns 
en kontinuitet mellan de båda religionerna. Han är dessutom kritisk mot 
svartmålningen av fariséerna:

Man får därför icke glömma, att de, när de voro som bäst, represente-
rade något av det mest äkta och bästa, som judendomen frambragt. 50

48 Se t.ex. Borgenstierna och Rohde (1954). Boken lyfter fram Luther som  
den stora förebilden. Dessutom betonas svenska kyrkans betydelse (Ibid.,  
s. 38–43). Luther uppfattas som en inspiratör för den norska kyrkans kamp 
mot nazismen under andra världskriget (Ibid., s. 75). 

49 Lindeskog (1953).
50 Ibid., s. 24.
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Samma positiva bild av fariseismen återfinns för övrigt i Lindeskogs och 
Sandahls bok från 1953: Kristendom III. Lärobok i kristendom för real- och 
flickskolan där han även skriver att fariséerna var ”mottagliga för nya idéer”. 
Lindeskog bryter därmed mot en gammal stereotypiskt bild av fariseismen 
som lagisk och traditionsbunden. När det gäller rättegången mot Jesus be-
tonar han att stora rådet inte hade rätt att döma Jesus till döden. I stället 
tvingades Pilatus av denna lilla judiska grupp att göra detta. Lindeskog gör 
en intressant anmärkning. Ingen annan före honom av alla de läromedels-
författare jag undersökt har gjort något liknande. Därför återger jag citatet i 
sin helhet trots att det är långt:

Korsfästelse var ett romerskt dödstraff. Detta bör hållas i minnet. Ofta 
har senare tiders judar lidit förföljelse av religiösa skäl såsom skyldiga 
till Jesu död. Sanningen är den, att det blott var en liten romarvänlig 
klick bland Jesu samtida landsmän, som utlämnade honom åt de ro-
merska myndigheterna. Att göra judafolket som sådant ansvarigt för 
Jesu död på korset strider icke blott mot historiska fakta utan även mot 
den anda, som talar ur Jesu eget kärleksbudskap. Inför Jesu kors står 
hela människosläktet som den skyldiga parten. Så tolkar den kristna 
teologin världshistoriens skickelsedigraste händelse. Men den ser också 
i korset, rest av den andliga blindheten och den mänskliga dårskapen, 
tecknet på att Gud förvandlade ”förbannelsens trä” till försoningens 
sinnebild. 51

Texten är unik i flera avseenden. Lindeskog bedyrar judarnas oskuld sam-
tidigt som han betonar mänsklighetens ansvar. Han gör en tydlig marke-
ring gentemot de antijudiska tolkningarna som har gjorts av denna händelse 
genom historien. Han betonar de korrekta historiska omständigheterna att 
judarna inte hade rätt att vare sig döma eller avrätta Jesus. 

• 1960–2013 De kvarvarande judekritiska motiven
Under 1960-talet började en omfattande reform av den icke obligatoriska 
skolan. Det resulterade till sist i den nya gymnasieskolan 1970–1971. Under 
samma årtionde förändrades även religionsämnet. Den dominans som kris-
tendomen haft i den svenska skolan under århundraden bröts nu på allvar. 

51 Lindeskog (1953), s. 47. 
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I stället för den gamla ämnesrubriken Kristendomskunskap uppstod Livs-
åskådnings- och Religionskunskap. Utöver kunskap om kristendom så skulle 
andra religioner behandlas, men även livsåskådningar såsom humanism, na-
turalism och existentialism. Kristendomen var dock fortfarande väsentlig. Or-
saken var dess historiska roll och att den fortfarande dominerade i det svenska 
samhället. Kristendomen skulle emellertid inte framhållas i jämförelse med 
andra religioner eller livsåskådningar. Undervisningen fick inte påverka elev-
erna i en viss riktning utan skulle vara objektiv och allsidig.
 Förändringen blev bestående och gäller fortfarande. Hur uppfattas och 
beskrivs judar och judendomen under och efter denna banbrytande period? 
Hur framställs judar och judendom i förhållandet till kristendomen? Har 
de gamla judendomskritiska motiven överlevt förändringarna eller har de 
försvunnit? 
 Läromedlen efter 1960-talet har en genomgående positiv beskrivning av 
judar och judendomen. De ger en objektiv bild. Samtliga läromedel tar av-
stånd från alla former av antisemitism och då inte minst judefientligheten 
i kyrkans historia. Det märks tydligt att läromedelsförfattarna, inte minst 
från 1980-talet och framåt, är präglade av debatten om främlingsfientlig-
het. Trots detta kvarstår de judekritiska motiven i en del fall även om de får 
betraktas som milda jämfört med tidigare perioder.
 Ett tidigt exempel på de nya signalerna inom religionsundervisningen är 
boken De stora livsfrågorna av Nils Beltzén, Benkt-Erik Benktson, Yngve Bo-
gren och Olof Pettersson från 1970. Författarna nämner gudsbilden som den 
väsentligaste skillnaden mellan kristendom och judendom. Nya testamentet 
ger en helt ny syn på kärlek jämfört med Gamla testamentet. Författarna 
hävdar att Gamla testamentet lär att den som vill ”få del av Guds kärlek 
måste göra sig förtjänt av den”.52 I Nya testamentet däremot förkunnas den 
oförtjänta nåden: ”Gud älskar människorna inte på grund av deras förtjänst 
utan trots deras ovärdighet.”53 Just häri ligger den stora skillnaden mellan 
Jesus och ”judarnas andliga ledare”54. Författarna summerar sin uppfattning 
med orden: 

52 Beltzén, Benktson, Bogren och Pettersson (1970), s. 180.
53 Koskinen, Levén, Andersson och Magnusson (1983), s. 180.
54 Koskinen, Levén, Andersson och Magnusson (1983), s. 180.
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Enligt Nya testamentet älskar Gud människorna inte därför att de för-
tjänar det, utan därför att hans väsen är kärlek. 55 Att frälsningen är så stor 
att den även omfattar syndare är en huvudtanke i Nya testamentet. 56 

Att Gud räddar syndare skulle alltså enligt författarna stå i kontrast till ju-
dendomens och Gamla testamentets uppfattning. Ett sådant påstående stri-
der både mot senare forskning om den tidiga judendomen och gammaltesta-
mentliga texter. Dessutom är författarna generaliserande i synen på judarna 
och judendomen. De använder begreppen ”judarnas andliga ledare” och 
”fariséerna” utan att visa på mångfalden och olikheterna som fanns inom 
dessa grupper. I avsnittet om Paulus fullföljs samma generaliserande slutsat-
ser. Enligt författarna bröt Paulus ”med den judiska lagfromheten”.57 I strid 
mot judendomen hävdade han att frälsningen inte kunde förtjänas utan den 
gavs till människan av Gud som en fri gåva. 
 Den judiska gärningsläran betonas även av Lennart Koskinen, Sören Levén, 
Börje Andersson och Åke Magnusson i ett läromedel från 1983. Judarna och 
judendomen beskrivs i ett separat avsnitt med rubriken Det utvalda folket.58 
Direkt under rubriken följer en inledande text där författarna skildrar juden-
domens lära om frälsning: ”Vägen till frälsning heter goda gärningar.”59 Där-
med markeras att judendomen är en förtjänstreligion. Ett läromedel där 
detta tonas ned samtidigt som ett annat judekritiskt motiv dröjer kvar är 
Religionskunskap för gymnasiet. Kurs A. av Lars-Göran Alm från 2002.60 Efter 
genomgången av judendomen sätter Alm fokus på kristendomen. Jesus pre-
senteras med den anakronistiska termen ”byggnadsarbetaren” 61. Han be-
skrivs som kontroversiell och därför uteblev heller inte reaktionerna mot 
honom. Alm pekar i sammanhanget på ”de fromma och laglydiga fariséerna” 
men menar samtidigt att det inte rörde sig om alla inom denna grupp utan 

55 Ibid.
56 Ibid., s. 181.
57 Ibid., s. 180.
58 Ibid., s. 81–98. 
59 Ibid., s. 81.
60 Alm (2002).
61 Ibid., s. 65.
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”många av dem”. Denna distinktion är väsentlig eftersom det i så fall inte är 
gruppen som sådan utan endast vissa inom gruppen som var Jesu antagonis-
ter. På så sätt undviker Alm en vanlig judendomskritisk generalisering. I 
skuldfrågan om Jesu död skriver dock Alm följande:

Stora rådet dömde honom till döden. Sedan den romerske ståthålla-
ren, Pontius Pilatus, godkänt dödsdomen korsfästes Jesus på fredags-
morgonen i påskveckan. 62

Alm lägger alltså betoningen på att det var stora rådet som dömde Jesus till 
döden medan Pontius Pilatus endast godkände domen. De historiska om-
ständigheterna diskuteras inte av författaren. Vi har återigen ett exempel på 
hur ett gammalt judekritiskt motiv tema lever kvar i ett läromedel ända in 
i vår tid. Stora rådet som representerade det judiska folket bar skulden för 
Jesu död. 

Sammanfattning
Kristendomsämnet (senare religionskunskap) har genomgått en rad föränd-
ringar mellan 1900–2013. Under den första hälften av 1900-talet befriades 
ämnet successivt från den konfessionella lutherska protestantiska tvångströ-
jan. Det tog sig uttryck i en strävan efter att komma bort från katekesen i 
undervisningen för att i stället ge en objektiv kunskap om bibeln och kris-
tendomen. Det fanns flera orsaker till det som skedde. En var de stora sam-
hällsförändringar som ägde rum under senare hälften av 1800-talet. Nya 
krav ställdes på politisk och religiös frihet. Enhetskyrkan hade successivt 
börjat förlora sitt grepp från mitten av 1800-talet och framåt. Andra kris-
tendomstolkningar än Svenska kyrkans hade gjort sig gällande. Frikyrkor 
uppstod redan på 1850-talet. Skolan var dock ett område där den lutherska 
enhetskyrkan kom att leva kvar under en lång tid. Det speglas i läromedlen 
som påfallande frekvent återger Svenska kyrkans historia och gudstjänstliv 
medan andra kristna riktningar förbigås med tystnad. Ett sådant förhållande 
förekommer i en del läromedel så sent som i början av 1960-talet. Befrielsen 
från katekesen skedde inte heller definitivt förrän under detta årtionde. Det 

62 Alm (2002), s. 66
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innebar dock inte att den kristna dominansen upphörde. Det bibliska och 
kristna perspektivet i ämnet bestod trots förändringarna med de nya beteck-
ningarna Livsåskådnings- och Religionskunskap.
 Den undersökta perioden har delats in i tre delar. Den första domineras av 
de latenta kristna judendomskritiska motiven prolog, antites, syndabock och 
generalisering. Motiven genomsyrar samtliga läromedel. Prologmotivet blir 
särskilt tydligt i beskrivningarna av Gamla testamentets historia och kopp-
las samman med ett evolutionistiskt mönster. Kristendomen är resultatet av 
en utveckling med rötter i den gammaltestamentliga israelitiska religionen. 
Framför allt är den kristna tron en vidareutveckling av profeternas beto-
ning på moraliska och etiska värden. Profeternas förkunnelse utgjorde en 
avgörande förnyelse av den israelitiska religionen. Judendomen och judarna 
däremot anammade inte profeternas strävanden utan stannade av i utveck-
lingen. Judendomen och judarna hamnade därför i en kvardröjande lagisk-
het, en situation som består än idag. Genom generaliserande hänvisningar till 
”judar” och ”fariséer” förbigås den mångfald som fanns inom judendomen 
på Jesu tid. Dessutom blir dessa beteckningar representativa för judar och 
judendom i alla tider. En antites skapas mellan judendom och kristendom 
som innebär att de två religionerna blir varandras motsatser. Den judiska 
fariseiska lagiska tron kan inte mäta sig med kristendomens förlåtelse, kärlek 
och frihet. Dessutom sammankopplas ofta fariséerna med den Onde. På så 
sätt demoniseras judarna och judendomen. Till det antitetiska tänkande hör 
även ersättningsteologin i olika former som i princip står helt oemotsagd 
under hela denna inledande period. De antijudiska motiven kompletteras 
dessutom under 1930-talet med rasbiologiska inslag. Det visar sig på flera 
sätt. Den germanska rasens överlägsenhet framhålls och negativa personlig-
hetsdrag hos judarna lyfts fram. Detta är dock inte lika utvecklat och tydligt 
som i Tyskland vid samma tidpunkt.
 Den dystra bilden av judendomen börjar förändras under den andra pe-
rioden som infaller under 1950-talet. Gösta Lindeskog är den förste lärome-
delsförfattare som på allvar uppmärksammar kyrkans felaktiga tolkning av 
rättegången mot Jesus där skulden för Jesus död lades på judarna. Lindeskog 
påpekar de negativa följderna av denna tolkning och betonar vikten av att 
lämna den. Dessutom ser Lindeskog ett stort värde i den dåtida judendomen 
som en bakgrund till den framväxande kristendomen. Liknande positiva 
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röster om judendomen kan skönjas i en rad andra läromedel under detta 
årtionde. 
 Perioden 1965–2013 innebar en tydlig förändring i synen på judar och 
judendom. Tendenserna från 1950-talet övergår nu till en genomgående 
positiv beskrivning. Läromedlen ger en objektiv beskrivande bild av judar 
och judisk tro och tar avstånd från alla former av antisemitism och då inte 
minst de grövsta formerna av judefientlighet i kyrkans historia. Vad har då 
hänt med de gamla judendomskritiska motiven som var förhärskande under 
1900-talets första hälft? Dessa är inte längre lika dominerande i läromedlen 
utan förekommer mer sporadiskt. Värt att notera är att de inte försvinner. 
De finns med ända in på 2000-talet i en del läromedel. Särskild tydlig är den 
gamla stereotypa bilden av judendomen som en förtjänstreligion men även 
syndabocksmotivet återfinns. Skillnaden mellan läromedlen från 1900-talets 
första hälft är att motiven inte längre ingår i en medveten luthersk protestan-
tisk propaganda. I stället rör det sig om mer eller mindre nedärvda omed-
vetna tankestrukturer, det vill säga den latenta judendomskritiken. Det visar 
hur seglivade och hur väl integrerade sådana motiv är i den svenska skolan. 
 De judekritiska motiven med dess stereotyper har uppstått i en specifik 
relation mellan två närbesläktade religioner. Trots detta finns det generella 
överförbara mönster i stereotyperna som lätt kan användas på andra reli-
giösa och kulturella minoriteter. Hur kan då detta undvikas? Hur kan istället 
en god kulturkompetens erhållas? Jonas Stier framhåller vikten av diskursiv 
kompetens som innebär en förmåga att kunna reflektera och se igenom det 
tänkande och de attityder som är förhärskande i ett samhälle.63 Han varnar 
även för fällorna i en sådan diskurs.64 En av dessa är (o)likhetsfällan. Den 
kan beskrivas som en generalisering liknande den som judarna råkat ut för i 
läromedlen. Fällan innebär nämligen att likheterna inom den egna och den 
andra gruppen överdrivs. Dessutom överskattas olikheterna. Generalisering-
arna leder till stereotyper i stil med: ”De är likadana allihop”. Så uppstår 
uppfattningen om den typiske juden, muslimen, romen osv.
 Det finns även andra beröringspunkter med de judenegativa motiven. 
Antitesen och syndabocksmotivet har sin motsvarighet i det Stier kallar för 

63 Stier (2009), s. 157.
64 Ibid., s. 159–161. 
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förklaringsfällan. Den innebär att grupptillhörighet används som en förkla-
ring till arbetslöshet, missbruk, kvinnoförtryck, bidragsberoende, gruppkon-
flikter, ohälsa, utanförskap eller kriminalitet. Stier beskriver detta som en 
”soptunneförklaring.”65 Många menar att allt bör skyllas på invandrarna. 
Stereotypen bygger på grovt förenklade och dåligt underbyggda påståenden 
om samband mellan kulturell bakgrund och negativa beteenden.
 En annan fälla är ”tycka-synd-om-fällan” där man är överdrivet hygglig 
mot den andra gruppen eftersom man utgår från att de ännu inte förstått. 
Följden blir att man nedvärderar dessa människor eller inte räknar med deras 
egen förmåga till förändring och självbestämmande. Stier uttrycker det med 
orden: ”Man utgår från att deras högsta dröm är att bli en ’riktig’ svensk.”66 
I sitt nuvarande tillstånd har de helt enkelt ett lägre värde. I läromedlen från 
första hälften av 1900-talet ansågs judarna och judendomen antingen ha 
ett relativt värde eller också inget värde alls. De hade ännu inte nått fram 
till sanningen. Lösningen för dem var att konvertera till kristendomen. I 
vår tid bedöms många invandrargrupper med påstående som: ”De står för 
något annat som är sämre än vårt”. En variant av samma attityd fast av mer 
prologisk typ är: ”De lär väl sig så småningom.” Medan den kristna jude-
fientligheten hävdade att judarna hade stannat av i utvecklingen och inte 
nått fram till sanningen dvs. kristendomen menar många svenskar idag att 
muslimerna är outvecklade och lever kvar på medeltiden. ■

65 Stier (2009), s. 161.
66 Ibid., s. 160.
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Religionskunskap som pluralistiskt skolämne
I läroplanen för religionskunskap i gymnasiet talas inte explicit om pluralism, 
utan om ”öppenhet” och ”mångfald”: 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas 
av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olik-
heter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå 
och leva i ett samhälle präglat av mångfald.1 

Ansatsen som definieras i läroplanen kännetecknas därmed av pluralism, 
dvs. ett förhållningssätt som grundar sig i en positiv värdering av mångfald 
eller pluralitet. Pluralism är ”ismen” till en faktiskt förekommande mångfald 
och handlar om en hållning som ser mångfald som något berikande och 
eftersträvansvärt.2 Utifrån såväl en etisk, som en pedagogisk synvinkel är dis-
tinktionen mellan mångfald och pluralism viktig. Begreppet mångfald är ett 
deskriptivt begrepp som i strikt bemärkelse enbart beskriver en empirisk om-
ständighet. Pluralism däremot är ett normativt begrepp, som per definition 
innefattar en positiv värdering av mångfald. Med normativt menas begrepp 
eller påståenden som görs på ett värderande sätt och handlar om saker som 
då påstås vara rätt framför annat. I dagligt språkbruk blandas det normativa 
ofta in i det deskriptiva, så att värderingar är invävda i deskriptiva begrepp. 
Så är det till exempel underförstått ofta så att vi med mångfald menar nå-
got som berikar. Det innebär att positiva värderingar ofta är invävda i ordet 
mångfald, som då i strikt bemärkelse används som om det också omfattar 
pluralism. Att särskilja värderingar – positiva och negativa – i samband med 

karin nordström

Religionskunskap inom pluralism
– Etiska reflektioner i ljuset av Martha Nussbaums 
capabilities approach

1 Skolverket (2011), s. 137.
2 Se Jackson (2004).
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ett sådant, frekvent använt begrepp är dock viktigt, om man vill reflektera 
kritiskt över innebörden och grunden till värderingar. Därför behandlar jag 
här enbart pluralismen i läroplanen, utan att därmed uttala mig om den 
faktiska mångfalden i skolan eller i samhället. 
 Det som är av intresse för detta kapitel är alltså hur mångfalden värde-
ras, dvs. hur etiska och pedagogiska idéer flyter in i läroplanens beskrivning 
av ämnet religionskunskap. Detta kapitel syftar till att belysa och diskutera 
innebörden av pluralism som en grundläggande normativ inriktning för re-
ligionskunskap i svensk gymnasieskola utifrån en etisk synvinkel. På vilket 
sätt finns en pluralism inskriven i ämnets syfte och vad är innebörden av 
denna? Kapitlet börjar med en framställning av ämnets förhållande till plu-
ralism utifrån ett etiskt perspektiv. Särskilt fokus läggs på två spänningsför-
hållanden som aktualiseras i läroplanen utifrån ett etiskt perspektiv: Spän-
ningsförhållandet mellan en intellektuell, kritiskt reflekterande undervisning 
och existentiella aspekter med anknytning till elevers upplevelse å ena si-
dan, och spänningsförhållandet mellan en öppenhet gentemot religiös och 
livsåskådningsmässig mångfald och den särställning som tillskrivs kristen-
domen. Dessa spänningsförhållanden diskuterar jag med hjälp av Martha 
Nussbaums teori om social rättvisa som hon kallar the capabilities approach. 
Nussbaums teori definierar social rättvisa i form av en lista med tio kapaci-
teter eller möjligheter som hon menar utgör ett minimum för ett mänskligt 
och värdigt liv. Alla människor ska enligt Nussbaum ha dessa möjligheter i 
ett rättvist samhälle och på det viset omfattar Nussbaums lista det universa-
listiska anspråket att ett mänskligt värdigt liv låter sig definieras som en slags 
gemensam minsta nämnare för alla människor oavsett kulturell kontext, kön, 
ålder eller religiös tillhörighet. Samtidigt anför Nussbaum en rad argument 
för att hennes teori är förenlig med pluralism. The capabilities approach bygger 
alltså på en pluralism i kombination med vissa universalistiska anspråk och 
det är den kombinationen som är intressant för mitt syfte här. Genom att 
titta på Nussbaums teori och argument urskiljs och diskuteras spännings-
förhållanden i styrdokumenten för religionskunskap som knyter an till en 
pluralism med vissa substantiella föreställningar. Med substantiellt menas 
antaganden eller påståenden som på ett explicit sätt uttrycker idéer om det 
goda eller vad ett gott liv innehåller. 
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Religionskunskap i den Svenska skolan
Ämnet religionskunskap i svensk skola bygger på ett antal antaganden om 
religion och dess betydelse för det svenska samhället och världssamfundet, 
samt ämnets roll inom ramen för skolans uppdrag. Dessa antaganden knyter 
an till inriktningen i skolans värdegrund som positionerar skolan inom en 
pluralistisk kontext med demokratiska grundvärden. 

1. Religion antas (fortsatt) vara en betydelsefull faktor i samhället och 
kunskap om religioner antas vara av värde i ett mångkulturellt samhälle. 

2. Att undervisa om religioner på ett pluralistiskt sätt inom statlig 
skola antas (även) inom en sekulär statlig skola vara etiskt rätt och 
pedagogiskt möjligt. 

3. Att ge kristendomen en särställning inom undervisningen i 
religionskunskap antas på grund av historiska skäl vara berättigat och 
förenligt med en pluralistisk ”öppenhet”.

4. Ämnet religionskunskap antas vara lämpad att rymma undervisning i 
etik som en del av ett vidare undervisningsområde om livsåskådning 
och värderingar. 

I ett internationellt perspektiv ter sig dessa antaganden och grundval för ett 
obligatoriskt och icke-konfessionellt ämne religionskunskap allt annat än 
självklara. 
 Det är intressant ur etisk synvinkel att man i ett land som har betecknats 
som ett av världens mest sekulariserade inte ser obligatorisk undervisning 
om religioner som någon motsägelse till skolans uppdrag i en liberal stat. 
Antagandet att kunskap om religioner är fortsatt av vikt är i läroplanen tyd-
ligt kopplat till den pluralistiska inriktningen av ämnet. Medan länder som 
Tyskland och Finland fasthåller vid konfessionell religionsundervisning med 
alternativ för elever som inte tillhör ett religiöst samfund, förutsätter den 
svenska inriktningen av ämnet att den kunskap som skolan förmedlar är 
allmän kunskap ”om” religion som är relevant för alla. Inom en religionsdi-
daktisk diskurs har begreppen ”learning about religion” och ”learning from 
religion” länge använts för att diskutera två olika didaktiska förhållningssätt.3

3 Grimmitt (1973).
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Även om de två begreppen synliggör en viktig skillnad mellan konfessionell 
undervisning och ett skolämne inom ramen för sekulära och pluralistiska 
samhällen, ska Grimmits polarisering förstås i ljuset av ämnets komplexitet. 
Grimmitts synsätt är baserad på en hermeneutisk förståelse av lärande. Han 
betonar ”dialektiken mellan personliga och sociala verkligheter och objek-
tiv eller mottagen kunskap som grund för sin pedagogiska ansats för religi-
onskunskap”.4 De svenska läroplanerna kan tolkas som att de återspeglar en 
intention att omfatta den dialektiken. Här lyser samtidigt en tydlig hemhö-
righet inom ”teaching about religion” igenom och en bredare tolkning av 
ämnets innehåll genom att lyfta in existentiella och etiska aspekter som en 
del av religionskunskap. 

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i re-
ligionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det be-
handlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord 
och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska 
och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för 
individers upplevelse av mening och tillhörighet. 5

Genom formuleringar som denna fokuserar den svenska läroplanen både på 
en västerländsk tradition med en intellektualiserad syn på religion, där reli-
gion behandlas i stor utsträckning som livsåskådning, och en strävan efter att 
lärande om religion och livsåskådning också ska knyta an till en handlingsdi-
mension, till upplevelse och till existentiella och etiska frågor med betydelse 
för individen. Här kännetecknas läroplanens formuleringar av ett spännings-
förhållande mellan en intellektuell och kritiskt reflekterande undervisning 
om livsåskådning och religion och en intention att knyta an till ”trons och 
etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet”.6

 För läraren innebär det en balansgång mellan fakta och reflektion, distans 
och närhet, mellan kritisk reflektion och upplevelse som ingångar i undervis-
ningen. Religionskunskap verkar i och med denna koppling till existentiella 
och etiska frågor inbegripa en normativ värdepedagogisk dimension. Under-
visningen om mångfald utifrån en ”öppenhet” tänks kunna bidra till elevers 

4 Engebretson (2006), s. 670, min översättning.
5 Skolverket (2011), s. 137, min kursivering.
6 Ibid.
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utveckling av tolerans och respekt gentemot religiös och livsåskådningsmäs-
sig mångfald. Sjöstedt uttrycker det på ett tillspetsat sätt: ”Här finns också en 
förhoppning om att det i grunden ska kunna leda till förståelse för att andra 
kan komma till andra slutsatser och ställningstaganden än de man själv gör och 
därmed vara en slags empatiträning.”7

 Vidare präglas läroplanen för religionskunskap i gymnasiet också av ett 
spänningsförhållande mellan en öppenhet gentemot religiös och livsåskåd-
ningsmässig mångfald och den särställning som tillskrivs kristendomen.

Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner 
har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund 
som ligger till grund för det svenska samhället. Undervisningen ska 
ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga 
om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna 
möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle 
präglat av mångfald. 8

I ljuset av detta spänningsförhållande framstår frågan om en värdepedagogisk 
normativitet som viktig. Om man inom en pluralism vill värna om ”öppen-
het” och samtidigt framställer ”kunskaper om samt förståelse för kristendo-
men” som särskilt betydelsefulla, så gäller den pluralistiska inriktningen en-
bart med vissa förtecken. Bortsett från frågan, huruvida man på idéhistoriskt 
på goda grunder kan tillskriva kristendomen ett förvaltarskap för de värden 
som präglar dagens samhälle, är alltså pluralismen inom religionskunskap 
definierad inom ramen för dessa premisser. Det finns en logik i detta: plu-
ralism helt utan normativa ramar gränsar till relativism. Pluralismen inom 
svensk skola avgränsas av skolans värdegrund – som i sin tur anknyter till 
vissa filosofiska och etiska traditioner9 – och begränsas i religionskunskapens 
fall av att kristendomen ges en särställning. Läroplanen ger alltså uttryck för 
både en pluralism och en viss substantiell normativitet. 
 Sammanfattningsvis har jag belyst två spänningsförhållanden inom lä-
roplanen för religionskunskap i gymnasiet: ett mellan ett intellektuellt och 
kritiskt granskande didaktiskt förhållningssätt och existentiella och etiska 

7 Löfstedt (2011), s. 117.
8 Skolverket (2011), s. 137, min kursivering.
9 Se Nykänen (2008).
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aspekter av religion och livsåskådning, ett mellan öppenhet gentemot mång-
falden av religioner och livsåskådningar och kristendomens särställning. Det 
är dessa två spänningsförhållanden som står i fokus i diskussionen utifrån 
Nussbaums teori.

Nussbaums capabilities approach
Nussbaums teori bygger på liknande sätt på förutsättningen att pluralism är 
förenlig med en viss substantiell normativitet. The capabilities approach är 
ett försök att presentera ett koncept av social rättvisa som är både substanti-
ellt och pluralistiskt. Nussbaum konstruerar social rättvisa som rättigheten 
till vissa kapaciteter eller möjligheter (capabilities) som hon menar krävs för 
ett ”värdigt blomstrande mänskligt liv”.10 Nussbaums sätt att närma sig social 
rättvisa bygger på en ‘intuitiv idé om ett liv som gör rättvisa åt värdigheten av 
människan”.11 Utifrån ett pedagogiskt perspektiv kan dessa kapaciteter eller 
möjligheter beskrivas som ‘personliga befogenheter”.12 Nussbaums capa-
bilities approach omfattar en lista med tio kapaciteter eller möjligheter som 
tillsammans som bildar ‘ett minimum för vad respekt för mänsklig värdighet 
kräver”.13 De tio kapaciteterna beskriver alltså ett minimikrav på rättigheter 
för individer för att kunna leva ett mänskligt värdigt liv:

1. Liv – att kunna ett normalt liv

2. Fysisk hälsa – att kunna ha god hälsa, att ha tillgång till hälsosam föda

3. Fysisk integritet – att kunna röra sig fritt, leva fri från hot våld, inklusive 
sexuellt våld; att ha möjlighet till sexuell tillfredsställelse och valfrihet 
med avseende på reproduktion

4. Sinnen, fantasi och tanke – att kunna använda sinnen, fantasin och 
tankar på ett informerat och bildat sätt

5. Känslor – att kunna uppleva tillgivenhet till saker och människor

6. Praktisk vishet – att kunna ha en uppfattning av vad som är gott och 
att kunna reflektera kritiskt över den egna livsplanen

10 Hailwood (2012).
11 Nussbaum (2007), s. 70, min översättning.
12 Walker (2012), s. 448.
13 Nussbaum (2007), s. 70.
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7. Hemvister – att kunna leva med och för andra, att ha en social kontext 
utan förnedring och med möjlighet till självrespekt

8. Andra arter – att kunna leva i relation med djur, växter och naturen

9. Lek och skratt

10. Kontroll över ens omgivning – (politiskt) att på ett effektivt sätt kunna delta 
i politiska beslut och (materiellt) kunna ha ägodelar på ett rättvist sätt 14

Nussbaums lista på tio kapaciteter eller möjligheter för ett värdigt liv och för 
social rättvisa framförs av henne, delvis som vidareutveckling av, delvis i po-
lemik mot John Rawls kontraktsetiska teori om rättvisa. Kontraktsetiken är 
också präglad av en uttalad ambition att integrera pluralism i ett rättvist sam-
hälle. Men till skillnad från Nussbaums ansats, har detta inom kontraktsetik 
hanterats genom att avstå från att substantiellt eller innehållsligt föreskriva 
hur ett rättvist samhälle ska vara utformad. Istället går Rawls och andras 
ansats ut på att ange enbart formella krav på ett rättvist samhälle. Rawls defi-
nierar rättvisa genom ett antal principer. Dessa ska vara vägledande för sam-
hälleliga strukturer och procedurer som sedan ska leda till implementeringar. 
Genom att definiera förutsättningar för rättvisa, men utan at innehållsligt 
ange hur samhället ska se ut och vad ett mänskligt liv i rättvisa på ett kon-
kret plan innehåller, menar Rawls och kontraktsetiken att en öppenhet för 
mångfald bevaras och att rättvisa kan utformas inom ramen för pluralism.15

 Nussbaum väljer alltså motsatt strategi, dvs. hon definierar rättvisa genom 
att på ett substantiellt eller innehållsligt sätt ange vad ett mänskligt värdigt liv 
är. Hon beskriver skillnaden i sin ansats på följande sätt:

All the controversial moral work (within social contract theory, min an-
märkning) goes into the design of the procedure itself. (…) The capabili-
ties approach is like the criminal trial. That is, it starts from the outcome: 
with an intuitive grasp of a particular content, as having a necessary con-
nection to a life worthy of human dignity. It then seeks political proce-
dures (…) that will achieve that result as nearly as possible, although it 
seems likely that such procedures will change over time and may also 
vary with the circumstances and history of different nations. 16

14 Nussbaum (2007), s.76–78, min översättning.
15 Rawls (1993).
16 Nussbaum (2007), s. 82.
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För mitt syfte här är det viktigt att Nussbaum hävdar att hennes innehålls-
ligt konkreta och därmed substantiella definition av värdighet och rättvisa 
(genom de tio kapaciteterna) är kompatibel med pluralism. Hon hävdar att 
hennes substantiella teori är förenlig med pluralism. Nussbaum argumente-
rar genom sin teori om social rättvisa utifrån ett ”tjockt personbegrepp”.17 
Med tjocka begrepp betecknas inom filosofin begrepp som är innehållsligt 
fylliga eller normativt laddade på ett sätt som gör att det inom ett sådant be-
grepp finns värderingar. Med avseende på Nussbaum kan man säga att hon 
i sin teori utgår från en uttalad och innehållsligt laddad föreställning eller idé 
om vad som är en mänsklig person och hur en person kan leva ett värdigt liv. 
Denna idé om värdigt mänskligt liv begränsar teorins pluralism. Till exempel 
innebär punkt sju i listan, hemvister, att ett liv i social isolering inte skulle 
uppfylla hennes kriterier för ett värdigt liv. På så sätt omfattar hennes teori 
konkreta, innehållsliga och substantiella antaganden om ett gott eller värdigt 
liv, som utesluter vissa livsformer från definitionen. 

Värdighet inom en substantiell pluralism 
Nussbaums ansats och hennes postulat att den substantiella definitionen av 
social rättvisa inom termer av värdighet samtidigt är kompatibel med plura-
lism är utmanande också eftersom begreppet värdighet har rötter i upplys-
ningsfilosofin och har använts av Immanuel Kant med tydligt universalistiska 
förtecken. Det var Kants ambition att formulera en etisk teori med allmän 
giltighet med en etisk grundprincip som gäller alla, alltid och överallt.18 I 
hans värld ingick ingen kulturell eller religiös mångfald att förhålla sig till, 
varken som empiriskt förhållande eller i form av normativa perspektiv. Kants 
värdighetsbegrepp är central i hans etik och har som utgångspunkt tydligt 
universella föreställningar om hur människan är och bör vara. Människan är 
i Kants filosofi en abstraherad enhet, mer att förstå som mänsklighet än som 
konkreta individer.19

 Etiker som idag arbetar med kantianska begrepp, såsom värdighet, måste 
förhålla sig till universalismen som svårighet i en pluralistisk kontext. Med sin 

17 Walker (2012).
18 Kant (1984).
19 Ibid.
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capabililities approach vidareutvecklar och rekonstruerar Nussbaum grund-
läggande idéer om värdighet inom denna universalistiska tradition. Hennes 
intention är att integrera en pluralism i den substantiella definitionen av 
värdighet och social rättvisa. Hon definierar värdigt liv på ett substantiellt 
sätt genom de tio kapaciteterna och hävdar samtidigt att dessa tillåter kon-
kretiseringar inom en mångfald av kulturella uttryck och därmed möjliggör 
pluralism. Detta kan beskrivas som en substantiell pluralism och det som 
är av vikt för mig här är Nussbaums argument för hur hennes substantiella 
idé om värdighet och rättvisa är förenlig eller kompatibel med en pluralism. 
Nussbaums argument för den substantiella pluralismen hon företräder är att 
listan på kapaciteter eller möjligheter är:

1. öppen (”open-ended”) och föremål för fortlöpande granskning och 
omarbetande

2. behöver konkretiseras

3. är ett fristående moraliskt koncept för politiska syften och utan meta-
fysiska grunder av det slag som delar människor mellan kulturer och 
religioner

4. kräver kapaciteter eller möjligheter som rättigheter, inte funktioner  
(till exempel är rätten att rösta inte detsamma som skyldigheten att rösta)

5. omfattar de stora friheterna/rättigheterna som möjliggör pluralism

6. skiljer mellan motivering och implementering genom att begränsas till 
att vara en ”grund för övertalning” utan att tvinga ett synsätt på andra.20

Nussbaums argument för en kompatibilitet mellan den substantiella defi-
nitionen av värdighet och en pluralism, eller för en substantiell pluralism, 
kan knytas till olika aspekter av pluralism inom en mångkulturell kontext. 
De knyter an till moraliska, kulturella, politiska, livsåskådningsmässiga el-
ler metafysiska och praktiska dimensioner. Även om dessa aspekter är nära 
relaterade till varandra och interagerar, kan Nussbaums argument associeras 
med olika aspekter. Argument (5) lyfter fram moraliska aspekter av plura-
lism; argument (3) relaterar till metafysiska aspekter; argument (4) fokuserar 

20 Nussbaum (2007), s. 78–81, min översättning. 
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på mångfald på ett praktiskt plan; argument (6) syftar på politisk pluralism. 
Argument (1) och (2) berör alla aspekter på ett mer principiellt plan. 
 Med en sådan specificering av olika aspekter av pluralism kan Nussbaums 
argument diskuteras i förhållande till hennes egen teori. Trovärdigheten i 
Nussbaums argument (3), att listan på tio kapaciteter för ett värdigt mänsk-
ligt liv är ett ”fristående moraliskt koncept för politiska syften och utan meta-
fysiska grunder” kan till exempel ifrågasättas. Nussbaums tio kapaciteter 
öppnar upp synen på ett rättvist samhälle för att omfatta etiska skyldigheter 
även gentemot icke-mänskliga djur. Det är en central punkt i Nussbaums 
teori. Hon kritiserar kontraktsetiken för att vara en teori som inte lyckas ge 
en tillfredställande grund för social rättvisa som även omfattar djur. Även 
gentemot svaga grupper i samhället, som inte utifrån samma förutsättningar 
kan ingå som jämställda partner i ett socialt och etiskt kontrakt, misslyckas 
enligt Nussbaum kontraktsetiken att ge tillfredställande teoretisk grund för 
rättvisa som omfattar starka asymmetrier i samhället.21 Hennes teori vidgar 
perspektivet i det avseende, genom att vara mer inkluderande än kontrakts-
etiken. Ändå är den sammansatt av kapaciteter i form av individens rätt till 
ett liv i värdighet. Med detta förblir Nussbaum kvar inom ett kantianskt 
tänkande, där fokus för etiken ligger på individen och dess rättigheter. Ett 
sådant rättighetsperspektiv har rötter i upplysningsfilosofin och bär ytterst 
på ett västerländskt arv. Metafysiska antaganden om individen är därför en 
del i Nussbaums teori, som gör att hennes universalistiska anspråk i samband 
med listan på tio kapaciteter är uttryck för metafysiska utgångspunkter som 
inte innehar samma betydelse inom alla kulturer. Nussbaums lista på tio 
kapaciteter är till exempel knappast förenlig med starkt hierarkiska samhäl-
len eller kulturer där tillhörighet till sociala sammanhang har en överordnad 
betydelse.
 Som en följd är den pluralism som Nussbaum företräder, i likhet med 
Rawls kontraktsetiska teori om rättvisa, kännetecknad av vissa metafysiska 
antaganden om individens betydelse för etisk teori. Samtidigt är argument 
(1) och (2), att listan över kapaciteter för ett värdigt liv är öppet hållet och i 
behov av fortlöpande konkretisering, grundläggande för den pluralism som 

21 Nussbaum (2007), s. 14–22; 25–31.
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Nussbaum eftersträvar med sin teori. Det är också viktigt att betona att ka-
paciteterna enligt Nussbaum ska förstås som rättigheter, inte som funktioner 
(argument (4)), som det är krav på att uppfylla för alla. Därmed är hennes 
teori tänkt att vara inkluderande på ett sätt som hon menar att kontraktseti-
ken inte kan vara. Även det har betydelse för en teoris möjlighet att omfatta 
pluralism. Vidare är argument (5) och (6) viktiga, då Nussbaum här fram-
häver att grundläggande friheter och autonomi ytterst måste ligga hos dem 
det påverkar. Denna respekt för autonomi är en grundföresättning för att 
Nussbaums teori om social rättvisa kan sägas omfatta en pluralism.
 Sammanfattningsvis har jag i avsnitten ovan försökt visa att Nussbaums 
capabilities approach präglas av en ambition att förena ett substantiellt kon-
cept på värdighet och rättvisa med en pluralism som gör teorin till ett relevant 
redskap i strävan efter social rättvisa. Jag har redovisat innehållet i det sub-
stantiella konceptet (de tio kapaciteterna eller möjligheter för ett mänskligt 
värdigt liv) och jag har tittat på argumenten för att dessa trots sin påstådda 
universella giltighet ska kunna omfatta pluralism. Jag har slutligen argumen-
terat för att Nussbaums teori på ett metafysiskt plan inte riktigt lever upp till 
den öppenhet som bäddar för en obegränsad pluralism. Samtidigt är hennes 
teori på moraliska, kulturella, politiska och praktiska plan formulerad på ett 
sätt som kräver fortlöpande konkretisering och reflektion och det kan, om 
det kontextualiseras, ske inom ramen för pluralism. 
 Jag kommer nu tillbaka till styrdokumenten och läroplanen för religions-
kunskap i gymnasiet och de två spänningsförhållanden som har beskrivits 
ovan. Det ena berör ett spänningsförhållande mellan en intellektuell och 
kritiskt reflekterande undervisning om livsåskådning och religion och en 
intention att knyta an till ”trons och etikens betydelse för individers upple-
velse av mening och tillhörighet”.22 Det andra spänningsförhållandet berör 
en öppenhet gentemot religiös och livsåskådningsmässig mångfald och den 
särställning som tillskrivs kristendomen. I det följande avsnittet ska dessa 
spänningsförhållanden diskuteras med hjälp av Nussbaums teori. Jag kom-
mer alltså nu in på frågan, huruvida styrdokumenten för religionskunskap 
uttrycker ett övertygande synsätt på hur pluralism kan vara förenlig med 
vissa substantiella antaganden i konstruktionen av ämnet.

22 Skolverket (2011), s. 137.
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Substantiell pluralism som kännetecken för religionskunskap i gymnasiet 

Jag har ovan karaktäriserat läroplanen för religionskunskap i gymnasiet som 
kännetecknad av dels en hemhörighet inom undervisning ”about religion”, 
dels en intention att behandla religiösa och icke-religiösa livsåskådningar 
med anknytning till existentiella och etiska frågeställningar. Dessa ska i un-
dervisningen bearbetas med koppling till ”individers upplevelse av mening 
och tillhörighet”. I samband med det förekommer också en värdepedagogisk 
dimension som med Löfstedts uttryck gränsar till ”empatiträning”. Läro-
planens formulering lyder: religionskunskap ska ”ge eleverna möjlighet att 
utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mång-
fald”.23 Jag har beskrivit det som ett spänningsförhållande mellan ett intel-
lektuellt och kritiskt granskande didaktiskt förhållningssätt och existentiella 
och etiska aspekter av religion och livsåskådning. Dessutom har jag belyst ett 
spänningsförhållande mellan det som beskrivs som en öppenhet gentemot 
mångfalden av religioner och livsåskådningar och en framtoning av kristen-
domens särställning i samhället och i skolämnet religionskunskap. 
 Båda spänningsförhållanden har beröringspunkter med den substantiella 
pluralismen som finns hos Nussbaum, eftersom det finns en intention att 
med ämnet främja en pluralism, men utifrån vissa substantiella och norma-
tiva utgångspunkter. Nussbaums argument för att hennes substantiella teori 
är kompatibel med pluralism kan användas som kriterier för den avgränsade 
pluralismen som kommer till uttryck i läroplanen. Det handlar inte om en 
komparativ uppgift, eftersom skolans styrdokument inte kan jämföras med 
en etisk teori. Det handlar snarare om en analys av hur substantiell pluralism 
konstrueras av Nussbaum och huruvida hennes argument kan appliceras 
som kriterier för den pluralism som utstakas i styrdokumenten för religions-
kunskap. Relevansen av Nussbaums teori för styrdokumenten och skolan 
består i att Nussbaums capabilities approach utgör en etisk teori om social 
rättvisa som försöker ge en teoretisk ram för implementering inom samhället 
på olika nivåer. En skolas styrdokument är en del av ett sådant samhällsbygge 
och skolans verksamhet påverkar utfallet av social rättvisa genom männis-
kors möjlighet att leva sina liv i värdighet.

23 Skolverket (2011), s. 137.
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 Läroplanen för religionskunskap stämmer ganska bra överens med Nuss-
baums argument (1), att det (inom ramen för kunskapskrav och betyg, samt 
ganska långsamma politiska processer) finns en öppenhet och möjlighet för 
fortlöpande granskning och omarbetande. Samtidigt som styrdokumenten 
är bindande ger de ett visst utrymme åt läraren att gestalta undervisningen 
och till viss dela anpassa till elevernas intressen och erfarenheter. Nussbaums 
argument (4–5) är i styrdokumenten tillgodosedda främst genom förank-
ringen i skolans värdegrund: (4) – kräver kapaciteter eller möjligheter som 
rättigheter, inte funktioner; (5) – omfattar de stora friheterna/rättigheterna 
som möjliggör pluralism. Här är ämnet religionskunskap att betrakta som 
en del av en pluralistisk skola med grundläggande demokratiska värden 
som grund för verksamheten i sin helhet. Samtidigt är just utformningen 
av religionskunskapsämnet relevant i dessa avseenden. Det har att göra med 
spänningsförhållandet mellan ett intellektuellt och kritiskt granskande di-
daktiskt förhållningssätt och existentiella och etiska aspekter av religion och 
livsåskådning som beskrevs ovan. Nussbaums argument för kapaciteter som 
rättigheter, inte som funktioner, och hennes argument för de stora frihe-
terna som grundläggande aktualiserar den balansgång som lärare ställs inför. 
Det handlar om en balans mellan kunskapskrav och bedömning, där kritisk 
granskning och en intellektuell tillgång till religion står i centrum å ena sidan 
och en koppling till existentiella och etiska aspekter, där utrymme ges för 
upplevelse och personlig bearbetning, å andra sidan. 
 Argument (6) är svårare att tillämpa, eftersom styrdokumenten är just 
styrdokument, dvs. de måste ha en lagstadgad status: (6) – skiljer mellan 
motivering och implementering genom att begränsas till att vara en ”grund 
för övertalning” utan att tvinga ett synsätt på andra. Argument (3) – är ett 
fristående moraliskt koncept för politiska syften och utan metafysiska grun-
der av det slag som delar människor mellan kulturer och religioner – är det 
argument som jag ovan hävdade att Nussbaums egen teori svårligen lever 
upp till. Det spänningsförhållande i läroplanen för religionskunskap som 
orsakas i spänningen mellan öppenhet gentemot religioner och livsåskåd-
ningar och kristendomens särställning aktualiseras här. ”Kunskaper om 
samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse 
då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det 
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svenska samhället”.24 Det har diskuterats huruvida det är rätt att tillskriva 
kristendomen en framskjuten plats inom religionskunskapen. Här finns inte 
utrymme att diskutera olika argument för och emot detta. Svaret på frågan 
om det är berättigat att ge kristendomen en särställning handlar å ena sidan 
om en funktion av den historiska och nutida betydelsen som kristendomen 
har för det svenska samhället och en västerländsk kultursfär. Detta kräver en 
historisk och sociologisk analys som ligger utanför det här kapitlets omfång. 
Å andra sidan finns en etisk dimension i frågan som kan knytas till frågan 
om det förenliga i att ha en särskilt, substantiell utgångspunkt i en undervis-
ning som strävar efter en pluralistisk grundhållning. 
 Med Nussbaum som teoretisk ram kan problematiken belysas utifrån ett 
etiskt perspektiv. Styrdokumenten kan på den här punkten tolkas som ett 
uttryck för en substantiell pluralism, liknande den Nussbaum strävar efter 
i sin egen teori. Frågan är om särställningen som ges till kristendomen på 
ett plausibelt sätt kan vara förenlig med den öppenhet gentemot (andra) 
religioner och livsåskådningar som eftersträvas. Etiskt är det relevant att 
fundera över vad som menas med ”kunskaper om samt förståelse för”. Om 
kunskapen och förståelsen som eftersträvas är att betrakta som en del av det 
normativa syftet att främja elevers öppenhet och om det är ett kritiskt reflek-
terande förhållningssätt som präglar kunskap om kristendomens betydelse 
för det svenska samhället, så nyanseras den särställningen som ges en religion 
framför andra religioner och livsåskådningar. I så fall kan det rymmas inom 
en substantiell pluralism, där det just handlar mer om öppenhet gentemot 
mångfald än om objektivitet i form av neutralitet. Men det är en didaktisk 
utmaning att synliggöra detta förhållande i undervisningen.

Slutsatser
Inom den pedagogiska kontexten som utgör skolan, måste på ett kontinuerligt 
sätt en balans eftersträvas mellan en värdegrundsbaserad och därmed sub-
stantiell undervisning (inom olika ämnen, men under mer explicita former i 
ämnen såsom religionskunskap) och undervisning som sker på grundval av 
elevernas växande förmåga att göra egna livsåskådningsmässiga ställnings-

24 Skolverket, 2011, s. 137
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taganden. Två tentativa slutsatser kan dras utifrån analysen av pluralismen 
inom religionskunskap i gymnasieskolans styrdokument i ljuset av Nuss-
baums capabilities approach. För det första kan Nussbaums synsätt och hen-
nes substantiella pluralism betraktas som ett teoretiskt stöd för en pedagogisk 
ansats som vill främja öppenhet inom ramen för vissa substantiella värden. 
För det andra måste en sådan substantiell pluralism vara grundad i en bered-
skap att anta utmaningen att på ett kontinuerligt sätt pröva såväl innehållet 
av de värderingar eller traditioner som ges utrymme, som skälen för deras 
fortsatta särställning inom en pluralistiskt öppen pedagogisk kontext. ■
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En omhuldad devis i vårt och många andra länder är att ”Barn ska få vara 
barn”, att barn ska ha frihet, utrymme och möjlighet att leka och springa fritt 
och få ta dagen som den kommer. Samtidigt har stor del av barndomen i da-
gens Sverige i det närmaste kommit att likställas med skolgång och lärande.1 
Från det att barn i Sverige börjar förskola till att de slutar gymnasiet så till-
bringar barnen dagarna på platser där deras liv regleras och begränsas av skol-
byggnader, inhägnade rastgårdar, läroplaner, scheman och pedagoger. Till 
detta ska läggas att många barn i dagens Sverige deltar i flera olika fritidsakti-
viteter på kvällar och helger varje vecka där olika vuxna har uppsikt över och 
kontrollerar deras aktiviteter. Det kan handla om fotbolls-, handbolls- eller 
baletträning, fiollektioner och trumpetspelande, teaterklasser och aktiviteter 
med Friluftsfrämjandet eller scouterna. Många av dessa är även de inriktade 
på lärande och upplagda som ett slags utbildningar där barnen som deltar 
ska utveckla och erhålla nya kunskaper och färdigheter inför framtiden. Det 
förefaller finnas en utbredd syn på barn som projekt, som måste formas och 
utvecklas för framtiden genom varierande pedagogiska stimulansaktiviteter 
bland föräldrar i dagens Sverige såväl som i andra välfärdsstater på norra 
halvklotet.2 Ennew pekar i linje med detta på att vuxna i dagens Europa aktivt 
försöker fylla barns vardag med ”constructive games and play activities”.3 
Zinniker menar att denna trend har spridit sig ned i åldrarna och skriver att:

tobias samuelsson

Barns handlingsutrymme i ett 
alltmer institutionaliserat vardagsliv
– Ett barndomssociologiskt perspektiv

1 Johansson (2005); Sandin (2012).
2 Eckert (2001), Zieher (2009), Crisholm et al. (1990).
3 Ennew (1994), s. 138.
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this pedagogization has taken place through a gradual ’backwards’ ex-
tension – beginning in nursery education, then reaching down into 
playgroups and toddler circles, and now developing into pre-natal 
education (for example, course in speaking/singing to the foetus, an 
activity in which the whole family can participate). 4 

Fenomenet lärande blandat med lek har alltså spritt sig till fler och fler av 
vardagslivets arenor. Ännu ett belysande exempel på just detta är till exem-
pel hamburgerkedjan McDonalds samarbete med Läsrörelsen, som försöker 
främja barns läsande, där barnböcker distribueras i Happy Meal 5 och även 
fritiden har, i likhet med vad Nilsson påpekar, på detta sätt infogats ”i den 
svenska barnuppfostringskulturen”.6

 I de flesta av de institutioner och aktiviteter jag nämnde ovan är det vuxna 
som fattar besluten och barnens ”childhood social experience are shaped 
and controlled by adults”.7 Christensen och James beskriver, i forskning om 
barns skolvardag i norra England, att de barn de intervjuade upplevde att 
de har ”little or no control over how to spend time at school: who to sit 
by, what to wear, who to talk to, when to talk, who to work with and what 
work to do”.8 Den utvidgade pedagogiseringen, som placerar barnen i peda-
gogisk verksamhet stor del av dagen, har, menar forskare som Jensen et al. 
och Qvortrup, på samma sätt självklart menliga konsekvenser för barnens 
handlingsutrymme, deras möjligheter att få bestämma och deras möjligheter 
att röra sig fritt utan övervakande vuxna.9 
 Men betyder denna utvidgade institutionalisering och pedagogisering 
att barn i dagens Sverige fullständigt saknar handlingsutrymme? Från ett 
övergripande samhällsperspektiv kan det möjligen te sig så. Syftet med före-
liggande text är dock att med hjälp av den forskningstradition som kallas 
barndomssociologi göra ett perspektivskifte, från ett samhälls-, organisa-
tions- eller pedagogperspektiv till ett barnperspektiv. Barnperspektiv innebär 

4 Zinniker (1990), s. 26.
5 Brembeck (2004).
6 Nilsson (1996), s. 32.
7 James och James (2004), s. 3.
8 Christensen och James (2001), s. 79.
9 Jensen et al (2004); Qvortrup (1994).
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i denna mening, som Halldén pekar på, ”att fokus riktas mot hur barnen 
lever sitt liv i de olika institutioner som samhället skapat”.10 

Om studien
Skolresor och utflykter till Science Centers har som Carlisle föreslår blivit 
återkommande i många skolors årliga planering11 och kan nästan beskrivas 
som en ”childhood ritual”12, en del av den normala barndomen. Denna text 
bygger på en etnografisk studie inom projektet Kultur för och av barn – en 
visuell och etnografisk studie av barnmuseum, tema- och nöjesparker och 
experimentverk-städer, finansierat av VR. Jag studerade förskole- och skol-
barn under besök på ett Science Center. Jag följde med tre förskolegrupper, 
med barn i åldern 3 till 6, och tre skolklasser, med två grupper av barn i 
åldern 11 till 12, samt en grupp i åldern 7 till 10, under deras besök. Slutli-
gen följde jag en grupp från ett fritidshem, med barn i ålder 8 till 9. Det ma-
terial som används i denna studie samlades in genom deltagande observation 
och dokumenterades med fältanteckningar. Alla besök varade 2–3 timmar 
vardera och samtliga sju besök genomfördes i maj och juni 2011 och ägde 
rum på förmiddagen före lunch. Jag mötte barnen och deras medföljande 
pedagoger vid Science Centrets entré och följde dem under hela deras vis-
telse i lokalerna. Jag var intresserad av vad barn gör under sina besök, vilka 
delar av utställningen de tittar på och använder, hur länge de stannar vid och 
interagerar med olika experiment, hur barnen interagerar med varandra och 
deras medföljande pedagoger samt även om de fokuserar på annat än utställ-
ningen under sitt besök. Jag var alltså intresserad både av vad de gör och vad 
de säger. Den deltagande observationen innebar inte att jag bara observerade 
och lyssnade på vad barnen gjorde och sade utan att jag emellanåt samtalade 
med dem och ställde frågor.
 I min analys använder jag perspektiv som lagts fram av forskare inom 
en tradition som kallas barndomssociologi. Inom denna tradition betraktas 
barndomen som socialt konstruerad.13 Utgångspunkten är att barndomen 

10 Halldén (2005), s. 5–6.
11 Carlisle (1985).
12 Gottfried (1980), s. 165.
13 James et al. (1998); James och James (2004).
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och hur vi förväntar oss att barn ska bete och uppföra sig beror på sociala 
och kulturella sammanhang. Forskare inom denna tradition försöker studera 
barn som sociala aktörer och som medskapare av sin egen position i samhäl-
let. Dessa utgångspunkter står i opposition till tidigare idéer om socialise-
ring som lagts fram av sociologer som Parsons, vilka tenderar att förklara 
individernas handlingar enbart utifrån en top-down-analys, med fokus på 
samhället och på socialisation snarare än på individernas handlingar.14 Den 
barndomssociologiska traditionen står också i opposition till utvecklingspsy-
kologiska perspektiv där barnet tenderar att objektifieras och placeras i en 
successionsordning, där barndomen enbart betraktas som en förberedelsetid, 
från ofärdig ”becoming” till färdig vuxen.15 Kopplat till dessa idéer var den 
sociologiska föreställningen där barn huvudsakligen betraktades som form-
bara objekt som var del av ett föräldraprojekt. Inom barndomssociologin 
betraktas barns som deltagare i samhället. “Children are not just the passive 
subjects of social structure and processes”.16 Barn är alltså inte bara resultat av 
sociala processer, de är sociala aktörer inom dessa processer som på olika sätt 
är med och aktivt påverkar såväl strukturer som processer.17 När det gäller 
hur vi betraktar barn är alltså det barndomssociologiska perspektivet något 
av ett ontologiskt paradigmskifte.

Fenomenmagasinet – en pedagogisk verksamhet
Fenomenmagasinet är beläget i området Gamla Linköping, som är ett fri-
luftsmuseum à la Skansen, där besökare kan uppleva svenskt småstadsliv 
som det såg ut för hundra år sedan. I Gamla Linköping hittar besökare trä-
hus, kullerstensgränder, hantverksbutiker, en butik som säljer choklad och 
godisprodukter från den i Östergötland närbelägna Cloetta-fabriken samt 
flera mindre museer. Precis bredvid friluftsmuseet återfinns en 4H-gård med 
getter, hästar, höns och kaniner samt en stor utomhuslekplats. Till Fenomen-
magasinet kommer cirka 40 000 besökare varje år. Detta Science Center rik-

14 James et al. (1998), Jenks (2005).
15 Jenks (2005)
16 Prout and James (1997), s. 8.
17 James et al. (1998); James och Prout (1997); Jenks (2005).
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tar sig till en publik i åldern 3 till 99 år. Under veckodagarna tar de emot för-
bokade grupper och de besöks varje år av 900 förskole- och skolklasser som 
kommer till platsen året om. Dessa besökande grupper kommer inte enbart 
från själva Linköping eller Östergötland. Verksamheten tar emot besök även 
från framförallt andra delar av södra Sverige. Under helger och lov är verk-
samheten öppen för allmänheten. Fenomenmagasinet anordnar dessutom 
140–200 barnkalas om året på helger och kvällstid.
 Fenomenmagasinet har naturvetenskaplig och teknisk inriktning och en 
utställning som innehåller cirka 200 experimentstationer. Science Centers 
kan se olika ut men kan beskrivas som ”interaktiva anläggningar vars syfte är 
att sprida kunskap om och skapa intresse för naturvetenskap och teknik”.18 
Dessa anläggningar riktar sig till såväl skolor och pedagoger som till allmänheten 
och erbjuder oftast pedagogledda förevisningar men huvudfokus brukar vara på 
utställningar med olika former av naturvetenskapliga och tekniska experiment 
som de besökande får utforska och testa rent handgripligt på egen hand. Just 
möjligheten att få prova på att själv praktiskt få genomföra olika vetenskapliga 
experiment, för att på egen hand försöka dra slutsatser om naturvetenskap 
och teknik utifrån den egna erfarenheten, är vad som utmärker ett Science 
Center. Fenomenmagasinet anger, i linje med detta, på sin webbsida att det 
är ett ”Utställnings- och aktivitetscentra med syfte att popularisera vetenskap 
och som strävar till inlärning genom interaktiva objekt och demonstrationer”. 
Lärande står alltså tydligt i fokus och verksamhetschefen berättade i ett sam-
tal att han ”betraktar detta som en pedagogisk verksamhet”. Ambitionen är 
vidare, enligt verksamhetschefen, i mycket att driva en verksamhet mot för-
skolor och skolor för att uppfylla läroplanens intentioner och Science Centers 
beskrivs ibland som ett slags ”schools away from school”.19 

Olika agendor möts
Rennie och McClafferty pekar på att ”Science center exhibits provide opp-
ortunities for learning, but learning is only to occur if the visitor chooses 
to interact and engage intellectually with the exhibit”.20 Gör de besökande 

18 www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/lankar/science-center-1.96925 (2013).
19 Gottfried (1980:173) s. 73.
20 Rennie och McClafferty (2002), s. 192.
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barnen detta? Forskare pekar på att det ofta finns en divergens mellan det sätt 
olika typer av kulturinstitutioner planerar att deras verksamheter ska använ-
das och det sätt olika besökare, vuxna och barn, de facto använder institutio-
ner som dessa.21 Själva verksamheten har en agenda som de utgått från när 
de planerat och som de sen försökt utforma sin utställning i enlighet med. 
Vuxna besökare i form av föräldrar eller pedagoger har kanske sina idéer om 
vad som är poängen med ett besök medan till exempel de barn de vuxna 
besöker med har andra idéer. Det finns självklart även variationer inom dessa 
olika grupper rörande agendan vid ett besök. Dessa olika agendor påverkar i 
stor utsträckning vad ett besök kommer att handla om.
 Det är självklart inte så att barnen alltid går lydigt i pedagogernas led-
band i de institutioner de vanligtvis tillbringar vardagen. Forskning visar att 
barn, trots att de tillbringar stora delar av dagen i pedagogers och föräldrars 
försorg ofta förmår påverka utformningen av innehållet och hitta möjligheter 
till egna projekt inom de ofta väldigt schematiserade och reglerade vardagsak-
tiviteterna.22 Corsaro pekar till exempel på att små barn i sina lekar och olika 
kulturaktiviteter anpassar och förändrar, sätt att tala, uttryck och olika artefak-
ter som finns tillhanda i det omkringliggande samhället och gör dessa till sina 
egna.23 Ehn menar i likhet med detta att förskolebarn är ”kreativa anarkister”.24 
I sina lekar, skriver Ehn vidare, använder barnen ”välkända ting på nya sätt. En 
hårtork körs som bil, en bakbunke används som brandhjälm, kuddar blir berg, 
madrasser blir hav, stolar i rad en buss”. I sin användning av material och 
utrymmen på förskolan transformerar de artefakternas och platsernas bety-
delse och fyller dem med ny mening. Mycket av denna forskning pekar alltså 
på att barns deltagande och användning av olika verksamheter medverkar 
till att dessa verksamheters innehåll och användning förändras. Vi bör dock 
komma ihåg att även barns mindre explicita och aktiva reaktioner på det 

21 Anderson et al. (2008); Fors (2006); Hood (1989); Hooper – Greenhill (2000); 
Larsen och Jenssen (2002); Macdonald (1995); Macdonald (2002).

22 Se t.ex. Corsaro (1997), Ehn (1983), Markström och Halldén (2009).
23 Corsaro (1997).
24 Ehn (1983), s. 120.
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som erbjuds i dessa verksamheter påverkar. Forskning från förskolor och sko-
lor visar hur barn genom att till exempel vara på plats under lektioner men 
bara passivt delta och titta på, genom att skärma av, tänka på eller prata om 
annat, genom att varken ställa eller svara på frågor undviker att delta och ge-
nom detta gör att den planerade intentionen med aktiviteten omärkligt går 
förlorad samtidigt som barnen därmed skapar utrymme för egna projekt.25 

Barn ♥ Science Centers – men varför?
När vi går igenom tidigare forskning pekar denna på att Science Center är 
populära bland barn, att barn både har väldigt roligt samt tycker att det är 
spännande att vara på ett Science Center.26 Den tidigare forskningens resul-
tat korresponderar väl med vad som framkom även i denna studie. En pojke 
i andra klass, som deltog i denna studie, utbrast till exempel under besöket 
att detta är ”världens bästa experimenthus” och flera barn uttryckte att de 
tänkte komma tillbaka tillsammans med sin familj. Axelsson visar dock i en 
studie av skolbesök på Science Centers att de besökande barnen främst upp-
skattar besöket då det erbjuder dem variation och ett avbrott i skoltillvaron. 
Besöket är en möjlighet att slippa de vanliga lektionerna samt en möjlighet 
att ”få ’skrika, gapa och röra’ nästan hur mycket som helst, och det dessutom 
på skoltid!”27 som ett barn uttryckte det i Axelssons studie. Som framgår är 
det alltså snarast möjligheten att få slippa lära sig som barnen uppskattar. 
 Den tidigare forskningen utesluter inte att det finns barn som tycker om 
att besöka Science Centers för att de tycker om att lära sig saker eller för 
att de är intresserade av teknik och naturvetenskap. Forskningen indikerar 
dock att detta förmodligen inte är huvudskälet till att barn tycker om att göra 
denna typ av skolutflykt. Forskare som studerat skolexkursioner inom geo-
grafiundervisning i Hong Kong pekar på att de deltagande barnen framfö-
rallt uppskattade att exkursionen gav dem en möjlighet att ”escape from their 
percieved boredome and constraints of the classroom”.28 Barnen uppskattade 

25 Ehn (1983); Markström och Halldén (2009).
26 Axelsson (1997); Russel (1990); Shortland (1987).
27 Axelsson (1997), s. 55.
28 Lai (1999), s. 239.
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dock också möjligheten att få bestämma över sin egen lärandeprocess, att få 
röra sig fritt och att slippa övervakande pedagoger. Carr pekar vidare på att 
undersökningar i Storbritannien visat att möjligheten att komma bort från 
föräldrarna och möjligheten att få tillbringa tid med sina kompisar är orsa-
ker till att barn tycker om att delta i skolresor.29 Larsen och Jenssen pekar på 
samma tendens i en studie med norska 14–15-åringar.30 Traditionellt åker 
norska 14–15-åringar på skolresor i slutet av högstadiet. Resorna innehåller 
ofta en blandning av lärande och social samvaro. Forskarna visar att ungdo-
marna ofta är långt mer intresserade av de sociala aspekterna än av möjlighe-
ten till lärande. Just möjligheten att umgås med sina vänner lyfts fram som 
den viktigaste aspekten. Dessa resor, menar forskarna, är resor ”with, not to 
or from”.31 Vad ungdomarna reser från eller till vad spelar långt mindre roll 
än just möjligheten att spendera tid med vännerna.

”Nästan som att leka”
Forskare som fokuserat på barns förskolevardag har liknat barns umgänge 
på förskola vid ett ”cocktailparty”32, en vardag fylld av flyktiga, tillfälliga 
kontakter där barn flyter förbi varandra på väg till och från olika aktivite-
ter och växlar några ord medan de är på språng. Likheten med vad som 
händer under delar av ett besök på Fenomenmagasinet är slående. När de 
barngrupper jag besökte Science Centret tillsammans med kom till en ny 
våning spred sig barnen snabbt över lokalen och rörde sig sedan lika snabbt 
från experiment till experiment. Få barn stannade särskilt länge vid något 
experiment. ”Vad är det här?” och ”Hur fungerar den här?” var de mest 
förekommande uttrycken bland de barn jag följde under besöken. Detta 
var vad de sa när de först anlände till en experimentstation. Vid de flesta 
av experimentstationerna finns utplacerade informationsblad som berättar 
lite mer om experimentet samt hur man ska gå till väga i sin användning av 

29 Carr (2011).
30 Larsen och Jenssen (2004).
31 Ibid., s. 43.
32 Dencick et al. (1988), s. 58.
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experimentet. Jag såg dock aldrig att något av de yngre förskolebarnen läste 
eller ens tittade på de skrivna instruktionerna som hängde vid experiment-
stationerna. De flesta av dessa barn kan troligen inte läsa. Instruktionerna är 
dessutom ofta placerade för högt upp på väggen för att barn i dessa åldrar 
ska kunna nå upp. Även bland de äldre barnen hörde jag ofta ”Vad är det 
här?” och ”Hur fungerar den här?” men till skillnad mot de tidigare nämnda 
grupperna inkluderade de äldre barnen textinformationen i sina försök att 
förstå under de senare delarna av deras besök. Jag såg flera exempel bland 
de barn som börjat skolan där barn gick fram till en experimentstation och 
började, veva, trycka och dra i olika lösa delar. Ofta var det då de sa de ovan 
nämnda fraserna. När inget hände tog de ett halvt steg tillbaka för att bättre 
kunna granska experimentstationen, för att få ett grepp om vad det hela går 
ut på. Då brukade de lägga märke till den skrivna instruktionen. De böjde 
sig fram och bläddrade och läste i denna. Ibland testade de experimentet lite 
igen, läste lite mer och sen körde de igen. Många gånger fick de då någon 
slags reaktion från experimentet som de verkade nöja sig med. 
 Under inledningsfasen verkade det dock snarast som att barnen överlag 
bara tog en snabbtitt, tryckte snabbt på de eventuella knappar eller drog i de 
eventuella handtag som fanns, för att snabbt få en överblick över de expe-
riment som erbjöds på våningen, vad som var intressant och kul.33 Barnen 
stannade generellt sett väldigt kort stund vid experiment som inte innehöll 
några interaktiva moment, där det inte fanns några knappar att trycka på 
eller spakar att dra i eller där användaren måste stå och vänta en stund innan 
experimentet gav någon form av respons i form av till exempel ljus eller ljud. 
Gav inte experimentet någon form av snabb respons gick barnen genast vi-
dare till ett annat experiment.34 
 Under den initiala besöksfasen rörde sig de flesta barn runt i lokalen på 
egen hand men de föreföll trots detta vara fokuserade på interaktionen med 
sina kamrater.35 Utryck som ”kolla” och ”titta” hördes återkommande under 
besöken och särskilt under den initiala delen. Vid ett tillfälle kom ett barn 

33 Jfr. Axelsson (1997); Diamond (1986); Tuckey (1992).
34 Jfr. Fors (2006); Hughes (2001).
35 Jfr. Carlisle (1985).
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bärande på delar av ett experiment för att visa några vänner vad han hade 
hittat. Under besöken såg jag även flera exempel på barn som kom och häm-
tade andra barn, eller någon av de pedagoger som följde dem under besöket 
(och ibland mig) för att visa vad de hittat. När barnen fått en överblick över 
vilka experiment som erbjöds och efter att ha sprungit fram och tillbaka över 
lokalen i fem till tio minuter brukade tempot sänkas och barnen stannade 
till vid olika experiment. 
 Det finns 200 experimentstationer utspridda i Fenomenmagasinets lokaler. 
Trots denna mångfald som borde möjliggöra för barnen att i lugn och ro 
utforska experiment på egen hand utan att trängas med sina medbesökare 
valde de allra flesta barnen att samlas i smågrupper om 3–5 barn framför ett 
fåtal experimentstationer. En förklaring kan vara att detta är en viktig del i 
barnens lärandeprocess, de lär sig nya saker genom att dela erfarenheter med 
andra och genom att få bekräftelse från människor runt omkring dem.36 

Samtalen med kompisarna framför experimenten har alltså potentiellt en 
viktig lärandefunktion. Barnens ansamling i smågrupper understryker dock 
också just barnens fokus på sina kamrater under dessa besök. 
 Vi kan alltså notera spår av olika typer av lärande i barnens utforskande, 
men det finns också i likhet med vad Shortland påpekat en risk att de be-
sökande barnen mest uppfattar platsen som en lekplats och de olika experi-
menten som ett slags spel.37 Det fanns några experimentstationer som sär-
skilt brukade locka till sig stora grupper av barn, där de stannade en längre 
stund. En sådan experimentstation var det flygplan som finns placerat på 
Science Centrets ena våning. Under ett av de besök jag studerade följde jag 
en grupp förskolebarn in i flygplanet. Jag klev in och ett barn sade direkt 
”var så god och sitt” när jag kom innanför dörren. Jag tog plats längst bak 
till höger innanför dörren. Det var flera barn i rörelse i kabinen. Två barn 
satt framme i cockpit och agerade flygplanspiloter. De övriga verkade agera 
passagerare och rörde sig i kabinen fram och tillbaka mellan sätena och var 
framme hos piloterna. Ibland sprang de ut genom flygplansdörren men de 
kom strax tillbaka igen. En flicka kommenterade att ”det är kul här inne, 

36 Corsaro (1997); Dencik et al. (1988); Strandell (1994).
37 Shorland (1987).
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det är nästan som att leka”. ”Piloterna” ropade helt plötsligt ”hjälp, vi störtar” 
och de övriga stämde upp i kör ”vi störtar, vi störtar”. Det visade sig att tre 
flickor som satt i samma rad som mig fast på andra sidan gången dessutom 
lekte familj. En av flickorna var de andra bådas barn. De båda ”föräldrarna” 
beklagade sig till mig att ”hon rymmer hela tiden” vilket jag också bevittnade 
när ”barnet” slank iväg mellan sätena ut genom dörren. Den ena ”föräldern” 
rusade efter för att hämta henne igen. När ”föräldern” kom igen med ”barnet” 
sa ”föräldern” ”nu är jag jättearg på dig” till det rymmande ”barnet”. 
 Flygplanet är möjligen tänkt mer som en plats för lekande, andra delar 
av utställningen förefaller dock mer explicit utformade för lärande. Under 
ett av de besök jag studerade följde jag en pojke från andra klass som satt 
framför en dataskärm placerad på Science Centrets andra våning. Uppgiften 
som pojken var sysselsatt med fokuserar på alkoholvanor och användaren 
kan genom att klicka på olika ikoner få en bild av hur hälsofarligt respektive 
ofarligt ens eventuella alkoholintag är. Pojken vid dataskärmen tryckte och 
tryckte. Pedagogen stod bredvid och tittade på vad han gjorde. Pojken sade 
stolt till pedagogen ”jag hade 5 rätt av 6”. Vidare förklarade han ”Jag bara 
trycker på någonting” och markerade därmed att han förmodligen inte hade 
en aning om vad det är för test han gjorde och att han inte läst vad det står på 
skärmen han tryckte på. Detta hindrade honom dock inte från att använda 
experimentstationen eller att uppskatta den. Tvärtom pekar just denna sek-
vens på hur barnen fyller platsen och experimenten med ny mening, där ett 
test rörande alkoholintag blir ett underhållande spel. 

Möjlighet till ökad rörelsefrihet
Under en stor del av sina besök på Fenomenmagasinet utforskar de besö-
kande barnen från förskola, skola och fritids Science Centret på egen hand. 
Fenomenmagasinets pedagoger följer inte med de besökande grupperna ut 
i utställningen. Detta betyder dock inte att barnen lämnas att upptäcka och 
springa helt fritt hela besöket. När en besökande grupp anländer till Feno-
menmagasinet börjar besöket vanligtvis med en inledande 30–35 minuter 
lång experimentförevisning av en av Fenomenmagasinets pedagoger. Detta 
sker i ett lektionsrum med flera raka rader av stolar uppställda riktade framåt 
mot en katederliknande bänk längst där framme. Under förevisningen visar 
pedagogen från Fenomenmagasinet olika experiment och berättar. Pedago-



106

gen ställer frågor till barnen och barnen förväntas räcka upp handen, vänta 
på sin tur och svara. Denna inledande del av ett besök på ett Science Center 
är, i likhet med vad Axelsson pekat på, tämligen lik traditionell skolundervis-
ning.38

 När den 30 till 35 minuter långa demonstration är över lämnas barnen att 
utforska på egen hand, men även under denna del åtföljs barnen av de peda-
goger som följt med dem från förskolan, fritids eller skolan. Fenomenmaga-
sinets utställningen är utspridd i två hopbyggda hus som vardera innehåller 
två våningar med experimentstationer. Det finns alltså gott om utrymme 
att sprida ut sig på. Alla de grupper jag följde betade dock i sammanhållen 
grupp av våning efter våning. Om ett barn ville gå vidare till en annan av 
Fenomenmagasinets tre våningar uppmanade deras pedagoger dem att vänta 
tills de andra barnen tittat färdigt. Efter cirka en halvtimme brukade barnens 
pedagoger dock komma överrens om att det räckte och föreslå att de skulle 
byta våning, samla ihop barnkollektivet och i grupp flytta vidare till en annan 
del av huset. Här saknades utrymme för individuella variationer. Alla barnen 
var tvungna att avsluta vad de höll på med och flytta med till nästa våning.
 Besökande grupper innehöll vanligen 10–20 barn och möjligen två pe-
dagoger vilket gav barnen ett betydande spelrum under stor del av besöken. 
Deras pedagoger följde dem och förde dem i och för sig i grupp från våning 
till våning men barnen övervakades inte och kontrollerades i detalj varje mi-
nut. Bland experimenten på de olika våningarna rörde sig barnen fritt och 
provade de experiment som föll dem i smaken precis så länge de själva ville, 
förutom att pedagogerna bestämde när det var dags att gå till nästa våning. 
 Jag har redan nämnt att barnen inte lämnas att springa fritt under be-
söken på Fenomenmagasinet, men besöken verkar stimulera en känsla av 
frihet bland de besökande barnen. Som redan nämnts menade en skolelev 
i Axelssons studie att det var fantastiskt att få skrika, gapa och röra på skol-
tid.39 Även annan forskning pekar på att besök på verksamheter som Science 
Centers erbjuder barn ökad autonomi då de vuxnas möjlighet att kontrollera 
barnens beteende, vilka delar av utställningen de tittar på, hur de interagerar 

38 Axelsson (1997).
39 Ibid., s. 55.
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med utställningen och om de överhuvudtaget tar del, inte kan övervakas på 
samma sätt som i skolan eller i hemmet. Detta ger barnen en liten möjlighet att 
undkomma pedagogernas närövervakning och ett ökat spelrum att använda 
utställningen som de vill oavsett den avsedda användningen.40 Lärandesitua-
tionen som utspelas på Science Centret erbjuder en, åtminstone förment, 
minskad känsla av lärarövervakning, ökad frihet och autonomi för barnen på 
samma sätt som olika undervisningsformer där man bryter upp den traditio-
nella katederundervisningen och klassrumssittningen som vid till exempel 
grupparbeten eventuellt kan förmedla eller under stunderna av fri lek på 
förskolan. Även inslag som dessa är dock, som Markström och Halldén på-
pekar, styrda och får endast företas i särskilt utpekade rum och platser samt 
är inlagda i scheman och tidsplanering.41 
 Corsaro menar att ”a major theme of peer culture revolves around children’s 
desire to achieve autonomy from the rules and authority of adult caretakers 
and to gain control over their lives”.42 Corsaro menar vidare att barnen hu-
vudsakligen gör detta genom att motarbeta och utmana de vuxnas regler och 
auktoritet. Detta sker självklart mer eller mindre framgångsrikt i alla mo-
ment av vardagen på förskola och skola43 men besöken på Science Centret 
ger nya möjligheter. Jag noterade flera exempel på barn som hittade möjlig-
heter till sina egna projekt inom den bredare ram besöket utgör. Medan jag 
stod och väntade med en grupp fjärdeklassare på att få gå in på Fenomenma-
gasinet dök helt plötsligt barn som smaskade på klubbor och godis upp. En 
flicka gick runt med en stor låda skumgodis. Pedagogen verkade uppriktigt 
förvånad över att barnen hade godis. Barnen hade på egen hand sprungit 
iväg till den på området närbelägna chokladboden trots att pedagogerna sagt 
åt dem att de skulle vänta och köpa godis till efter besöket. För barnen är godis-
köpet en mycket viktig och populär del av ett besök. Vissa barn indikerade 
till och med att besöket på godisbutiken var det viktigaste med hela besöket 
på Fenomenmagasinet. Väl inne i den mer kontrollerade miljö Fenomen-

40 Birney (1993); Lai (1999).
41 Markström och Halldén (2009).
42 Corsaro (1997), s. 131.
43 Markström och Halldén (2009); Trondman (1999).
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magasinets utställning utgör finns färre möjligheter till att springa iväg, men 
även där hittar barnen möjligheter att driva egna projekt.
 Under ett besök observerade jag till exempel tre tjejer från en grupp med 
barn i andra klass som stod uppe på den Harmonograf som finns placerad 
på en av Fenomenmagasinets tre våningar och gungade den kraftigt fram 
och tillbaka. Det knakade från de trådar i vilka den hängde. Användare ska 
enligt den skrivna instruktionen som finns uppsatt på väggen bredvid expe-
rimentstationen inte kliva upp på Harmonografen. Det planerade syftet är 
att man bara ska sätta lite fart på den och sen ska Harmonografen av egen 
kraft gunga fram och tillbaka och rita mönster med en fastsatt penna på 
ett stillastående papper. Dessa barn står dock uppe på Harmonografen och 
gungar den kraftigt fram och tillbaka. De kliver av efter ett tag, men kommer 
tillbaka och denna gång gungar de än kraftigare. På grund av det kraftiga 
gungandet ritar pennan långt utanför pappret som far iväg. De tre tjejerna 
verkar överhuvudtaget inte ha noterat att Harmonografen ritar ett mönster 
medan de roar sig med att gunga. Barnens medföljande pedagoger verkade 
inte notera just detta gungande.
 Om pedagogerna råkar se att barnen använder ett experiment på ett vad 
de upplever som icke avsett sätt ingriper de dock. Under ett besök observe-
rade jag tre barn i 4–5-årsåldern som stod framför ett experiment där det 
är tänkt att användaren ska blåsa luft in i en vattentank med ett sugrör för 
att på så sätt mäta personens lungkapacitet. De tre barnen stod med flera 
sugrör per person och blåste alla tre in i tanken vilket resulterade i att mät-
apparaturen gav utslag för en person med mycket bra lungkapacitet. En 
förbipasserande pedagog noterade vad som hände. Hon stoppade barnens 
aktivitet, påpekade att det de gjorde inte var korrekt samt instruerade barnen 
hur experimentet ska användas. Barnen stod kvar och verkade lyssna på vad 
pedagogen sa tills denne slutade prata. Därpå lade de ifrån sig sina sugrör och 
gick vidare till ett annat experiment som de kunde utforska på egen hand 
utan pedagogens inblandning. Noterbart är att de inte protesterade eller ens 
försökte argumentera med pedagogen, de bara gick. Detta skiljer sig från vad 
barnen är vana vid från vanliga skolan. På Science Centret övervakar inte 
pedagogerna barnens handlingar så nära som i skolan. Oftast undslipper bar-
nen pedagogernas vakande öga. Även om barnen ertappas med att använda 
utställningens experiment på ett vad pedagogerna upplever som ett felak-
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tigt sätt erbjuder besöket dem större chanser att komma undan utan några 
egentliga konsekvenser. De måste avsluta det de gör, men till skillnad mot i 
skolan där de ofta måste sitta kvar i sin bänk och göra om uppgiften fast på 
rätt sätt kan de på Science Centret bara gå vidare till något annat som ser 
attraktivt ut. Jag noterade flera incidenter där pedagogerna avbröt barnens 
aktiviteter, där barnen stod tysta medan pedagogen förklarade hur de borde 
hantera experimentet för att, så fort pedagogen gått, återuppta det de höll 
på med innan pedagogen avbröt. Denna typ av strategier, att försöka und-
vika pedagogen och dennes förmaningar genom att inte lyssna, inte svara på 
frågor, bara vara tyst och att gå därifrån istället för att försöka argumentera 
är dokumenterade som väl använda strategier av barn i såväl skola som för-
skola.44 Barns användande av dessa strategier är ett sätt att försöka undkomma 
andras (i detta fall pedagogernas) kontroll över dem och ett försök att själva 
få bestämma hur de använder platsen. Dessa strategier är ofta framgångsrika, 
även om barnen självklart inte kan lämna Science Centret på egen hand 
om de inte vill lyssna på pedagogerna, då barnen genom att gå vidare till ett 
annat experiment på en annan del av våningen har möjlighet att fortsätta 
använda experimenten som de vill.
 Detta exempel där pedagoger går in och korrigerar, försöker hjälpa barnen 
att göra ”rätt” men därigenom stoppar barnens pågående aktiviteter kan na-
turligtvis ses som belysande exempel på hur den traditionella skolhierarkin 
följer med även under dessa utflykter utanför skolan. Exemplen belyser dock 
också en förändring i maktbalansen. Den åtminstone relativa friheten under 
besöken, möjligheten att gå vidare från ett experiment till ett annat, när bar-
nen själva vill, om en experimentstation inte fungerar eller reagerar som bar-
nen vill eller som barnen tänkt sig trots att de inte alls har lagt speciellt lång 
tid på att försöka förstå är förmodligen annorlunda mot den typ av reglerade 
undervisningssituation barnen upplever i förskole- och skolvardagen där det 
till exempel inte bara är att resa sig från sin skolbänk och lämna rummet när 
en uppgift känns övermäktig. På Science Centret är detta möjligt. Tiden de 

44 Markström och Halldén (2009); Silverman et al. (1998); Trondman (1999).
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tillbringar på Science Centret erbjuder, som Carr pekar på, barnen på detta 
sätt en ”’escape’ opportunity that provides them with a release from the bore-
dom and structure of the classroom”.45

Avslutande reflektioner
Som jag visat i texten uppvisade de barn jag följde flera exempel på den typ 
av kreativa anarkism Ehn 46 pekat på i sin forskning där de använde utställ-
ningen för att driva egna projekt. De skapade utrymme för sina agendor, till 
exempel umgänge med sina vänner och godisköpande, trots besökens och 
verksamhetens pedagogiska ramar. Denna studie pekar på att barn fortsatt 
skapar och har handlingsutrymme även om institutionaliseringen och peda-
gogiseringen av deras vardagsliv verkar tillta.
 Som både denna text och tidigare forskning visat tycker barn om att besö-
ka Science Centers och Science Centrens framgångar när det gäller att locka 
till sig barn och ungdomar har inte gått obemärkt förbi. Bland beslutsfattare 
förefaller Science Centers ibland betraktas som en lösning på det ointresse 
för naturvetenskap och teknik som anses florera bland barn och ungdomar 
i dagens Sverige. Under ett Almedalsseminarium sommaren 2012 ställdes 
frågan ”Är Science Centers lösningen på ungas bristande teknikintresse?”.47 
Bristen på intresse för dessa ämnen lyfts inte sällan fram som en ödesfråga för 
nationens framtid. Sveriges regerings globaliseringsråd pekade till exempel 
redan 2007 på att ”Intresset för naturvetenskap och teknik är oroväckande 
lågt bland ungdomar”.48 Globaliseringsrådet skriver vidare på samma sida att 
”När 40-talisterna går i pension kan Sverige få problem med tillgången på 
goda ingenjörer”. Globaliseringsrådet följer upp sin varning för ingenjörs-
brist även i en skrift från 2008. För att möta detta överhängande hot krävs det, 
menar Globaliseringsrådet, flera åtgärder. En viktig faktor som framhålls är 

45 Carr (2011), s. 97.
46 Ehn (1983).
47 www.almedalsveckan.info/event/user-view/10984 (2013).
48 DS 2007:38 s. 13.
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”uppläggningen av den naturvetenskapliga undervisningen i grund- och gym-
nasieskolan”.49 Skolundervisningens nuvarande form pekas ut som mindre 
lyckad då skolan inte lyckas fånga och fördjupa barn och ungdomars in-
tresse. Det är mot bakgrund av detta som Science Centers och den didaktik 
som används där upplevs som attraktiv. 
 Som jag försökt belysa i denna text finns här möjligen risk för ett miss-
förstånd. När man ser en lösning på ungas bristande teknikintresse i Science 
Center förefaller man utgå från att det är en förkärlek för teknik och natur-
vetenskap som är orsaken till att barn gärna besöker Science Centers. Det 
är dock som jag visat inte självklart att det är just teknik, naturvetenskap och 
en speciell pedagogisk formell som gör att barn gillar Science Center. Mycket 
tyder på att det är tvärtom, att det är just möjligheten att slippa lära sig och de 
möjligheter till ökat handlingsutrymme som erbjuds där som lockar barn. ■ 

49 DS 2008:10 s. 3.
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Följande framställning grundar sig till delar på avsnitt från min licentiat-
avhandling.1 I denna undersöker jag vilket kunnande som krävs av elever för 
att tolka källmaterial i syfte att konstruera förklaringar och bedöma källors 
användbarhet inom gymnasieämnet historia. Avhandlingens övergripande 
forskningsmetod är Learning Study – en iterativ forskningsansats för analys 
och utveckling av undervisning och lärande. Dess empiriska material base-
ras på två Learning Studies vilka genomfördes på en gymnasieskola läsåret 
2012–13 i samarbete med tre gymnasielärare. Ansatsen Learning Study för-
knippas kanske främst med utvecklingsarbete för och av lärare inom skolan 
men metoden ger även goda möjligheter för forskare att analysera och ut-
forska en ämnespraktik.2 
 Avsikten med denna framställning är inte att redogöra för avhandlingens 
preliminära forskningsresultat eller för processen som har lett fram till dessa. 
Dock kommer texten kortfattat beröra delar av principerna för Learning Study 
i syfte att göra framställningen begriplig. Min ambition är istället att ge en 
översikt för de didaktiska och metodiska principer som har kännetecknat under-
visningen vid genomförandet av våra Learning Studies. I framställningen 
kommer jag att visa hur anglosaxisk historiedidaktik och ett historiekulturellt 
perspektiv metodiskt kan användas som grundläggande principer för hur ett 
undervisningsmoment i gymnasiekursen Historia 1b kan utformas. Momen-
tet ifråga behandlar den sentida Imperialismen med fokus på den s.k. kapp-
löpningen om Afrika.

anders nersäter

Anglosaxisk historiedidaktik
och historiekulturellt perspektiv
– Om ett undervisningsmoment i kursen Historia 1b

1 Licentiatavhandlingen är planerad att färdigställas under vårterminen 2014.
2 Runesson (2012).
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 Först beskrivs kortfattat historieämnets syfte på gymnasienivå för att 
sedan i en längre framställning relateras till anglosaxisk historiedidaktik. Jag 
beskriver sedan principerna för den historiekulturellt präglade lärandeteori 
och metodik som användes vid genomförandet av momentet. En historie-
vetenskaplig bakgrund för momentet återfinns i texten med syfte att fungera 
som bakgrundsläsning för verksamma lärare. Bidraget avslutas med en be-
skrivning av momentets utformning och genomförande. 

Historieundervisningens syfte
Det överordnade syftet med gymnasiets historieundervisning anses vara att 
utveckla elevernas historiemedvetande. En av många varierande definitio-
ner av begreppet kommer från den tyske didaktikern Karl Ernst Jeismann: 
“Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det för-
flutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden.”3 Begrepp som 
historiemedvetande, historiekultur och historiebruk härstammar från en 
kontinental didaktisk tradition och har under de senaste 20–30 åren fått en 
central position även inom svensk historiedidaktik. Det har skett parallellt 
med att historiedidaktiker alltmer kommit att intressera sig för historia och 
bruk av historia utanför skolan. Ett skäl till detta är en ökad medvetenhet om 
att människors historiemedvetande inte enbart formas genom undervisning 
i en skolkontext. Begreppen är väl så giltiga ur ett vidare samhällsperspektiv 
då de i huvudsak rör meningen av historiska kunskaper.4 I undervisnings-
sammanhang finns dock enligt min uppfattning ett antal problem med dem 
då de är svåra att avgränsa, tolka och bedöma. Begreppet historiemedvetande 
kan användas för att illustrera problematiken både ur ett samhälls- såväl som 
ur ett undervisningsperspektiv. 
 Hans Albin Larsson definierar begreppet ”som en insikt om att det för-
flutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framti-
den.” 5 Han konstaterar vidare att ”Historiemedvetande dock långt ifrån alltid 
är en stabilisator, eftersom det kan vara baserat på en mycket selektiv upp-

3 Karlegärd & Karlsson (1997), s. 52
4 Virta (1997).
5 Larsson (2012), s. 187.
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fattning och tolkning av det förflutna.”6 Som exempel tar han konflikterna 
efter Sovjetunionens fall och Jugoslaviens sönderfall. Makthavare har i dessa 
länder tillämpat ett politiskt och ideologiskt historiebruk och utnyttjat grup-
pers historiemedvetande för att legitimera en intolerant ideologi eller hand-
lingssätt. Av detta kan vi dra slutsatsen att historiemedvetande inte med nöd-
vändighet bidrar till tolerans och formandet av demokratiska värderingar. 
Att utveckla individers historiemedvetande handlar för Larsson i hög grad 
om att kvalificera förmågan till kritiskt tänkande.7

 Magnus Hermansson Adler anser att det finns problem med begreppets 
dominerande position i de svenska kursplanerna då det är mångtydigt och 
det råder oklarhet kring dess definitioner. Han konstaterar att vi måste vara 
medvetna om att begreppet härrör ur en västtysk kontext och att vi bör ställa 
oss frågan om det äger samma giltighet här i Sverige. Det måste förstås uti-
från tyskarnas strävan att skapa sammanhang och mening ” i sin egen splitt-
rade historia.”8 Han menar också att begreppet har ”en osäker kausalitet”, 
kopplingarna mellan de tre delarna av begreppet är inte givna. Det är inte 
självklart att studier av historia leder till förståelse av nuet och perspektiv på 
framtiden. Enligt Hermansson Adler hade det varit bättre att utgå från det 
som redan är etablerat i svensk kursplanetradition, värdet av att förstå histo-
riska samband vilket bygger på träning i att förstå kausala samband.9 
 I de nya ämnesplanerna är dock historiemedvetande införlivat som ett 
överordnat begrepp. I kommentarsmaterialet för historia på gymnasienivå 
konstateras att undervisningen i historia ska bidra till att eleverna fördjupar 
sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, arbete med his-
torisk metod samt förståelse för olika perspektiv, tolkningar och bruk av his-
torien. Kunskaper om det förflutna innebär en innehållslig kunskap om epo-
ker, processer, händelser och personer. En rent narrativ kunskap om historia 
anses dock inte tillräcklig. Eleverna förväntas också utveckla sin begreppsför-

6 Larsson (2012), s.188.
7 Ibid.
8 Hermansson Adler (2004), s. 79.
9 Ibid.
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ståelse, kunna använda historisk metod och ska ges tillfälle att utveckla en 
förståelse för ämnets disciplinära begrepp, teorier och modeller.10 Ett annat 
sätt att beskriva målen för undervisningen är att den, som Hans Olofsson 
så träffande beskriver det i sin avhandling, ska ge eleverna kunskaper i, om 
och av historia.11 En sådan helhet innefattar faktiska kunskaper i historia. 
Detta är oftast vad lekmän betraktar som ”riktig” historia vilket innefattar 
historiska begrepp, aktörer, kronologi o.s.v. – ofta benämnt som historiska 
stoffkunskaper. Den andra delen innebär kunskaper om hur historia skapas. 
Denna aspekt är oftast dold för elever och allmänhet men är helt avgörande 
för att forma historisk kunskap. Den tar fasta på ämnets disciplinära meto-
der och teorier, de som möjliggör historikerns konstruktion av historiska 
tolkningar av det förflutna. Den sista av de tre handlar om kunskaper av 
historia, d.v.s. den mening som historiska kunskaper kan ge individer och 
samhälle. Hur kan då undervisningen i historia konstrueras för att kvalificera 
elevernas historiemedvetande och hur kan en lärare bedöma dess kvalitet? 
 Jag kommer i den här framställningen att argumentera för att den ang-
losaxiska historiedidaktikens omfattande forskningsresultat inom undervis-
ning och lärande har viktiga erfarenheter att förmedla till svensk historieun-
dervisning. Resultaten rör framförallt principerna för kunskaper i och om 
historia. De kan bidra till att operationalisera begreppet historiemedvetande 
både med avseende på undervisning och för bedömning. Inom den anglo-
saxiska didaktiken har man bl.a. utarbetat principer för hur lärare i sin un-
dervisning kan arbeta med att träna elevernas kritiska tänkande och förmåga 
att se kausala samband, faktorer som Larson och Hermansson Adler anser 
vara viktiga komponenter för att utveckla elevers historiemedvetande.

Anglosaxisk historiedidaktik 
– att arbeta disciplinärt inom gymnasieämnet Historia 

Anglosaxiska historiedidaktiker har konsekvent utgått från skolans behov när 
de utformat och prövat sina teorier. Bakgrunden till framväxten av forsk-
ningstraditionen var att historieundervisningen i Storbritannien av många 

10 Skolverket (2010).
11 Olofsson (2010).



121 

elever upplevdes som alltför stoffinriktad och mestadels gick ut på att lära 
ett narrativ innantill, s.k. ”Memory History.”12 Intresset för historiestudier 
minskade och ämnet valdes bort av många elever när möjligheten så gavs. 
För att förändra situationen påbörjades under 70-talets början ett omfattande 
forskningsarbete, ”The School Councils History Project 13–16” (SCHP), där 
forskare, myndigheter och lärare tillsammans arbetade för att utveckla un-
dervisningen. SCHP pågick under många år och kunskapsbildningen inom 
området fortsatte under 1990-talet med ”Concepts of History and Teaching 
Approaches at Key Stage 2 and 3” (CHATA) med bl.a. Peter Lee och Ro-
salyn Ashby i ledningen.13 Utgångspunkten för projekten var att historie-
ämnet inte skulle betraktas som en ”fast redogörelse för det förflutna utan 
som ett område med egen logik, egna perspektiv och metoder.”14 Deltagarna 
i projektet var påverkade av vetenskapsfilosofen Paul Hirsts kunskapssyn. 
Hirst betraktar ämnet Historia som en kunskapsform och undervisningen i 
Historia som en teoretisk praktik där en viss typ av kognitiva förmågor kan 
utvecklas. Kunskapsformer har enligt Hirst det gemensamt att de omfattar 
en viss sammanhängande begreppsapparat. De har vedertagna teorier och 
modeller för att framställa och presentera de erfarenheter, påståenden och 
tolkningar vi vill göra. Dessutom innehåller de tekniker för att förkasta, be-
lägga eller revidera desamma.15 
 De brittiska historiedidaktikerna eftersträvade ett utvecklande av elever-
nas historiska tänkande och deras forskning har gett upphov till den s.k. 
”Historical Thinking”-traditionen.16 Britterna kom att förespråka en histo-
rieundervisning baserad på ”First and Second Order Concepts”. ”First Order 
Concepts” beskrivs utifrån två kategorier där den första innefattar det inne-
hållsliga historiska narrativet. Den andra kategorin relaterar till de förklaran-
de och organiserande termer som är tillämpliga under en viss kronologiskt 
eller tematiskt avgränsad period av det förflutna. ”Second Order Concepts” 

12 Levesque (2009).
13 Lee & Ashby (2000).
14 Arfwedson & Arfwedson (1994).
15 Hirst (1974).
16 Shemilt (1983).
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motsvarar ämnets disciplinära verktyg. De är oberoende av kronologi och 
historiskt stoff och relaterar nära till historikerns arbete med att ställa frågor 
tolka och söka mening ur ett historiskt källmaterial. Avsikten var att dessa 
principer skulle prägla historieundervisningen och att något/några av de dis-
ciplinära verktygen skulle användas i alla moment som eleverna läste och 
återkomma med ökad progression i högre årskurser. Synsättet kom gradvis 
att slå igenom i de brittiska kursplanerna. De disciplinära verktygen knöts 
till olika innehållsliga moment där elevernas arbete med källhantering blev 
ett viktigt inslag i undervisningen.

Figur 1. Principer för First and Second Order Concepts

Vilka disciplinära verktyg som lyfts fram som mest centrala varierar något 
mellan olika forskare verksamma inom den anglosaxiska traditionen. Några 
av de vanligast förekommande är historisk signifikans, förändring och kontinui-
tet, orsak och verkan, historisk empati och källkritik.17 Det gemensamma för 
dem är att de innebär möjlighet att anlägga olika tolkande perspektiv på 
det förflutna och samtidigt ge struktur, relevans och mening vid formandet 
av det historiska innehållet.18 Historisk signifikans rör framförallt frågandets 
kompentens. Våra frågor till det förflutna är det som möjliggör konstruktio-

17 Lee (2011); Levesque (2009).
18 Lee & Ashby (2000).

Exempel på Second Order Concepts:
Disciplinära verktyg/tolkningsbegrepp

• Historisk signifikans
• Kontinuitet och förändring
• Orsak och verkan

• Källkritisk metod
• Historisk empati

First Order Concepts:  
Innehållsliga & begreppsliga kunskaper
 
Innehållskunskaper: 
• Det innehållsliga narrativet

Innehållsbegrepp t.ex.
• Imperialism
• Industriella revolutionen
• Urbanisering o.s.v.

Historieämnet betraktat som kunskapsform
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nen av historiska narrativ. Signifikans kan inte enbart bedömas utifrån det 
förflutna utan måste också förstås utifrån den mening en händelse eller ett 
skeende har för oss idag. Vad som bedömts som historiskt betydelsefullt har 
varierat genom historien; från studier av kungar och krig till forskning på 
marginaliserade grupper i samhället. Inom historikerskrået förväntas histo-
rikern själv argumentera för sitt verks signifikans. Det finns inga gemensamt 
fastslagna disciplinära kriterier. Stephane Levesque diskuterar dock några 
möjliga riktlinjer för skolundervisningens vidkommande: 

• Betydelse: I meningen hur betydelsefull händelsen upplevdes vara  
för dåtidens människor.

• Genomslag: Vilken grad av påverkan händelsen hade    
på dåtida människors liv.

• Kvantitet: Hur många mäniskor berördes?
• Varaktighet: Graden av påverkan över tid.
• Relevans: Den betydelse händelsen har för vår nutida förståelse  

av samhället i relation till det förflutna.19

Andra historiedidaktiker har föreslagit liknande kriterier, Christine Council 
diskuterar 5R för att fastställa historisk signifikans: 

• ”Remarkable” viktiga händelser personer. 

• ”Resulting in change” grad av förändring. 

• ”Revealing” att händelsen är avslöjande för en person och dennes tid.

• ”Remembered” de sätt som händelsen, personen är ihågkommen på idag.

• ”Resonant/ripples” att händelsen, personen har en betydelse för vår tid.20

Se även Peter Seixas och Tom Morton för en diskussion om historisk signi-
fikans.21 I en skolkontext får givetvis frågan om historisk signifikans en an-
norlunda innebörd än för en historiker. Skolans ämnesplan kan ses som ett 
uttryck för vad statsmakten bedömer som historiskt signifikant. Men inom 
ämnesplanen finns ett betydande utrymme för lärare och elever att fokusera 

19 Levesque (2009).
20 Wrenn (2011).
21 Seixas & Morton (2013).
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just det stoff som de bedömer som historiskt intressant. I en disciplinärt 
präglad praktik bör eleverna uppmuntras att ställa utmanande frågeställ-
ningar till det historiska källmaterialet. För ett sådant syfte lämpar sig det 
disciplinära verktyget historisk signifikans utmärkt. En disciplinärt präglad 
praktik står inte på något vis i motsättning till att utforska samband mellan 
det förflutna och nuet. Frågor som rör signifikans kan användas till att ut-
forska frågeställningar av både genetisk och genealogisk karaktär.22 
 När det gäller orsak och verkan för Seixas och Morton ett resonemang om 
vad det är för typ av kunnande eleverna bör utveckla. Undervisningens mål 
bör enligt dem vara att eleverna ges tillfälle att förstå att en historisk föränd-
ring orsakas av många faktorer, att dessa varierar i betydelse samt kan vara 
av lång- och kortsiktig karaktär. Vidare att orsak och verkan inte ska förstås 
som en kronologisk kedja av händelser där en aktörs agerande nödvändigtvis 
leder till ett visst utfall utan att agerandet istället ofta får oförutsedda effekter. 
Eleverna ska också ges tillfälle att utveckla en förståelse för det komplexa 
samspelet mellan historiska aktörer, samhälleliga strukturer och deras ömse-
sidiga påverkan på det historiska skeendet.23

 Vilka disciplinära verktyg som används varierar beroende på vilket käll-
material som granskas och vilken typ av frågor vi av olika skäl vill ställa. Men 
för att våra historiska förklaringar ska vara underbyggda krävs ett källkritiskt 
förhållningssätt och en förmåga till historisk empati vilket gör att dessa verk-
tyg intar något av en särställning. Levesque beskriver den källkritiska gransk-
ningen utifrån två perspektiv, som en yttre respektive inre granskning av 
källan. Den yttre granskningen handlar om att identifiera källans ursprung, 
avsändare och dess syfte/funktion. Den inre granskningen innebär att styrka 
källans pålitlighet genom att jämföra dess utsaga med andra tillgängliga käl-
lor. Han betonar också vikten av att kontextualisera källan. Det görs genom 

22 Genetisk historia, en historia som framför allt fokuserar på rötter och 
utveckling, orsak och verkan i kronologisk följd. genealogisk historia, 
att människor utifrån sin livsvärld brukar historia. Utgångspunkten är 
här att människor söker sig tillbaka till historien för att få svar på frågor 
som tillfredsställer olika behov i nutiden och inför framtiden som t.ex. 
mening och förståelse För en utveckling av resonemangen, se Karlsson & 
Zander (2004). s 39–40.

23 Seixas & Morton (2009).
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att ställa frågor som relaterar till dess historiska kontext: Under vilka förhål-
landen levde den som författat källan? Vilken betydelse kan dessa förhållan-
den ha spelat för framställningen? Vilka bevekelsegrunder och värderingar 
kan författaren till källan ha haft? Frågor av den karaktären kräver förmågan 
till historisk empati. En förståelse för att människor i det förflutna levde 
under andra villkor och också kan ha haft andra värderingar än vad som 
gäller för nu levande människor. Att ställa och reflektera över denna typ av 
frågor är viktigt i strävan att undvika presentism – tolkningar där dåtida his-
toriska aktörers bevekelsegrunder förstås och förklaras utifrån moderna vär-
deringar. Att tolka källor innefattar också en språklig aspekt där historikern 
tar i beaktande värdeladdade ord och utryck men också studerar vad källan 
kan ha utelämnat. När historikern utifrån sin tolkning av källmaterialet skall 
komma fram till en slutsats ställs denne ofta inför motstridiga uppgifter. Det 
går inte alltid att komma fram till vilken källa som är mest valid genom att 
jämföra olika primärkällor. Historikern måste ibland använda sekundärkällor 
men också luta sig mot sitt kontextuella kunnande.24 Det kontextuella kun-
nandet är viktigt för vilka övergripande slutsatser historikern kommer fram 
till efter att ha tolkat källmaterialet. Det är också avgörande för tolkandet av 
källorna som sådana. Vid källtolkning riskerar elever att dra felaktiga slutsat-
ser när det kontextuella kunnandet brister. Historiker behärskar de discipli-
nära verktygen källkritisk metod och historisk empati. De har oftast också en 
kontextuell förståelse för det fenomen som studeras. Ovanstående är något 
som en elev i utgångsläget inte kan förväntas behärska. För att utveckla sitt 
historiska tänkande måste eleven därför också ges tillfälle att utveckla kon-
textuell förståelse för det fenomen som källmaterialet behandlar. Innehålls-
begreppen och de disciplinära verktygen förutsätter varandra.25 
 Den anglosaxiska historiedidaktiken tar sin utgångspunkt i historieveten-
skapens praktik. Forskning som relaterar till kunskaper av historia står inte i 
centrum. Detta utifrån argumentet att de tolkande och källkritiska färdighe-
ter eleverna tillskansar sig genom undervisningen i sig fyller en viktig med-
borgarfunktion. Lee använder termen ”Historical Literacy” när han förklarar 

24 Levesque (2009).
25 Lee (2011); Levesque (2009); Seixas & Morton (2013).
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vad historieundervisningen syftar till – att förstå historia innebär ett speciellt 
sätt att se på världen. Det innefattar bl.a. kunskap om disciplinen, dess me-
todik och innehåll men också en förståelse för att våra frågor till det förflutna, 
vårt urval av källor, våra tolkningar och perspektiv påverkar de svar vi finner.26 
Det finns beröringspunkter mellan hans beskrivning av ”Historical Literacy” 
och begreppet historiemedvetande. Båda berör historieämnets möjligheter 
att fungera identitetsskapande och fylla en medborgerlig funktion. En av 
skillnaderna består i att den anglosaxiska ämnesdidaktiken starkare betonar 
ämnets karaktär av kunskapsform. 

Ett historiekulturellt perspektiv 
på undervisningens metodiska genomförande

I våra Learning Studies valde vi att anlägga ett historiekulturellt och verksam-
hetsteoretiskt perspektiv med inriktningen Learning Activity27 på ämnes-
praktikens metodiska genomförande. Det kan motiveras ur flera aspekter 
bl.a. utifrån ambitionen att utveckla elevernas historiemedvetande, alterna-
tivt uttryckt deras historiska tänkande. Som nämnts tidigare är begreppet 
historiemedvetande inte okomplicerat och ska inte förstås som att historien 
utgör ett ”facit” för förståelse av nutiden eller att kunskaper i historia inne-
bär att vi kan förutsäga framtiden. Det innebär snarare att vi förmår tolka 
förflutna skeenden och mänskligt agerande utifrån sin tids förutsättningar.28 
Ett historiekulturellt perspektiv passar väl in i detta sammanhang då en för-
ståelse för det förflutna handlar om kunskaper och tolkningar av mänskligt 
socialt och kulturellt betingat handlande. Idag är de flesta historiker överens 
om att en strikt objektivistisk tolkning av historiska problemställningar är 
omöjlig. Man kan uttrycka det som att vi är situerade i vår nutida sociokul-
turella kontext när vi tolkar det förflutna. Även våra elevers uppfattningar om 
såväl dåtid, nutid som framtid präglas av deras sociala och kulturella bakgrund. 
Det innefattar bl.a. faktorer som klass, kön, etnicitet men där också den mo-

26 Lee (2011).
27 Learning Activity är en forskningsinriktning inom det historiekulturella 

perspektivet som intresserar sig för pedagogiska och didaktiska frågor 
rörande utbildning.

28 Lee (2011).
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derna masskulturen utgör en viktig påverkan. Alla dessa faktorer samantagna 
påverkar elevernas uppfattningar och tolkningar av det förflutna.29 
 Ett annat sätt att motivera varför en historiekulturellt präglad metodik 
kan vara fruktbar är dess uppfattning om att kunskap och förmågor utvecklas i 
olika sociala praktiker och kan tillägnas genom guidat lärande: ”Lärande hand-
lar om att bli delaktig i kunskaper och färdigheter och att förmå bruka dem 
på ett produktivt sätt inom ramen för nya sociala praktiker och verksam-
hetssystem.”30 Individen tillägnar sig något samtidigt som denne ger något 
tillbaka till verksamheten. Enligt Lev Vygotsky kan kunskapsprocessen ses 
som mediering. Det innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar 
är framvuxna ur och färgade av vår kultur och dess intellektuella och fysiska 
redskap, s.k. kulturella verktyg.31 Dessa blir medel för att forma och utveckla 
medvetandet och spelar en viktig roll i vår utveckling och i de sammanhang 
vi verkar. Synsättet stämmer väl in på vad historiestudier innebär. Under 
historiens lopp har människor utvecklat kulturella verktyg vilka är centrala 
för att vi ska kunna tolka, förstå och tillskansa oss kunskaper om mänskligt 
tänkande, handlande och därtill relaterade kulturella kontexter. 
 För Vygotsky har undervisningens utformning stor betydelse. Den ska inte 
främst fokusera på elevens begränsningar utan på dennes möjlighet att lära 
med hjälp av rätt stöd. Den närmaste utvecklingszonen (The Zone of Proxi-
mal Development, ZPD) definierade han som det område som finns mellan 
de uppgifter som eleven kan klara av med hjälp av en lärare och de uppgifter 
eleven kan utföra på egen hand.32 Enligt Vygotsky ska undervisningen be-
drivas inom elevens närmaste utvecklingszon. Lärarens uppgift är att leda 
och stötta elevens lärande s.k. scaffolding.33 Det fungerar meningsskapande 
om eleverna upplever ett reellt behov av att utföra uppgifterna och känner 
att de deltar i en social praktik som är betydelsefull för dem.34 Stetsenko 
betonar att social interaktion, kommunikativa processer och deltagande i en 

29 VanSledright (2010)
30 Säljö (2000).
31 Ibid.
32 Vygotsky (1962); Cole & Wertsch (1996).
33 Säljö (2000).
34 Vygotsky (1995).
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praktik i sig inte räcker. Kulturella verktyg som t.ex. modeller och teorier, 
deras kvalitet och meningsskapande förmåga, är också betydelsefulla då de 
kan stödja elevernas bemästrande av nya färdigheter och förmågor. ZPD 
har inom forskningen ofta blivit synonymt med ”scaffolding” och reduce-
rats till en kvantitativ fråga om hur mycket hjälp eleven behöver. Istället bör 
man betrakta de tre kategorierna inom Vygotskys forskning som en helhet 
och belysa dess inbördes relationer. Elever gör framsteg med hjälp av guid-
ning från läraren. Denne kan ge eleven tillgång till mer avancerade kulturella 
verktyg men dessa måste först introduceras på en extern nivå genom social 
interaktion mellan elev och lärare. Genom interaktionen uppenbaras verkty-
gens mening och funktion. De kan sedan internaliseras och bidra till elevens 
kognitiva utveckling.35 
 Vygotsky skiljde på vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. Han de-
finierade de förstnämnda som resultat av de erfarenheter barn gör i sitt var-
dagsliv. Trots att vardagsbegreppen ofta är fragmentariska, omedvetna och 
ibland felaktiga spelar de en viktig roll som grund för utvecklandet av ve-
tenskaplig begreppsförståelse. Vetenskapliga begrepp, vilka skolan förväntas 
lära ut, ska vara korrekta, organiserade och syfta till att eleverna lär sig nya 
färdigheter och förmågor.36 För att lära sig att hantera dessa spelar kulturella 
verktyg och deras utformning en avgörande roll. För att eleven ska utveckla 
sin förståelse från vardagsbegreppens nivå till en vetenskaplig/teoretisk be-
greppsförståelse krävs att undervisningen fokuserar på att utveckla elevens 
teoretiska tänkande. En mycket viktig uppgift är övandet av elevens förmåga 
att kunna utföra generaliseringar. Traditionellt innebär det att individen kan 
utgå från och resonera kring detaljerade fakta för att därigenom kunna fast-
ställa/abstrahera vissa allmänna principer/slutsatser. Inom ett empiriskt tän-
kande sker det enligt principen om att visuellt urskilja likheter och skillnader 
mellan olika objekt vilket sedan kan utgöra principer för klassificering. Me-
toden har sina brister då det visuellt synliga inte alltid räcker till för att fånga 
innebörden av olika vetenskapliga begrepp. Karpov ger ett exempel på detta 
när han beskriver hur elever som genom empiriskt lärande iakttagit de yttre 

35 Stetsenko (2003).
36 Karpov (2003).
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attributen hos en val; fenor, liv i vatten o.s.v. naturligt nog drog slutsatsen 
att valen är en fisk.37 Utöver att empiriskt tänkande ibland leder till felaktiga 
uppfattningar och klassificeringar så försvåras också en konceptuell förståelse 
för olika begrepps holistiska karaktär då individen kognitivt enbart samlar 
kvantitativa fakta för begreppet. Det empiriska tänkandets principer för be-
greppsförståelse brister i att det inte tar hänsyn till det teoretiska begreppets 
bakgrund, inneboende logik och kontext.38 
 Principerna för teoretiskt tänkande utgår istället ifrån att eleverna får möta 
kunskaper av mer abstrakt karaktär innan de hanterar specifika och konkreta 
exempel. Att kognitivt kunna omfatta ett begrepp eller ett fenomen förut-
sätter att individen mentalt kan reproducera dess innehåll – konstruera det. 
Därför ska skoluppgifter konstrueras så att eleverna ges tillfälle att behärska 
generella metoder inom ämnesområdet för att först i ett senare skede han-
tera specifika problem. Eleverna bör först konfronteras med helheten för att 
först därefter bekanta sig med dess delar. De ska ges tillfälle att analysera vad 
kunskapen inom ämnesområdet härstammar från, hur den har utvecklats 
men även vilka redskap den förutsätter. Det kan göras genom att studera de 
praktiker inom ämnesområdet där kunskapen har utvecklats och används.39 
Resonemangen inom Learning Activity har kopplingar till Hirsts kategori-
sering av ämnen som kunskapsformer. Exempelvis så kan ”First and Second 
Order Concepts” ses som exempel på vetenskapliga begrepp inom histo-
rieämnet. Där Learning Activity betonar vikten av att förstå och utöva den 
praktik som gör kunskapsproduktionen möjlig skriver Hirst att utövandet 
av en disciplinär praktik är avgörande för att utveckla ett kunnande inom 
ämnesområdet. Han beskriver processen som utforskandet av ett landskap 
där kunskapen först urskiljs som suddiga konturer men där landskapet fram-
träder tydligare allteftersom förmågorna utvecklas.40 Det historiekulturella 
perspektivet med inriktning Learning Activity innehåller flera aspekter som 
är metodiskt användbara för historieämnet. Inom Learning Activity argu-

37 Karpov (2003).
38 Davydov (2008).
39 Ibid.
40 Hirst (1974).
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menteras för att vetenskapliga begrepp måste förstås kontextuellt samt att 
förståelsen för begreppens karaktär måste spåras historiskt. Vidare betonas 
vikten av att undervisningen konstrueras så att motiven och behoven för 
deltagande i ämnespraktiken tydligt framträder för eleverna, i vårt fall en dis-
ciplinärt präglad praktik. I detta sammanhang spelar de kulturella verktygen 
en avgörande roll. Den ryske psykologen Piotr Galperin som forskat i den 
historiekulturella traditionen med inriktning Learning Activity har vidare-
utvecklat Vygotskys idéer genom att visa hur instruktioner inom undervis-
ningen bör vara utformade för att kulturella verktyg ska stödja utvecklandet 
av en vetenskaplig begreppsförståelse.41 Enligt Galperin ska undervisningen 
formas efter: 

...de lärandematerial (modeller, begrepp, teorier, idéer) vilka ger exempel på och om-
fattar de mest effektiva kulturella praktikerna av tidigare generationers erfarenheter i 
så motto att de uttrycker i en koncentrerad och generaliserad form essensen av vissa 
kategorier av problem/fenomen genom att representera deras tillblivelse och därmed 
deras logik/kontext. 42 

En invändning kan göras inför Galperins ambition att söka en definitiv ka-
raktärisering (essens) avseende vetenskapliga begrepp vilket verkar mindre 
lämpligt då historieämnets innehållsbegrepp (ex. imperialism) såväl som dess 
disciplinära verktyg (ex. historisk signifikans) är tolkningsbara och föränder-
liga över tid. Med ovanstående reservation i beaktande visar han övertygande 
hur kulturella verktyg kan stödja elevernas utvecklande av vetenskaplig be-
greppsförståelse. Enligt Galperin är lärandet mer effektivt om eleverna redan 
från början är insatta i de olika aspekterna av uppgiften: Vilka mål uppgiften 
har, hur den ska genomföras och vilka kunskaper och färdigheter/förmågor 
som den syftar till? Eleverna bör därför få någon form av mall över uppgif-
tens innehåll då det bidrar till att väcka motivation för uppgiften och akti-
verar redan existerande kunskap. Det synliggör också begränsningarna för 
vad eleverna kan sedan tidigare. Då uppgiften från början presenteras som 
en meningsfull helhet underlättas approprierandet av kunskapen.43 Galperin 
betraktar tillägnandet av kunskap och förmågor/färdigheter utifrån perspek-

41 Haenen (2003).
42 Stetsenko (2003), s. 241, min översättning.
43 Haenen (2003).
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tivet av elevernas handlingar. Dessa ges i sammanhanget en vid betydelse 
som t.ex. förmågan att göra tolkningar av ett historiskt källmaterial eller att 
förklara innebörden av ett historiskt begrepp. Handlingarna kan utföras på 
olika abstraktionsnivåer. Galperin kategoriserar fyra nivåer: den materiella, 
perceptuella, verbala samt mentala nivån. Den materiella nivån innebär att 
eleverna praktiskt arbetar med olika representationsformer för uppgiften (ta-
beller, diagram, modeller o.s.v.). Den perceptuella nivån motsvarar samma 
eller liknande representationsformer och ska visa på karaktären för det ve-
tenskapliga begreppet men eleverna granskar materialet visuellt snarare än 
fysiskt arbetar med det. På den tredje nivån, den verbala, diskuterar eleverna 
problemställningen tillsammans. Vid den fjärde nivån anses processen kun-
na ske kognitivt utan behov av de föregående stegen.44 Processen innebär att 
eleverna, genom de på varandra byggande representationsformerna, tvingas 
förhålla sig till både det som är centralt (essentiellt) och det som inte rör be-
greppets innersta kärna, det som är oviktigt eller icke överensstämmande – de 
lär sig att göra en generalisering av begreppet. De fyra på varandra byggande 
representationsformer anses också förkorta lärprocessen. Med inspiration från 
Galperin har de holländska lärarutbildarna Haenen, Schrijnemakers och Stuf-
kens utformat en modell för att lära ut historiska begrepp. Modellen innehåller 
tre steg och innefattar Galperins fyra abstraktionsnivåer:

• Orientering kring uppgiften
• Arbete med modeller
• Dialog.45

I genomförandet av våra Learning Studies hämtades inspiration från dessa 
teorier i syfte att öva eleverna i användandet av ämnets disciplinära verktyg 
(Second Order Concepts). 

Bakgrund Learning Study
I en Learning Study utgår man från lärandeobjekt vilka innefattar en allmän 
respektive specifik aspekt. Den allmänna aspekten kännetecknas av förmågor 
och färdigheter av karaktären; förståelse, urskiljning, tolkning o.s.v. och mot-

44 Haenen (2003).
45 Ibid.
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svarar det s.k. indirekta lärandeobjektet. Förmågorna kan sedan appliceras på 
ämnesspecifikt stoff t.ex. formler, prisbildning, litterära texter, ett historiskt 
skeende eller motsvarande vilket utgör det direkta lärandeobjektet. Inför en 
Learning Study diskuterar deltagande lärare och handledare/forskare det lä-
randeproblem man vill undersöka. Baserat på vad eleverna förväntas lära kring 
innehåll och förmågor/färdigheter bestäms lärandeobjektet. Efter det förs en 
grundlig diskussion kring vilka som är lärandeobjektets nödvändiga aspekter. 
Med det avses de krav som ämnets logik och styrdokument förutsätter. 
 Under förberedelsefasen studeras också ämnesrelaterad litteratur kring 
det kunnande som eleverna ska utveckla. Deltagande lärare planerar utifrån 
detta studiens genomförande. I nästa steg kartläggs elevernas förförståelse av 
lärandeobjektet med hjälp av muntliga eller skriftliga frågor. Vanligt är att 
intervjuerna utformas och tolkas utifrån fenomenografiska principer. Feno-
menografiska studier har visat att skillnader i förståelse har att göra med hu-
ruvida vissa aspekter av det som lärs (lärandeobjektet) blir urskiljda eller inte. 
Vissa aspekter är nödvändiga att urskilja, de är kritiska för lärandet. Resultaten 
av kartläggningen utvisar vilka aspekter som får betraktas som kritiska för lä-
randeobjektet – nödvändiga för elevernas förståelse, men ännu inte urskiljda. 
Kartläggningen blir därför central för design och genomförande av under-
visningen vilken sedan oftast genomförs utifrån variationsteorins principer.46 
Fenomenografi och variationsteori kommer inte att utredas närmare i denna 
text. Teorierna har använts i avhandlingen för att undersöka vad det innebär 
i termer av kunnande när gymnasieelever uppmanas att konstruera historiska 
förklaringar och tolka ett historiskt källmaterial. Avhandlingens resultat är 
preliminära och kommer därför inte att redovisas här. I följande avsnitt ges 
en historievetenskaplig bakgrund för lärandeobjektet inom Learning Study 1. 

Ett historievetenskapligt perspektiv på det direkta lärandeobjektet
Kapplöpningen om Afrika sker i kontexten av Imperialismens epok. Begrep-
pet imperialism kan betraktas som ett av historieämnets centrala begrepp. 
Epoken brukar traditionellt räknas från c:a 1880 fram till första världskrigets 
utbrott 1914. För att förklara innebörden av Imperialismens epok bör man 

46 Marton & Tsui (2004).
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först ha vissa begreppsdefinitioner klara för sig. När den behandlas kom-
mer man med nödvändighet att behöva förhålla sig till det närbesläktade 
begreppet ”kolonialism”. Slår man i Nationalencyklopedin upp kolonialism 
står det att läsa följande: ”erövring, kontroll och exploatering av områden 
utanför kolonisatörens primära territorium”. Under begreppet imperialism 
skriver man: ”term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska ex-
pansion i historien, dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna 
till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.” 47

 Dessa kortfattade definitioner tjänar syftet att illustrera att med begreppet 
imperialism avses något delvis annorlunda än kolonialism. Det sistnämnda 
begreppet innefattar teorier kring orsaker men har också en tyngdpunkt rik-
tad mot skeenden senare under historien. Det går med rätta att argumentera 
för att kolonialism och imperialism är fenomen som historiskt är samtida 
med uppkomsten av de första mänskliga högkulturerna. Exempelvis så ex-
panderade de egyptiska respektive kinesiska kulturerna sina territorier uti-
från olika motiv och lade i den processen under sig omgivande folkslag. Den 
grekiska och romerska expansionen innefattade kolonisation och erövring 
från en utgångspunkt via Medelhavets kuster till områden i Europa, Nord-
afrika och Mellanöstern. Motiven var mångskiftande men omfattade bl.a. 
handel. Erövringarna legitimerades ideologiskt av synen på andra folk som 
underlägsna och av nödvändigheten att sprida den egna kulturen.48

 Imperialism i modern historia kan sägas börja med de geografiska upp-
täckterna under 1400-talet. De europeiska staterna, Spanien, Portugal, Stor-
britannien, Frankrike och Nederländerna exploaterade sina kolonier genom 
ett utnyttjande av både de infödda människorna och områdenas naturtill-
gångar såsom i Amerika, eller drev handel som i fallet med Kina. Ekonomiska 
motiv fanns i förgrunden. I det nordamerikanska fallet fungerade också 
kolonierna som avsättningsområden för brittiska produkter. De europeiska 
staterna var inte primärt intresserade av att utöva direkt politisk kontroll. De 
bidrog däremot till anläggandet av handelsstationer. Kompanier och bolag 
som exempelvis det Brittiska Ostindiska kompaniet fick sedan koncessio-

47 Nationalencyklopedin (2012).
48 McKay, Hill, & Buckler (1992).
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ner för att bedriva handel och införskaffa önskvärda råvaror. Statsmakten 
stod i bakgrunden. Denna typ av imperialism kan sägas bygga på informella 
imperier. Under 1800-talet blev många av de gamla kolonierna alltmer själv-
styrande. Spaniens och Portugals tid som stormakter var sedan länge förbi. 
Under Napoleonkrigen gjorde sig de flesta latinamerikanska kolonier själv-
ständiga men deras beroende av råvaruexporten bestod. Under perioden före 
och under de stora europeiska revolutionerna kan man skönja en viss av-
mattningsperiod då få eller inga nya erövringar gjordes. I samband med den 
Industriella revolutionen omvandlades Europa och världshandeln ökade. De 
inhemska marknaderna blev alltför små och försöken från t.ex. Japan och 
Kina att isolera sig hindrades genom västliga militära ingripanden. Men när 
avtal om handel slutits drog sig västmakterna tillbaka.49

 Det går att argumentera för att startskottet för den ”Nya Imperialismen”, 
vilken på det ekonomiska planet knyter an till den tidigare, skedde runt 
1880 då britterna intervenerade i egyptisk politik. Egypten hade länge haft 
ekonomiska och militära kontakter framförallt med Storbritannien. Stora 
lån hade tagits för att modernisera landet bl.a. genom satsningar på infra-
strukturen. Egypten var beroende av jordbruksexport till Europa och de dyra 
lån som tagits i kombination med europeiska skyddstullar gjorde att den 
egyptiska staten hamnade i en akut finansiell kris och riskerade statsbankrutt. 
För att skydda sina intressen, framförallt den strategiskt viktiga Suezkanalen, 
ingrep Storbritannien och tog politisk kontroll över landet. Händelsen kan 
ses som en brytpunkt. Militärt våld hade visserligen använts tidigare i syfte 
att tvinga fram handelsavtal, men detta var något annat då Storbritannien nu 
övertog den formella politiska kontrollen över Egypten. Denna nya imperia-
lism kom att prägla internationell politik under perioden 1880–1914. Dess 
grund var militär makt baserad på industriell styrka och hot om ingripande 
samt en politisk dominans genom bildandet av koloniala administrationer. 
Förutsättningarna för att stärka greppet om de erövrade staterna var goda då 
moderländerna samtidigt upplevde en stark befolkningsökning. Detta fak-
tum tillsammans med moderniseringen av det europeiska jordbruket ledde 
till arbetslöshet. Regeringar såg därför också emigration till kolonier som 

49 McKay, Hill, & Buckler (1992).
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en dellösning på inhemska sociala problem. Inom forskningen brukar tre 
grundläggande orsaker lyftas fram som viktiga drivkrafter för den nya for-
mella imperialismen:

Ekonomiska motiv: Nya avsättningsmarknader behövdes för västs industri-
produkter samtidigt som industrierna var i behov av billiga råvaror. Detta var 
i sig inget nytt och det enklaste och billigaste sättet ansågs vara att kontrol-
lera kolonierna. Det nya bestod i de stora investeringar som moderländerna 
gjorde i koloniernas infrastruktur. Investeringarna behövde skydd genom 
lagar och politiska strukturer. Eftersom kolonierna också led stor brist på 
kapital var dessutom investerarnas möjligheter till kapitalavkastning högre 
än i moderländerna.50

Politiska motiv: Det är svårt att säga om rivaliteten mellan de ledande väst-
liga staterna var en konsekvens av eller en pådrivande orsak till Imperialis-
mens epok, troligtvis både och. Några år efter den brittiska interventionen i 
Egypten samlades på Bismarcks initiativ företrädare för de expansiva staterna 
till Berlinkonferensen 1884–1885. Där kom staternas representanter över-
ens om spelreglerna för uppstyckningen av Afrika. För att få sin erövring 
godkänd krävdes fullständig kontroll över området ifråga. En del av rivalite-
ten kring kolonierna hade också sin grund i en aggressiv nationalism. För att 
skapa politiskt stöd spelade regeringar på nationalistiska strömningar. Denna 
nationalism förstärkte den folkliga misstron gentemot andra stormakter men 
användes också för att legitimera erövrandet av kolonier.51

Ideologiska motiv: Den aggressiva nationalismen fann en grogrund i social-
darwinismens lära. Enligt den senare var det västeuropeiska samhället top-
pen av en lång utvecklingsstege och man gjorde mindre utvecklade stater 
en tjänst genom att kolonisera dem för att därmed hjälpa dem till en ut-
veckling liknande den europeiska. Kolonier sågs som ”den vite mannens börda”. 
Européerna skulle sprida civilisation till dem som inte var vita. Argumenten 
framfördes av olika intressegrupper såsom missionärer, geografer och huma-
nister. Mer krassa argument som att de västerländska staterna var rasmässigt 

50 Hobsbawm (1989).
51 McKay, Hill, & Buckler (1992).
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överlägsna och därför hade en moralisk rätt att erövra andra stater framfördes 
också. 52

Ett historievetenskapligt perspektiv på det indirekta lärandeobjektet
Avsnittet ovan kan ses som en deskriptiv redogörelse för imperialismens bak-
grund, dess kontextuella sammanhang och möjliga orsaker. Men hur vet vi 
att denna redogörelse är riktig, eller annorlunda uttryckt, hur vet vi att den 
har ett värde som historisk förklaring? För att problematisera detta måste vi 
beakta ämnets karaktär av kunskapsform. En historiker försöker konstruera 
historiska förklaringar med hjälp av kvarlevor och källor från det förflutna. 
För historikern är källkritiken en grundläggande kvalitativ metod för att be-
döma och tolka värdet av ett källmaterial. Klassiska bedömningskriterier är 
bl.a. närhets-, tendens- och beroendekriterierna.53 Men vid tolkning av källor 
är också ett hermeneutiskt förhållningssätt viktigt. För den tyske historikern 
Wilhelm Dilthey var humanvetenskapernas uppgift att försöka leva sig in 
i och tolka människans själsliv. Förståelsen kan nås genom att tolka män-
niskors kulturella uttryck. Historikern strävar mot att anta perspektiven hos 
människor i det förflutna och på så sätt också upptäcka nya dimensioner 
av sin egen tillvaro. Diltheys metodologiska förhållningssätt kan ses som en 
metod för tolkning i syfte att söka förstå mänskliga villkor och förhållnings-
sätt från det förflutna. Det innebär en strävan att förstå det historiska käll-
materialet genom att ta i beaktande den historiska periodens kultur och dess 
politiska och socioekonomiska förhållanden. Förmågan kan liknas vid det 
som inom anglosaxisk historiedidaktik beskrivs som historisk empati. Genom 
att kombinera Diltheys hermeneutiskt-historiska metod med traditionell käll-
kritik kan historikern nå en fördjupad förståelse för sitt källmaterial. Diltheys 
resonemang visar också på historieämnets perspektivvärde. Genom att vi uti-
från ett nutidsperspektiv anlägger tolkningar på källmaterial från ett förflutet 
samhälle, och belyser dess funktioner, attityder och institutioner ökar också 
våra möjligheter att reflektera över nuet och vi kan därmed utveckla vårt 
historiemedvetande.54 

52 Magnusson (2002).
53 Dahlgren & Florén (1995).
54 Ibid.
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 Baserat på sitt källkritiska och hermeneutiska kunnande anlägger historikern 
olika tolkningar. Tolkningarna påverkas av en mängd faktorer bl.a. av histo-
rikerns kontextuella förståelse, värderingar och perspektiv men inte minst 
av de frågor denne väljer att ställa till sitt källmaterial. Historiker har olika 
betraktelsesätt när de försöker rekonstruera det förflutna i syfte att förstå och 
anlägga förklaringar. Ur en historievetenskaplig synvinkel måste historikern 
förhålla sig till den grundläggande frågan om hur regelbunden verkligheten 
är. En del historiker ser det historiska skeendet som relativt lagbundet där det 
går att urskilja vissa grundläggande strukturer och processer vilka kan bidra 
till att förklara historiska skeenden. En sådan historiesyn placerar historikern 
relativt nära samhällsvetenskapen och gör att denne gärna ställer upp teorier 
och modeller i syfte att förklara historiska fenomen. Historiematerialistiskt 
präglade historiker kan placeras i denna kategori. Traditionellt har dock his-
toriker brukat betraktas som ”situationister” d.v.s. de försöker konstruera 
historiska förklaringar vilka utgår från tolkningar av händelser och hand-
lingar utifrån den givna kontext händelserna och handlingarna utspelades 
i. En sådan mer humanistiskt inriktad historiker har inte samma intresse av 
teorier och modeller utan är mer intresserad av att förstå och förklara enskil-
da aktörers handlande utifrån det historiska sammanhang aktörerna befann 
sig i. De flesta historiker skulle nog inte vilja placeras i någotdera facket. Alla 
historiker har att förhålla sig till teorier men gör det utifrån olika perspektiv. 
Vissa ser teorier som en möjlighet att utreda vilka frågor och problem som är 
relevanta och viktiga att utforska. Andra förhåller sig till teorier snarare som 
teser, d.v.s. något som man söker leda i bevis eller avvisa som icke giltigt.55 
Betraktat utifrån ett aktörsperspektiv används ofta ändamålsförklaringar för 
att förklara individers och gruppers mål och avsikter. Förklaringsvärdet be-
gränsas då till varför aktörer agerade som de gjorde men perspektivet kan 
inte förklara resultaten av handlingarna. För att förklara konsekvenserna av 
ett handlande måste den sociala interaktionen inom den historiska kontex-
ten analyseras. Denna kan inte reduceras till den enskilde eller till gruppens 
motiv för handlingen.56 Vad gäller aktörer kontra strukturers betydelse för 

55 Ekman, Thullberg & Åmark (1993).
56 Dahlgren & Florén (1995).
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att förklara ett historiskt skeende är situationen liknande. Få historiker skulle 
nog säga att historiska skeenden styrs av fasta strukturer och djupt verkande 
processer helt utan möjlighet att påverka för enskilda individer. Snarare är 
det så vi i arbetet med att konstruera historiska förklaringar måste förhålla 
oss till ett förflutet kännetecknat av aktivt handlande individer vilka agerade 
inom en samhällelig kontext präglad av vissa grundläggande strukturer. 
 Även om våra Learning Studies genomfördes med ambitionen att iscen-
sätta en disciplinär ämnespraktik måste framställningen ovan sättas i relation 
till den ämnesmässiga nivå som kan förväntas för historieämnet på gymna-
sienivå, syftet är inte som Lee beskriver det att utbilda ”minihistoriker”. Am-
bitionen är snarare att undervisningen ska utformas så att eleverna genom 
sitt deltagande i en disciplinärt präglad praktik ges möjlighet att utveckla sitt 
historiemedvetande eller annorlunda uttryckt, öva den förmåga Lee beskri-
ver som ”Historical Literacy”.57 Nedan ges en beskrivning av utformningen 
av Learning Study 1 med fokus lagt på den ämnesdidaktiska och metodiska 
utformningen av momentet.

Learning Study 1 – Att genom tolkning av källor kunna konstruera 
historiska förklaringar för kapplöpningen om Afrika 
Vi ville att våra elever under momentet skulle utveckla sin förmåga att utifrån 
tolkningar av källor kunna konstruera historiska förklaringar för orsakerna 
till den europeiska kolonisationen av Afrika. Källmaterialet baserades på den 
sentida Imperialismens epok och det skeende som kallas för kapplöpningen 
om Afrika. Vi valde att använda en kombination av bildkällor (foton, mål-
ningar och politiska karikatyrer) och textkällor (tal, dagboksanteckningar 
och tidningstexter). Alternativet, att eleverna främst skulle anlägga historiska 
förklaringar med hjälp av läroböcker, bedömde vi skulle leda till att läran-
deobjektet reducerades till minnesträning där läroböckernas ”färdigpakete-
rade” förklaringar reproducerades av eleverna. Källorna vi valde illustrerade 
olika historiska aktörers argument och möjliga motiv för en europeisk ko-
lonisation av Afrika. Ett av våra antaganden inför designen av studien var 
att eleverna för att kunna utveckla en källkritisk tolkande kompetens måste 

57 Lee (2011).
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ges tillfälle att öva förmågan att ställa frågor till källorna. Antagandet base-
rades på våra erfarenheter som lärare, studier av historiedidaktisk litteratur 
men också på historieämnets övergripande logik. Vi ville även att studiens 
utformning skulle ge eleverna möjlighet att förstå att källor i sig inte är an-
vändbara eller oanvändbara, pålitliga eller opålitliga utan att det i hög grad 
avgörs av vilka frågor vi är intresserade av att söka svar på. Beroende på frå-
geställningens karaktär kan en källa helt skifta i användbarhet. 
 En annan preliminär hypotes var att eleverna utan tillräcklig kontextuell 
kunskap kring problemställningen skulle ha svårt att göra rimliga tolkningar 
av källmaterialet.58 Det är en av anledningarna till att historieämnet inte bara 
kan fokusera på ”Second Order Concepts” utöver bildningsargumentet. 
Kontextuell kunskap hjälper eleven i processen att göra valida tolkningar 
av källmaterialet. Baserat på ovanstående antaganden bedömde vi det som 
viktigt att designen av lektionerna måste ge eleverna möjlighet att urskilja de 
innehållsliga sambanden för kapplöpningen om Afrika. Därför konstruerades 
också ett kontextuellt texthäfte till eleverna vilket behandlade den aktuella pe-
rioden.

Figur 2. Det direkta och indirekta lärandeobjektet

 

Utan att närmare kunna utreda resultat av kartläggning och diagnos i denna 
text så ville vi också att vår undervisning skulle illustrera att historiska föränd-
ringar orsakas av bakomliggande strukturer, processer och historiska aktörers 
agerande, d.v.s. att historiska förändringar inte sker av sig självt. Vi ville även 

58 Lee (2005); Levesque (2009).
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ge eleverna möjligheten att kunna identifiera skillnaden mellan orsak och 
verkan för ett historiskt förlopp. I elevernas arbete med källorna var en av 
våra ambitioner också att belysa att historiska källor inte kan betraktas som 
oproblematisk information utan att de måste tolkas kontextuellt och kritiskt 
värderande. 
 I en Learning Study ligger fokus traditionellt på undervisningens inne-
håll snarare än på dess metod. Innehållet ska behandlas så att eleverna ges 
möjlighet att urskilja lärandeobjektets kritiska aspekter. I design och ana-
lys av undervisning och elevernas lärande används oftast Variationsteorin. I 
vår studie har Variationsteori kombinerat med metodologi hämtad från det 
historiekulturella perspektivet använts som verktyg för att forma design av 
genomgångar och övningar under lektionernas genomförande. I analysen av 
elevernas lärande har Variationsteorin använts som grundläggande analys-
redskap. Inom teorin utgår man ifrån att ett urskiljande av de för lärande-
objektet kritiska aspekterna bygger på skapandet av mönster av samtidighet 
och variation.59 Principerna för denna teori kommer dock inte att utredas 
närmare i denna text. 
 I vår studie ville vi även att eleverna skulle arbeta i en disciplinärt präglad 
praktik där ämnet historia betraktas och behandlas som en kunskapsform.60 
Vi bedömde det som viktigt att eleverna gavs tillfälle att praktisera tolkan-
det av källmaterialet. Den metodiska designen av lektionerna inspirerades av 
Galperins teori för hur en praktik kan utformas i syfte att eleverna ska till-
ägna sig kunskap och förmågor genom utförandet av handlingar. Där fung-
erar modeller och matriser som kulturella verktyg och ”scaffolds” och bidrar 
även till att skapa mening i elevernas arbete.61 För detta syfte konstruerade 
vi mallar som kunde bidra till elevernas urskiljande av de kritiska aspekterna 
vid arbetet med text- och källhäften. Mallarna utformades med stöd av varia-
tionsteoretiska principer och baserades på historieämnets logik. 

59 Pang (2003).
60 Hirst (1974); Shemilt (1983).
61 Haenen (2003).
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 LS 1 utformades som ett tematiskt moment omfattande tre lektioner och 
genomfördes i tre klasser av tre olika lärare. Under lektion 1 låg fokus på att 
skapa en kontextuell förståelse för Imperialismens epok med inriktning mot 
orsakerna till kapplöpningen om Afrika. Kartläggning och diagnos hade visat 
på behovet av kontextuellt sammanhang för elevernas möjlighet att kunna 
göra valida tolkningar av källmaterialet, men även för deras möjligheter att 
kunna förklara orsakssammanhangen bakom kapplöpningen som sådana. 
Vi försökte åstadkomma en sådan förståelse genom lärarnas introducerande 
genomgångar och elevernas arbete med texthäftet. Under lektionerna två 
och tre var arbetet med källmaterialet i fokus. 

Lektion 1 – Orientering kring uppgiften: 
Vid den kontextuella genomgången under lektion 1 ville vi illustrera hur en 
underbyggd historisk förklaring kan konstrueras. (se Seixas & Morton, tidi-
gare avsnitt) Detta gjordes genom att behandla kort- och långsiktiga orsaker, 
strukturer och aktörer under de geografiska upptäckternas tid (se bilaga 1). 
Avsikten med att välja denna period var tvåfaldig. Dels var den bekant för 
eleverna då de nyligen behandlat momentet. Men också för att de geogra-
fiska upptäckterna ur flera perspektiv kan betraktas som uttryck för en tidig 
europeisk imperialism och därmed kan fungera som kronologisk bakgrund 
och stödjande kontext. Perioden kontrasterades mot orsakerna till kapplöp-
ningen om Afrika vilken får betraktas som ett uttryck för sentida imperia-
lismen. Den jämförande kontrasten synliggjordes genom lärarnas genom-
gångar men också genom elevernas texthäfte och mallen för konstruktion av 
historiska förklaringar. 

Lektion 1–3 – Arbete med mallar:
Utöver de inledande genomgångar som hölls i början av lektionerna 1 och 
2 ägnades resterande del av tiden åt det kontextuella texthäftet respektive 
källhäftet. I arbetet med mallarna följde vi principen att eleverna först ar-
betade individuellt och sedan i smågrupper. För elevernas arbete med käll-
tolkningar konstruerades en stödjande mall (U.S.P.A.F.). Ambitionen var 
att mallen skulle stödja eleverna i processen att ställa de för källtolkning så 
avgörande frågorna om ursprung, syfte, perspektiv, användbarhet och be-
gränsningar (se bilaga 2). I konstruktionen av mallen hämtades inspiration 
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från Van Sledrights erfarenheter av undervisning vid källtolkning.62 För att 
förklara logiken bakom (U.S.P.A.F.) kan det vara naturligt att relatera till de 
traditionella källkritiska kriterierna om äkthet, samtidighet, beroende och 
tendens.63 Kriteriet för äkthet har inte stått i centrum vid tolkningen av käll-
materialet då det är vi lärare som har gjort ett medvetet urval av källor. Där-
emot relaterar vår akronym till övriga kriterier, framförallt till samtidighet 
och tendens. En anledning till skapandet och utformningen av (U.S.P.A.F.) 
var, utöver att ge eleverna stöd i arbetet med att ställa historiska frågor till 
källmaterialet, de begränsningar den traditionella källkritiska metoden inne-
bär när man arbetar med elever. Vi har tidigare i vår undervisning sett att 
de traditionella källkriterierna av många elever upplevs som svåra att förstå 
och att hantera praktiskt. Ur ett elevperspektiv saknar de också vissa aspekter 
som framförallt berör behovet av att ställa historiska frågor. Dessutom räcker 
inte källkritisk metod i sig för att tolka källor. De behöver kontextualise-
ras och förstås utifrån det som inom anglosaxisk historiedidaktik beskrivs 
som historisk empati. Utformningen av (U.S.P.A.F.) är vårt försök att med 
utgångspunkt från elevers vardagliga förståelse av källor ge en mer naturlig 
ingång till praktiserandet av källkritisk metod och historisk empati i syfte att 
kvalificera deras historiska tänkande.

Lektion 1– 3 – Dialog: 
Denna har först skett i smågrupperna där eleverna tillsammans diskuterat 
sina individuella tolkningar för att sedan i samma grupper gemensamt ha 
konstruerat en historisk förklaring baserad på källmaterialet. Under lektion 3 
har läraren tillsammans med eleverna genomfört en avslutande genomgång 
där ambitionen har varit att skapa ett variationsmönster som synliggör de 
kritiska aspekterna för de båda lärandeobjekten.64

62 VanSledright (2010).
63 Thurén (2005).
64 Marton & Tsui (2004).
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Figur 3. Lektionsdesign LS 1

Bedömning 
Inför en Learning Study görs utöver kartläggningen en diagnos före genom-
förandet av undervisningen samt en efterbedömning efter genomförandet 
av densamma. Diagnos och efter-bedömning har som syfte att komma fram 
till vad som är kritiskt, d.v.s. vad eleverna behöver lära sig för att utveckla 
den önskade förmågan. Detta får man veta genom att dels studera under-
visningen (vad som har varit möjligt att lära sig) dels genom att undersöka 
vad de faktiskt lärde sig. Vår utformning av efterbedömningen utformades 
som en essäfråga och går även att använda vid ett traditionellt utförande av 
undervisningsmomentet. Eleverna skulle i konstruktionen av sitt svar tolka 
de medföljande källorna, värdera deras användbarhet, och med hjälp av dem 
och den kunskap de hade om perioden förklara orsakerna till kapplöpningen 
om Afrika (se bilaga 3).

Avslutning
I skolinspektionens granskning av ämnen beskrivs undervisningen i histo-
ria stundtals som alltför fokuserad på faktakunskaper enbart placerade i en 
dåtidskontext. Man konstaterar också att undervisningen av det historiska 
narrativet i vissa fall bedrivs relativt oreflekterat och utan tydligt fokus på de 
för ämnet relevanta förmågorna.65 Utifrån ett kunskaps- och elevperspektiv 
förlorar ämnet då i relevans och riskerar att reduceras till minnesinlärning av 
faktakunskaper vilka eleverna förväntas reproducera i provsituationer. Utöver 
att det troligen minskar elevernas intresse för ämnet så överensstämmer en 
sådan undervisning dåligt med ämnesplanens kunskapssyn. Undervisningen 
i historia bör kännetecknas av att läraren har ett medvetet fokus på de för-

65 Skolinspektionen (2011).
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mågor som ämnesplanen betonar och att dessa hela tiden övas parallellt mot 
ämnets centrala innehåll. Till ett sådant förhållningssätt kan den anglosaxiska 
historiedidaktikens principer och en historiekulturellt präglad metodik bidra 
med viktiga erfarenheter i kvalificerandet av elevernas historiemedvetande. ■ 

Referenser
Cole, M.V., & Wertsch, J. (1996), Beyond the individual-social antimony in 

discussion of Piaget and Vygotskij, Prometheus Research Group. http://
www.prometheusresearch.com/

Dahlgren, S., & Florén, A. (1995), Fråga det förflutna, Lund: 
Studentlitteratur.

Davydov, V. V. (2008), Problems of developmental instruction. A theoretical 
and experimental psychological study, New York: Nova Science 
Publishers, Inc.

Ekman, S., Thulberg, P. & Åmark, K. (1993), Metodövningar i Historia: 
Historisk teori, metod och källkritik. Lund: Studentlitteratur.

Haenen, J. S. (2003), ”Sociocultural Theory and the Practice of Teaching 
Historical Concepts”, i Kozulin, A.G., Vygotsky’s educational theory in 
cultural context, Cambridge University Press.

Hermansson Adler, M. (2004), Historieundervisningens byggstenar – 
grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, Malmö: Liber.

Hirst, P. (1974), ”Knowledge and the Curriculum: A collection of 
philosopical papers”, i Hirst, P., Knowledge and the Curriculum: A 
collection of philosopical papers, London: Routledge and Kegan Paul.

Hobsbawm, E. (1989), Imperiernas Tidsålder, Kristiansstad: Tidens Förlag.

Karlegärd, C. & Karlsson, K-G. (1997), Historiedidaktik, Lund: 
Studentlitteratur.

Karlsson, K-G. (2004), ”Historien är nu: En introduktion till 
historiedidaktiken”, i Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.), Historien är 
nu: En introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur.

Karpov, Y. (2003), ”Vygotskys Doctrine of Scientific Concepts”, i Kozulin, 
A.G., Vygotsky’s educational theory in cultural context, Cambridge: 
Cambridge University Press.



145 

Larsson, H.A. (2012), ”Historia necesse est”, i Liljegren B., Danielsson, H., 
Larsson, H.A. & Nilson, B., Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att 
inspirera sina elever, Lund: Studentlitteratur.

Lee, P. (2005), ”How Students Learn – History”, i Donovan, S. &. 
Bransford, J.D., How Students Learn - History, Mathematics and Science 
in the Classroom, Washington: National Academic Press.

Lee, P. (2011), ”History Education and Historical Litteracy”, i Davies. I. 
(Ed.), Debates in History Teaching. New York: Routledge.

Lee, P. & Ashby, R. (2000), ”Progression in Historical Understanding 
among Students Ages 7 – 14”, i Stearns, P., Seixas, P. & Wineburg, S., 
Knowing, Teaching & Learning History. New York: New York University 
Press.

Levesque, S. (2009), Thinking Historically - Educating Students for the 21st 
Century, Toronto: University of Toronto Press.

Magnusson, L. (2002), Teorier om imperialism och globalisering, Stockholm: 
Prisma.

Marton, F. &. (2004), Classroom discourse and the space of learning, 
Mahwah, NJ: :Lawrence Erlbaum Associates.

McKay, J., Hill, B., & Buckler, J. (1992), A History of World Societies, 
Boston: Houghton Mifflin Company.

Nationalencyklopedin. (den 11 09 2012). http://www.ne.se/
sok?q=kolonialism. Hämtat från http://www.ne.se/sok?q=kolonialism: 
http://www.ne.se/sok?q=kolonialism den 11 09 2012

Olofsson, H. (09 2010). Fatta historia – DiVA Portal. Hämtat från Diva 
Portal: kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:414575 den 05 
02 2013

Pang, M. (2003), ”Two Faces of Variation: on continuity in the 
phenomenographic movement”, Scandinavian Journal of Educational 
Research.

Runesson, U. (2012), ”Learning Study-ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete 
och forskning”, Forskning om undervisning och lärande.

Seixas, P., & Morton, P. (2013), The Big Six – Historical Thinking Concepts, 
Canada: Nelson Education Ltd.



146

Shemilt, D. (1983), ”The Devils Locomotive”, History and Theory, Vol. 22, 
No. 4, Beiheft 22: The Philosophy of History Teaching, 18.

Skolinspektionen (2011), Kvalitetsgranskning, Rapport 2011:4: 
http://skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/
betygssattningengymII/kvalgr-betyggy2-slutrapport.pdf den 26 08 2012

Skolverket. (2011), Skolverkets ämnesplaner för gymnasiet, Hämtat från 
Ämnesplaner Historia: http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/
gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/his den 01 03 2012

Skolverket. (2011), Hämtat från Kommentarsmaterial historia för 
gymnasiet: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.164892!Menu/
article/attachment/Historia%20-%20kommentarer.pdf den 24 04 2012

Stetsenko, A.P. (2003), ”Social Interaction,Cultural Tools and the Zone of 
Proximal Development: In Search of a Synthesis”, i Chaiklin, S. (Ed.), 
Activity Theory and Social Practice – Cultural Historical Approaches, 
Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, Stockholm: Prisma.

Thurén, T. (2005), Källkritik, Stockholm: Liber.

VanSledright, B.A. (2010), The Challenge of Rethinking History Education, 
New York: Routledge.

Virta, A. (1997), ”Historiedidaktik”, i Karlegärd, C. & Karlsson, K-G., 
Historiedidaktik, Lund: Studentlitteratur.

Wrenn, A. (2011), ”Significance”, i Davies, I (Ed.), Debates in History 
Teaching, New York: Routledge.

Vygotsky, L. (1962), Thought and Language, Cambridge: MA: MIT Press.

Vygotsky, L. S. (1995), Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg: 
Daidalos.



147 

Bilaga 1. Att konstruera en historisk förklaring 
för orsakerna till Kapplöpningen om Afrika

Tidig Imperialism/ 

De Geografiska Upptäckterna

Renässansens idéer: (1) kyrkans 

ensamrätt på kunskap utmanas; 

(2) man vill studera världen 

på ett vetenskapligt sätt.

Handelsvägarna till Ostasien 

kontrolleras av Osmanska riket.

Det finns en efterfrågan på lyxvaror 

såsom kryddor och fina tyger som 

finns att tillgå i bl.a. Kina, Indien.

Skeppsteknik och navigationsteknik 

har utvecklats och förbättrats. Man 

kan segla längre med bättre fartyg.

Nya, starka kungariken (stater) vill 

ha status och ekonomiska fördelar. 

En krigisk adelsklass 

(conquistadorer), vill få

ära och rikedom (visas genom 

konsumtion av lyxvaror).

Europeiska köpmän vill hitta 

billigare och snabbare handelsvägar 

till Asien (vinsttänkande).

Kyrkan och kungamakten 

vill sprida den kristna tron.

Sen Imperialism/ 

Kapplöpningen om Afrika
Resonera kring!

Vilka kan ha varit 
de långsiktiga 
respektive 
kortsiktiga 
orsakerna

Vilken roll kan 
historiska aktörer 
(personer och 
grupper) ha 
spelat i relation 
till de strukturer 
(situationen i 
samhället) som 
verkade vid tiden?
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Bilaga 2. Mall för källtolkning
Använd (U.S.P.A.F) som stöd för att ställa de kritiska frågorna till källorna. 
Tänk på att det inte är säkert att alla delfrågor går att svara på.

Ursprung: Typ av källa (artikel, 

tal, foto, o.s.v.)? När tillkom 

den? Vad är kontexten 

(sammanhanget) runt dess 

tillkomst?

Avsändare och Syfte: Vem/vilka 

har skapat källan och varför? 

Vad vet vi om denne/dem? 

Vilken funktion/vilket syfte har 

källan?

Perspektiv: Vad förmedlar källan 

för budskap?  Upplever du 

att källan har någon tendens 

(vinkling) i sin framställning?

Användbarhet: Utifrån dina 

svar på ovanstående frågor 

och vad du vet sedan tidigare: 

hur bedömer du sammantaget 

källans värde för att bidra till 

en förklaring för orsakerna till 

kolonisationen av Afrika?

Frågor/Begränsningar: Vilka 

frågor kring Afrikas kolonisation 

kan du inte få svar på genom 

att värdera den här källan

U

S

P

A

F

U.S.P.A.F Källa 1 Källa 2
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Bilaga 3. Essäfråga  

Orsakerna till Kapplöpningen om Afrika
Genom att värdera och använda källorna på föregående sida, tillsammans 
med det du kan sedan tidigare, ska du resonera om vilka orsaker du bedömer 
som viktiga och vilka samband det finns mellan dessa.

Källa 1
Nedanstående utdrag kallat ”Skäl för Imperiet” är ett tal som den konserva-
tive kolonialministern Joseph Chamberlain höll vid den årliga middagen för 
det kungliga Brittiska kolonialsällskapet den 31 mars 1897:

”Vi utför ett civilisatoriskt uppdrag som jag anser är vår nationella plikt. Det är 
ingen tvekan att dessa erövringar kommer att kräva dödsoffer bland den inhemska 
befolkningen. Värre ändå, värdefulla liv bland dem av oss som sänts ut för att 
bringa dessa länder någon ordning och disciplin. Men det måste kommas ihåg att 
detta är förutsättningarna för det uppdrag vi har att fylla...
 Du kan inte göra en omelett utan att knäcka ägg; du kan inte förstöra barba-
riska seder, slaveri eller vidskepelse som i århundraden plågat det inre av Afrika 
utan att använda våld. Men om ni väger de humanitära vinsterna mot det pris vi 
måste betala så tror jag att ni kommer att glädja er åt de expeditioner vi under senare 
tid har genomfört med sådan framgång i Nyasaland, Ashanti, Nenin och Nupe...” 
(regioner i det inre av Afrika, vår kommentar).



150

Källa 2
Fotot visar hur infödda arbetare skördar tobak på en tobaksplantage i 
Rhodesia. Fotot är taget av en okänd fotograf någon gång under perioden 
1890 till 1925. 
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Universitet och högskolor framstår som legitima verksamheter bara om de 
lyckas förena forskning och utbildning. Samtidigt har forskningen om högre 
utbildning, i såväl Nordamerika som i Västeuropa, bidragit till att ifrågasätta 
sådana anspråk: forskning och utbildning, menar alltfler bedömare, framstår 
numera som mer eller mindre inkompatibla, som två av varandra oberoende 
”specialiseringar”. 
 Avsikten med detta kapitel är att diskutera möjliga motstrategier. Hur, 
frågar vi oss, kan avståndet mellan forskning och utbildning krympas? Hur 
ser de arbetsformer ut som stärker sambandet mellan forskning och utbild-
ning? Vårt generella svar är upptäcktens väg, det vill säga i korthet ett arbets-
sätt där studenter ges successiva erfarenheter av kunskapsproduktion och där 
såväl forskande lärares som studenters kreativitet och intellektuella nyfikenhet 
tas tillvara. 
 Ett centralt inslag i en sådan motstrategi är vad vi i fortsättningen kom-
mer att tala om som det projektorienterade uppsatsarbetet. Uppsatsprojekt av 
detta slag organiserar flera studenter under ledning av forskande lärare och 
utgångspunkten är en forskningsbaserad gemensam tematik. Projektets del-
uppsatser är självständiga arbeten, men arbetet bedrivs i en kollektiv forsk-
ningsmiljö där det gemensamma kunskapssökandet står i centrum. 
 Kapitlet läggs upp på följande sätt. Utgångspunkten är de svårigheter att 
förena forskning och utbildning som dagens universitet och högskolor brottas 
med. Utvecklingen mot växande avstånd mellan forskning och utbildning är 
dock, menar vi, inte oundviklig. Gränserna mellan forskning och utbildning 
kan förmodligen aldrig raseras – som grundarna av det moderna universi-
tetssystemet en gång i tiden föreställde sig – men nya arbetsformer som stär-
ker sambanden mellan forskning och utveckling kan etableras. Från denna 

åsa westermark & klas borell

Upptäcktens väg: 
Det projektbaserade uppsatsarbetet
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allmänt hållna diskussion övergår vi till att ganska detaljerat presentera och 
värdera ett pilotprojekt vid Högskolan i Jönköping kring det projektorien-
terade uppsatsarbetet.

Forskning och utbildning
Det sägs ofta att verksamheterna vid högskolor och universitet skall bedri-
vas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Sådana 
deklarationer sammanfattar, som Clark påpekar, ett slags conventional wisdom.1 
Samtidigt har anspråk av det slaget alltmera kommit att ifrågasättas. I prak-
tiken, visar flera studier, finns en betydande och växande klyfta mellan forsk-
ning och utbildning. Akademiska lärare ser undervisning som en konkur-
rent till forskning: tid i katedern är tid förlorad för forskning. Och kanske 
viktigare ändå: forskning och undervisning framstår som av varandra relativt 
oberoende ”specialiseringar” där forskning handlar om sökandet efter ny 
kunskap medan utbildning snarare handlar om att kodifiera och distribuera 
grunderna i en viss kunskaps- och perspektivbas. Denna klyfta är, menar en 
del bedömare, så betydande att forskarutbildningsstudier, med dess krav på 
självständiga forskningsinsatser, inte längre framstår som en följriktig för-
djupning av tidigare utbildning utan som en drastisk omsocialisering.
 Kontrasterna mellan dagens universitet och högskolor och de ideal som 
vägledde grundarna av de första europeiska universiteten kan knappast vara 
större. För Wilhelm von Humboldt, grundläggaren av Berlinuniversitetet, 
utmärktes det nya universitetet inte bara av sitt oberoende av stat och kyrka 
utan också av ett nytt sätt att se på förhållandet mellan forskning och utbild-
ning. För von Humboldt karakteriserades det goda universitetet av en mel-
lan studenter och forskande lärare gemensam strävan efter kunskap; en för-
ening av studenters öppenhet inför nya svar med forskande lärares ”mogna 
skepticism”.2 
 Forskare är oeniga om i vilken utsträckning 1800-talets Berlinuniversitet 
i praktiken förverkligade de humboldtska idealen.3 Hur det nu än förhåller 

1 Clark (1997), s. 241. 
2 Humboldt (1970/1810).
3 Se t.ex. Bertilsson (1992).
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4 Se t.ex. Boyer (1986) och (1990) samt Kenny (1998).
5 Kenny (1998), s. 16.

sig med den saken står det klart att klyftan mellan forskning och utbildning 
efter hand vidgats. Under de senaste 200 åren, och alldeles särskilt under de 
senaste 50 åren, har universiteten förvandlats från institutioner reserverade 
för en social elit till institutioner för massutbildning. Samtidigt har veten-
skaplig kunskap blivit allt mera komplex och specialiserad och därmed allt 
mera skild från vad som kan presenteras för förstaårsstudenter. Tillsammans 
har dessa processer lett till en specialisering av såväl forskning som av under-
visning och till ett växande avstånd dem emellan.

• En oundviklig trend?
Humboldts ideal om universitet som en arena för forskande lärares och stu-
denters gemensamma kunskapssökande kan inte fullt ut förverkligas under 
de institutionella förutsättningar som råder idag. Tendensen till växande in-
kompatibilitet mellan utbildning och forskning kan dock brytas och nya ar-
betsformer kan etableras som stärker sambanden dem emellan. Utvecklingen 
i USA illustrerar detta.
 Genom främst den så kallade Boyerkommissionens rapporter uppmärk-
sammades allvarliga problem i amerikansk högre utbildning, problem som 
på olika sätt hade att göra med den växande klyftan mellan utbildning och 
forskning.4 Många amerikanska professorer, hävdades det, hade förlorat sin 
entusiasm för undervisning, ett belöningssystem som ensidigt premierade 
forskningsinatser hade tillåtits växa sig starkt och den amerikanska profes-
sorsrollen hotade att i praktiken klyvas i två separata professioner, forskarens 
respektive lärarens. Viktigare ändå för kommissionen var att den högre ut-
bildningens karaktär förändrats. I slutrapporten, Reinventing Undergraduate 
Education, sammanfattas den centrala problematiken på följande sätt:

The experience of most undergraduates is that of receiving what is 
served out to them. In one course after another they listen, transcribe, 
absorb, and repeat. 5

Boyerkommissionen föreslog en rad olika åtgärder för att höja kvaliteten 
i högre utbildning: införandet av belöningssystem som uppmuntrar såväl 
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forsknings- som undervisningsmeriter, ökade möjligheter till mångveten-
skapliga studier och fler tillfällen för studenter att träna förmågan i skriftlig 
och muntlig argumentation. Det allt överskuggande budskapet handlade 
emellertid om att i lektionssalarna skapa nya kopplingar mellan utbildning 
och forskning, att förena lärare och studenter i en gemensam forsknings-
baserad kultur, the adventure of discovery:

The ideal embodied in this report would turn the prevailing undergra-
duate culture of receivers into a culture of inquirers, a culture in which 
faculty, graduate students, and undergraduates share an adventure of 
discovery. 6

Ungefär samtidigt med Boyerkommissionens slutrapport publicerade socio-
logen Parker Palmer den uppmärksammade boken The Courage to Teach.7 

Palmers konklusion ligger nära Boyerkommissionens, men hans problemdi-
agnos ser litet annorlunda ut. Palmer urskiljer två i praktiken dominerande 
pedagogiska modeller. Den första av dessa betecknar han som lärarcentrerad. 
Här förvandlas studenten till en passiv mottagare av ett ofta starkt kodifierat 
lärostoff. Vid sidan av denna auktoritära modell, som Boyerkommissionen 
uppfattade som den dominerande, urskiljer Palmer en ny, spontant fram-
växande modell, nämligen den studentcentrerade. Som en följd av konkur-
rensen mellan amerikanska universitetet, och av studenters växande krav på 
att bli betraktade som ”kunder” med rätten att ”beställa” en viss utbildnings-
produkt, har akademiska lärare kommit att se som sin uppgift att ”förpacka” 
lärostoffet så ”aptitligt” som möjligt. Gemensamt för den lärar- och student-
centrerade pedagogiken är att sökandet efter kunskap på olika sätt under-
betonas eller rent av negligeras. Det finns dock, menar Palmer, en tredje 
pedagogisk väg som vare sig är student- eller lärarcentrerad. Undervisningen, 
argumenterar han, måste då utgå från ”the great thing” eller, mindre poetiskt 
uttryckt, vara ämnes- eller frågecentrerad. När kunskapsprocesser kring ”the 
subject matter” ställs i centrum kan lektionssalen förvandlas till en plats där 
studenter och lärare – med olika roller och från olika förutsättningar – 
gemensamt söker ny kunskap. Detta kan förverkligas genom att studenter 

6 Kenny (1998), s. 18.
7 Palmer (1998).
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successivt får erfarenheter av kunskapsproduktion och belöningen ligger i att 
såväl forskande lärares som studenters kreativitet och intellektuella nyfiken-
het uppmuntras och tas tillvara.

• Några kvalificeringar
Boyerrapporten, liksom Palmers bok, inspirerade akademiska lärare i USA 
att pröva nya arbetsformer som på olika sätt syftade till att stärka kopplingen 
mellan forskning och utbildning och de senaste årgångarna av ämnesdidak-
tiska facktidskrifter, inte minst inom samhällsvetenskapen, ger många kon-
kreta och inspirerande exempel. Avsikten med detta kapitel är dock inte att 
redovisa och kategorisera denna flora av arbetssätt. Fokus ligger på det pro-
jektbaserade uppsatsarbetet. Men för att det skall bli möjligt att förstå den 
roll sådant uppsatsarbete kan ha för ansträngningarna att stärka förbindelsen 
mellan undervisning och forskning måste till den allmänna diskussion som 
hittills förts fogas en del viktiga kvalificeringar.
 Strävandena att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning får 
definitivt inte förväxlas med en mera generell problembaserad pedagogik, 
det vill säga det rör sig inte om ett genom en hel utbildning dominerande peda-
gogiskt arbetssätt utan om en lämpligt avvägd konstellation av arbetssätt. 
Som tidigare understrukits handlar den stora utmaningen för dagens uni-
versitet och högskolor om att skapa en forskningsbaserad inlärningskultur 
där sökandet efter ny kunskap framhålls. Denna uppgift är dock i hög grad 
successiv; den förutsätter att studenter efter hand ges allt större och allt mera 
kvalificerade erfarenheter av kunskapsproduktion. Strävandena att stärka 
sambandet mellan forskning och utbildning utesluter inte traditionella ak-
tiviteter som föreläsningar och examinationer av kunskaper utan förutsätter 
tvärtom dessa, eftersom ett självständigt förhållningssätt aldrig effektivt kan 
uppmuntras vid sidan av ett substantiellt kunskapsområde. Eller annorlunda 
uttryckt: intellektuell kreativitet som sådan kan inte läras ut. Vetenskaplig 
kreativitet förutsätter kunskaper om ett ämnes metodiska och teoretiska bas. 
För att vara kritisk krävs, kort sagt, först något att vara kritisk över.
 Insikten om att strävanden att förbinda forskning och utbildning måste 
vila på progression är av grundläggande betydelse, men också denna insikt 
kräver en del preciseringar. Gemensamt kunskapssökande bör förvisso inta 
en mer central plats i slutet av en utbildning, men sådana inslag måste, om 
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än i mera begränsade former, finnas med redan från början på en utbild-
ning. Här kan en parallell dras till metoderna för examination. I många sam-
hällsvetenskapliga utbildningar finns en typisk progression: på lägre nivåer 
prioriteras examinationsformer som anses ha hög förmåga att kontrollera 
kunskapsmål medan examinationsformer som i större utsträckning tar fasta 
på strävandena att befordra självständig intellektuell utveckling och kritisk 
förmåga reserveras för högre nivåer. Tanken är inte orimlig. För ett friare 
kunskapssökande krävs, som vi tidigare berört, en fast kunskapsgrund. Sam-
tidigt bör problemen med en sådan progression inte underskattas. Examina-
tioner är inte bara en form för kontroll, de är också normgivande och styr 
– om än diskret – studenters inlärningsstrategier. Ett sätt att hantera detta är 
att tillämpa olika former av multipel examination, det vill säga skapa möj-
ligheter att kontrollera kunskapsmål men samtidigt redan tidigt under en 
utbildning introducera examinationstyper som bättre överensstämmer med 
strävandena att uppmuntra självständig och kritisk förmåga.

• Det projektbaserade uppsatsarbetet
Det finns, som redan påpekats, en hel repertoar av arbetssätt som kan bidra 
till att skapa en ny inlärningskultur centrerad kring kunskapsprocesser. Det 
projektorienterade arbetssättet är emellertid det mest centrala av dessa och 
det arbetssätt som allra tydligast förkroppsligar idéer om en för studenter 
och lärare gemensam kultur där sökandet efter ny kunskap dominerar. Detta 
arbetssätt har kommit att bli allt vanligare vid amerikanska universitet:

In departments, research centers, and even in such interdisciplinary 
programs as environmental studies and African studies, professors 
assemble students in laboratories and seminars to pursue research 
agendas. Protypically, a professor and a group of students engage in 
a joint research project or agree on what different but allied topics 
the individual student will pursue and what methods they will use. 
Members of the seminar or the laboratory report back to each other 
in periodic meetings and informal conversations and explain tentative 
results of their inquiries, including blind alleys and trivial outcomes. 
Much discussion and criticism ensues, led by the professor or another 
member of the academic staff. 8

8 Clark (1997), s. 243. 
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Inom det svenska högskolesystemet erbjuder C-uppsatskurser ett första naturligt 
tillfälle att mera storskaligt tillämpa detta projektorienterade arbetssätt. 
 Projektbaserat uppsatsarbete bör motsvara följande fyra kriterier:

1. Projektet utgår från en forskningsbasrad tematik och syftar till (a) nya 
kunskaper, med (b) hög ämnesrelevans.

2. Projektet organiserar flera studenter (förslagsvis fem till femton) under 
ledning av en eller flera forskande lärare.

3. Projektets uppsatser är självständiga arbeten (författade av en eller två 
studenter), men arbetsformer eftersträvas som underlättar regelbunden 
och omfattande kommunikation. Ett löpande seminarium är navet för 
projektet, men kontakter mellan seminarietillfällena uppmuntras.

4. Projektets ambition är att resultaten skall kunna publiceras i etablerade 
vetenskapliga fora.

Upptäcktens väg i praktiken: Projektorienterat uppsatsarbete
Under ett pilotprojekt vårterminen 2013 prövades detta arbetssätt i studen-
ternas examensuppsatskurs inom programmet Internationellt arbete (där 
Globala studier utgör huvudämnet för kandidatexamen) vid Högskolan för 
Lärande och Kommunikation (HLK), Högskolan i Jönköping (HJ). Kursen 
Globala studier 61-90 hp omfattar tre delkurser: Metoder i globala studier 
(7,5 hp), Teorier i globala studier (7,5 hp) och Uppsats (15 hp). 
 Vid HJ bedrivs forskning om grannreaktioner, positiva såväl som nega-
tiva, mot HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Från dessa utgångs-
punkter skapades ett temaprojekt i form av en flerfallstudie med elva deltagande 
studenter, lett av författarna till denna artikel. Under den förberedande kursen, 
som genomfördes i seminarieform, arbetade studenterna med litteratur- och 
forskningsöversikter med relevans för studieområdet och de teoretiska och 
metodiska förutsättningarna för de kommande studierna diskuterades in-
gående. Uppsatsarbetet organiserades kring sex fallstudier som förväntades 
bidra till den vid högskolan bedrivna forskningen. 

• Fallstudien som metod i uppsatsprojektet
Syftet med flerfallstudien var att undersöka grannrelationer med boende för 
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Jönköpings län samt den 
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betydelse sådana relationer kan ha för integrationssträvanden. Studenterna 
arbetade i par (en enskilt) och genomförde fallstudier i sex kommuner i 
Jönköpings län. Flerfallstudien har en självklar fördel när syftet är att hålla 
samman flera enskilda undersökningar under ett gemensamt tak och samti-
digt låta varje undersökning utvecklas i förhållande till de unika egenskaper 
som präglar det enskilda fallet. I denna flerfallstudie utformades en gemen-
sam övergripande problemformulering och generella gemensamma forsk-
ningsfrågor. Efter hand problematiserades och konkretiserades fallspecifika 
forskningsfrågor. Handledning och metodkunskap om fallstudier utgick från 
Robert K. Yins bok Fallstudier: design och genomförande. Särskilt Yins förslag 
på ett gemensamt fallstudieprotokoll visade sig vara mycket användbart.9 

Fallstudieprotokollet omfattar generella och gemensamma regler och tillväga-
gångssätt för att genomföra en flerfallstudie. Protokollet syftar bland annat till 
att stärka reliabiliteten och att hjälpa forskaren hålla fokus på de gemen-
samma forskningsfrågorna. Nedan följer ett utdrag ur det fallstudieprotokoll 
som studenterna arbetade fram gemensamt. Problemformuleringen utgick 
från de sex litteratur- och forskningsöversikter som studenterna arbetade 
fram i den förberedande teorikursen. Dessa placerar den aktuella flerfallstudien 
i en forskningskontext som sedan operationaliseras i ett antal gemensamma 
forskningsfrågor.
 Forskning om grannprotester mot kontroversiella etableringar har ofta 
utgått från det så kallade NIMBY-syndromet. Akronymen NIMBY, sam-
mansatt av initialerna i uttrycket Not In My Back Yard, syftar på protester 
som i och för sig kan erkänna det rimliga i verksamheterna som sådana, men 
som motsätter sig att de etableras just i det egna grannskapet.10 Forskning 
om NIMBY har tidigare bedrivits mestadels inom miljöområdet men under 
senare tid har också protester mot etableringen av olika sociala inrättningar 
uppmärksammats. Dock finns hittills ingen forskning om lokala protester 
mot etableringen av hem för ensamkommande flyktingbarn. 
 Ett teoretiskt perspektiv som kan användas för att förstå utvecklingen av 
sådana lokala protester är kontakthypotesen, ett socialpsykologiskt perspektiv 

9 Yin (2007), s. 92-94
10 Se t.ex. Borell (2012), s. 40.

Figur 1. Uppsatsprojektet i ett processperspektiv
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Figur 1. Uppsatsprojektet i ett processperspektiv
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som tar fasta på att människors personliga erfarenheter till ett visst attitydobjekt 
bestämmer deras inställning till det.11 
 Avsikten med uppsatsprojektet blev att undersöka etableringen av hem 
för ensamkommande flyktingbarn i Jönköpings län och grannreaktionerna 
mot dessa verksamheter och söka belysa detta med hjälp av kontakthypotesen 
och ett NIMBY-perspektiv. 
 De gemensamma forskningsfrågorna kan, mera specifikt, sammanfattas 
på följande sätt:

• Vilka grannrelationer finns mellan de ensamkommande flyktingbarnen, 
deras boende, verksamheter och individer i lokalsamhället och vilken roll 
spelar dessa?

• Hur upplever olika respondenter som representerar boendet, grannskapet 
och lokalsamhället att boendet för de ensamkommande flyktingbarnen 
inverkar och har inverkat på lokalsamhället, grannskapet och vardagslivet?

• På vilket sätt hindrar respektive främjar grannrelationerna integration av 
ensamkommande flyktingbarn?

• Utvärdering genom fokusgrupper
Uppsatsprojektet har utvärderats genom att studenterna intervjuats i två fo-
kusgrupper. Valet av just fokusgrupper motiveras av att sådana grupper ger 
studenterna möjlighet att fritt ventilera sina synpunkter, men också ger möj-
ligheter att ge samtalet en viss grundstruktur, i detta fall genom att uppmärk-
samma enskilda faser i uppsatsprojekten. Utöver de olika faserna i projektet 
diskuterades dessutom en rad mer generella problem i uppsatsarbete. Bland 
annat diskuterades svårigheterna att formulera forskningsproblem, att hålla 
tidsramar, att arbeta självständigt, att förhålla sig till etiska dilemman, att samla 
in och värdera datamaterial samt grundläggande och fördjupade kunskaper 
inom huvudområdet och projektets nytta för ett framtida yrkesliv. 
 Fokusgrupperna samlade fyra respektive tre studenter (och de sattes sam-
man så att studenter som arbetat i par inte deltog i samma diskussionsgrupp). 

11 Pettigrew & Tropp (2006).
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Studenter som inte hade möjligheter att delta i fokusgruppsdiskussioner er-
bjöds att besvara diskussionsfrågorna skriftligt, vilket tre av dem gjorde. 
 Det generella intrycket av intervjuerna är att studenterna i mycket hög 
grad uppskattat att arbeta i uppsatsprojekt och att de kollektiva arbetsfor-
merna mycket väl kunnat förenas med de högt ställda krav på självständighet 
som också bör vara utmärkande för arbetet med C-uppsatser. Lärdomar från 
de kommentarer och slutsatser som framkommit i fokusgrupperna diskuteras 
i den avslutande delen av detta kapitel.
 Figuren (se ovan) visar processen att genomföra uppsatsprojektet och de 
viktigaste delmomenten. Båda författarna till detta kapitel handledde gruppen 
som helhet samt gav kommentarer på enskilda uppsatser. Grupphandled-
ningar genomfördes kontinuerligt och strukturerade en gemensam plan att 
följa. Inledningsvis kompletterade individuella handledningar grupphand-
ledningarna efter behov. I slutet ersatte de grupphandledningarna för att ge 
fokuserat stöd till varje enskild uppsats. 
 Projektet inleddes med att hela klassen informerades om planerna på att 
genomföra ett uppsatsprojekt som skulle innebär anknytning till ett forsk-
ningsprojekt om ensamkommande flyktingbarn och grannrelationer samt 
en inspirationsföreläsning av professor Klas Borell om forskningsområdet. 
Studenterna uppmanades därefter att höra av sig om de var intresserade av att 
delta i ett projekt med en sådan inriktning och intresset visade sig vara stort. I 
fokusgruppsdiskussionerna framkom att inspirationsföreläsningen varit mycket 
betydelsefull för studenternas val att delta samt att flertalet redan före detta 
erbjudande hade funderingar på att genom sina kommande uppsatsarbeten 
fördjupa kunskaperna inom området integration och flyktingfrågor. Flera stu-
denter önskade även få möjlighet att anknyta tidigare förvärvade i kunskaper 
i utbildningen Globala studier och internationellt arbete till lokala svenska 
förhållanden, vilket detta projekt gav möjligheter till.
 I samband med kursstarten för delkurs två initierades det konkreta arbetet 
med att genomföra uppsatsprojektet. För att få en god specialisering och för-
djupning i de teoretiska delar som skulle utgöra begreppslig och teoretisk 
referensram identifierades tre kunskapsområden, nämligen NIMBY (Not 
in My Backyard), Kontakthypotesen och Ensamkommande flyktingbarn. Två 
grupper genomförde litteratur- och forskningsöversikter av respektive områden 
för att beskriva forskningsfronten och identifiera kunskapsluckor.
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• Problemformulering
Nästa fas i uppsatsprojektet handlade om att utforma en problemformule-
ring med utgångspunkt i tidigare forskning och det undersökningsområde 
som var i fokus. Här kom de litteratur- och forskningsöversikter som genom-
förts inom delkurs två till nytta. Examinationen av de enskilda litteratur- och 
forskningsöversikterna genomfördes genom att studenterna läste och kom-
menterade varandras rapporter. Fortsättningsvis integrerades alla litteratur- 
och forskningsöversikter i en gemensam övergripande teoretisk referensram. 
I fokusgrupperna framkom att studenterna upplevde att de hade stor nytta 
av sina studiekollegors litteratur- och forskningsöversikter i det arbetet: ”När 
vi hade examinationerna av litteratur- och forskningsöversikterna fick jag 
en väldigt bra översikt när jag läste de andras skrifter. Det var först då jag 
började hitta luckorna för hela problemet, ”berättade till exempel en student, 
och en ytterligare student uttryckte det så här: ”Det var stor fördel att ta del 
av de andras översikter och att få tillgång till källor och referenser.” 
 I fokusgrupperna ställdes frågan om studenterna upplevde att uppsatspro-
jektet bidragit till att utveckla deras förmåga att formulera och lösa problem. 
Studenternas reflektioner visade att de upplevde det som mycket givande att 
diskutera och utveckla problemformulering i grupp och särskilt när det var 
fler som arbetade med samma problem och frågeställningar. Dock menade flera 
studenter att det tog lång tid inledningsvis att formulera problem och fråge-
ställningar vilket skapade en viss otålighet. Samtidigt påpekas att samma 
period präglades av en grundlig genomgång vilket kom till nytta senare i pro-
cessen då studenterna kände att de hade kontroll över såväl de problem som 
över de frågeställningar och begrepp som skulle användas i analysen. ”För vår 
del var det väldigt positivt med förberedelserna för när vi intervjuade hade vi 
våra teorier i bakhuvudet och kunde redan se spåren att följa i våra följdfrå-
gor”, kommenterar en av de intervjuade studenterna.
 En relevant fråga att ställa handlar om hur uppsatsprojektets arbetsform 
påverkade kraven på förmåga till självständighet, detta bland annat med tanke 
på följande kommentar av en student i en fokusgrupp: ”Den svåra delen i 
uppsatsskrivandet är syfte och frågeställningar och det fick vi ju gratis här.” 
På den direkta frågan om studenterna känt sig styrda eller om de tappade i 
självständighet genom arbetssättet svarade studenterna lite olika, men kon-
tentan av diskussion var att de inledningsvis känt sig styrda av det generella 
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och gemensamma perspektivet men att när de väl kom igång med sina en-
skilda fall och utvecklade dem i förhållande till varje unik situation försvann 
den känslan. ”Det kändes”, säger en student, ”som att vi hade ett ansvar inte 
bara för oss själva utan även för gruppen och gentemot handledarna. Detta 
tror jag påverkade vår prestation och viljan att göra allt så noga och bra som 
möjligt självständigt men för att bidra till gruppen som helhet.” Fördelarna 
med gemensamma diskussioner och den tydliga strukturen i upplägget över-
vägde med andra ord. I fokusgrupperna framkom att även om handledarna 
påverkat processen att formulera problem, syfte och frågeställningar för att 
hålla ihop projektet kände studenterna ägandeskap i såväl delmoment som 
för den slutliga produkten. ”Med tiden stötte (varje uppsats, förf. anm.) på 
egna hinder och problem”, berättar en student och fortsätter: ”Därefter upp-
levde jag att respektive studie utformade sina egna strategier för att möjlig-
göra sin studie. Personligen uppskattade jag denna frihet då min förmåga till 
självständighet sattes på prov.” 
 Det är först på C-nivån som studenterna förväntas placera sin undersökning 
i ett forskningsfält och relatera sina slutsatser till tidigare forskning. Även om 
studenterna har skolats i olika teoribildningar i ämnet sedan första terminen 
upplevs teorikoppling som något svårt. Studenterna var eniga om att detta 
var första uppsatsen under utbildningen där de upplevt att de behärskat den 
röda tråden med teoretiska begrepp från problemformulering till slutsatser. 
En student gjorde följande kommentar: ”Jag tycker att det var väldigt bra. 
Det känns som att vi fått mycket gratis när vi jämför med andra grupper. Vi 
har haft struktur hela vägen. De andra har velat fram och tillbaka och bytt 
teorier medan vi haft en tydlig mall och struktur.” Struktur var ett ord som 
återkom vid flera tillfällen under fokusgruppsintervjuerna och som poängteras 
som positivt. Handledningen fyllde en viktig funktion för att samla ihop 
författarparens bidrag och skapa en gemensam väg i hela processen. På så 
sätt bidrog uppsatsprojektet även till att hålla tidsramarna. En annan styrka 
med att hålla en tydlig struktur i processen, och som betonades av flera av 
de intervjuade studenterna, handlade om att konflikter undveks såväl inom 
de enskilda uppsatsparen som inom den stora gruppen och att förmågan 
att samarbeta utvecklades. Alla var inställda på att anpassa sig och arbeta 
mot gemensamma mål och att följa den gemensamma planen. Eller som en 
student uttryckte det: ”Jag tror inte att vi förlorat i förmåga att formulera 
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problem men vi har helt klart lärt oss kompromissa. Även om vi hade egna 
idéer om hur vi ville göra fick vi se till gruppens bästa. På så sätt har det gynnat 
problemlösning.”
 Momentet att förbereda insamling av datamaterial genomfördes på liknande 
sätt som formulering av problem, syfte och frågeställningar. Studenterna sam-
lades och ställde samman förslag på intervjufrågor till olika respondenter som 
sedan diskuterades i handledningsgruppen, relaterades till begrepp och forsk-
ningsfrågor. Skillnaden var att studenterna här samlades utan handledaren och 
förberedde gemensamt en intervjuguide inför mötet med handledaren. Detta 
bidrog till att studenterna arbetade mer självständigt. Flera studenter ut-
tryckte att det var första gången de känt sig så väl förberedda innan de börjat 
intervjua. I samband med intervjuerna hade studenterna med sig ett brev där 
projektet presenterades av oss handledare. Även här menade studenterna att 
det var en styrka att tillhöra en grupp och att kunna hänvisa till denna och 
brevet i samband med intervjuerna. ”Det gjorde det lättare att presentera sig 
och ta kontakt. Det kändes att det var på riktigt när vi kunde hänvisa till ett 
forskningsprojekt. Det stärkte självförtroendet när vi knackade på dörren,” 
säger en av de intervjuade studenterna, och en annan tillägger: ”Det var bra 
att kunna säga att det var fler fallstudier i andra kommuner. Då visade de 
som blev intervjuade mer intresse.” 

• Etiska överväganden
Ett område som aktualiserades utifrån flera frågeställningar var förhållnings-
sätt till samhälleliga och etiska aspekter. Undersökningsområdet som handlar 
om ensamkommande barn aktualiserar flera viktiga etiska problem. Vem 
kan vi ställa frågor till, vilka frågor kan vi ställa och hur ska vi hantera de 
svar som kommer fram i intervjuerna, är några exempel på frågor som dök 
upp i samband med handledning. Svaren är inte alltid enkla och entydiga 
och konfidentialitet och förhållningssätt i konkreta situationer diskuterades 
vid flera tillfällen i handledningsgruppen. Följande kommentarer från fokus-
grupperna illustrerar studenternas inställning till arbetet med etiska övervä-
ganden: ”Det känns som att det hjälpte att vara i gruppen.” ”Om jag skulle 
genomfört undersökningen själv skulle jag haft många frågetecken om hur 
jag skulle förhålla mig etiskt.” ”Om jag hade varit ensam hade jag nog varit 
överdrivet försiktig. Vi ställde faktiskt en hel del känsliga frågor och fick även 
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känsliga svar. Jag är säker på att jag inte vågat ställa dessa frågor om jag inte 
haft gruppen bakom mig.”
 Avslutningsvis diskuterade två frågor i fokusgrupperna som handlade om 
hur uppsatsprojektet bidragit till att omsätta och fördjupa kunskaper och för-
mågor som de utvecklat tidigare under sin utbildning samt vidare hur pro-
jektarbetet bidragit till deras framtida professionella verksamheter. Studen-
ternas svar visar att de förmått göra kopplingar till många tidigare moment 
i utbildningen. Särskilt erhållna kunskaper om kulturförståelse var viktiga 
för att tolka svar i intervjuer liksom kunskaper om och förståelse för hur 
politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar i lokalsamhället präglade 
de intervjuades värderingar och åsikter. En student kommenterade hur för-
värvade kunskaper inom utbildningen hjälpt till att tolka svar från intervju-
erna: ”I vad som kunde förefalla vara ett kunskapsfattigt svar fanns egentli-
gen mycket som handlar om kulturmöten.” Generellt drogs slutsatsen att 
utbildningen ofta fokuserat den internationella nivån och fokuserat andra 
delar av världen än Sverige. ”Vi har inte haft så mycket fokus på Sverige och 
lokala förutsättningar tidigare i utbildningen, jag önskar att det vore mer 
av detta tidigare i utbildningen. Det känns väldigt relevant och användbart 
när jag ska söka jobb.” Studenterna är överens om att projektet bidragit till 
att konkretisera tidigare kunskaper och på så sätt stärkt deras anställnings-
barhet. Programmet Internationellt arbete är ingen yrkesutbildning, men 
anställningsbarhet är naturligtvis en viktig aspekt att förhålla sig till i alla ut-
bildningar. Inom programmet utgör migration och integration ett progres-
sivt profilområde från A-nivå till C-nivå. Profilen har idag en allt tydligare 
strategi för att öka anställningsbarhet och kvalitet i undervisningen genom 
att knyta undervisningen till såväl till forskning som till lokala förhållanden 
och verksamheter. 

• Lärdomar
På frågan om vad som var det bästa med uppsatsprojektet framhåller de in-
tervjuade studenterna att det var att de hade gruppen som diskussionsforum 
samt att det fanns en tydlig struktur i handledningsprocessen med delmål 
som bidrog till att driva processen framåt. ”Det har främst hjälpt att ha bra 
handledningstillfällen och stöd från resten av gruppen, då alla har varit väl-
digt engagerade och insatta i vad som gäller.” Här pekar studenterna även 
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på sättet att ringa in tidigare forskning och att fördela forskningsöversikterna 
på tre delområden som bidrog till fördjupade och specialiserade kunskaper 
om det aktuella forskningsområdet. ”Det var ett intressant sätt att arbeta. 
Det känns som att jag fått insikt i hur det går till när man skriver och gör 
forskning.” ”Det känns som en annan nivå. Jag har fått grepp om hur jag 
ska tänka från början för att underlätta för mig själv framöver om jag fortsätter 
göra undersökningar.” ”Jag tycker att det har varit en lärorik process, då detta 
sätt att arbeta har känts mer knutet till verkligheten, det blev mer på riktigt.”
 Vad kunde vi gjort annorlunda och hur kan vi fortsätta utveckla uppsats-
projektet som arbetsform? På frågan om vad som var det sämsta med uppsats-
projektet råder enighet bland studenterna om att det tog lång tid inledningsvis 
att formulera problem för den gemensamma referensramen. Studenterna upp-
levde att de inte riktigt visste vad som skulle hända; att de ”inte kom igång” 
med sina respektive uppsatsarbeten. Sådana känslor av ovisshet och brist på 
kontroll är naturligtvis vanliga i begynnelsen av varje studie med vetenskapliga 
ambitioner; det gäller såväl för studentuppsatser som för professionella forsk-
ningsprojekt. Som handledare uppmanar vi ofta våra studenter att lägga ned 
mycket tid på förberedelserna för uppsatsarbetet med motiveringen att detta 
kommer att löna sig under det fortsatta arbetet. En annan viktig lärdom 
handlar om att uppmuntra handledningsgruppen att träffas för att samordna 
och förbereda specifika frågor och gemensamma förslag inför möten med 
handledare. Förmodligen skulle studenternas ”ägandeskap” då öka ytterligare. 
Dessutom kan på detta sätt kvaliteten och djupet i handledningen stärkas 
och inte minst effektiviteten i processen.

Ett långsiktigt alternativ
Avsikten med detta kapitel har varit att uppmärksamma arbetet på att över-
brygga den sedan länge växande klyftan mellan utbildning och forskning och 
– framför allt – illustrera den roll det projektbaserade uppsatsarbetet kan spela. 
 Det projektbaserade uppsatsarbetet innebär ett brott med det lärar- eller 
studentcentrerade arbetssättet. I centrum står en forskningsbaserad proble-
matik och lärare och studenter ställs – med utgångspunkt från olika roller 
och från olika förutsättningar – inför den samfällda uppgiften att söka ny 
kunskap. Som bör ha framgått av redovisningen av intervjuer med deltagande 
studenter uppskattar de att få arbeta på detta sätt, men – måste tilläggas – det 
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gör också forskande lärare. Uppsatsbaserade projekt uppmuntrar inte endast 
studenters kreativitet och intellektuella nyfikenhet. Också lärare uppskattar att 
arbeta på detta sätt. Med det projektbaserade uppsatsarbetet upphör under-
visningen att vara en från forskningen separat verksamhet.
 Vinsterna med projektbaserat uppsatsarbete är flera, men arbetssättets 
resursproblem måste samtidigt uppmärksammas.
 Margareta Bertilson har påpekat att det humboldtska universitetsidealet 
ur ett samtida perspektiv framstår som extravagant. Och visst är det så. Att 
reducera klyftor mellan forskning och utbildning i en tid då, för att använda 
Clarks karikatyr, ”… universities supply one large lecture hall after another 
where students in the thirty-fifth row can just about make out the face of the 
teacher”12, framstår onekligen som nästan utopiskt slösaktigt. 
 Det projektbaserade arbetssättet har kunnat prövas vid Högskolan i Jön-
köping tack vare enskilda lärares entusiasm för uppgiften. För att perma-
nenta verksamheter av det här slaget krävs resurser utöver de som normalt är 
knutna till C-uppsatskurser. Projektbaserat uppsatsarbete förutsätter långsik-
tighet och en grundläggande forskningsbaserad tematik för projektet måste 
utarbetas i god tid före dess initiering. 
 Är vi beredda att göra sådana prioriteringar? ■ 

12 Clark (1997), s. 244.
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När en student kommer till tredje terminens studier på högskolor och uni-
versitet ställs denne oftast inför att skriva ett självständigt arbete i form av en 
B-uppsats. Det är relativt vanligt att många även går vidare och skriver en C-
uppsats. Förhållandet till detta arbete brukar kantas av blandade känslor. Å 
ena sidan upplever många en stor entusiasm över att få skriva ett självständigt 
arbete. Å andra sidan tycker en del att valet av ämne är ett problem. Vad ska 
jag skriva om? Syftet med denna text är att visa hur ett uppslag till uppsats-
ämne hos mig tog sin början och hur man bl.a. med hjälp av arkiv kan lösa 
ett uppsats problem. Texten är att betrakta som en didaktisk inspirationskälla 
till hur man finner ett ämne, går vidare och slutligen löser ett problem.

Populärhistoriker presenterar sällan något nytt
Denna framställning handlar om den karolinske officeren Carl Baltzar von 
Dahlheim som deltog i Stora Nordiska kriget 1700–1721. Problematise-
ringen av Dahlheim tog sin början när jag stötte på hans namn hos populär-
historikerna Carl Grimberg, Lars Widding och Herman Lindqvist. Samtliga 
tre har genom sina verk gett Dahlheims öde en stor spridning. För att förstå 
vidden av författarnas upplagor om den svenska historien, är det viktigt att 
påminna om vilka försäljningssuccéer dessa tre har haft. Carl Grimbergs verk 
Svenska folkets underbara öden i tio band blev en formidabel försäljningssuccé 
med över tre miljoner sålda exemplar.1 Lars Widding var en av 1900-talets 
mest lästa författare och hans serie Svenska äventyr har tryckts i ett stort antal 
upplagor. Herman Lindqvists serie Historien om Sverige är också en exem-
pellös kommersiell framgång. Fram till 2004 hade de ditintills utgivna tio 
delarna sålts i över fyra miljoner exemplar.2 Ingen annan historiker, populär- 

anders dybelius

Vad ska jag skriva om?
– Ett didaktiskt perspektiv om att finna ett uppsatsämne

1 Torbacke (1993), s. 270.
2 Lindquist (2004), Se bakre omslag.
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eller yrkeshistoriker, kan uppvisa en liknande försäljningssuccé i spridning 
av svensk historia.
 Anledningen till att Dahlheims öde berättas av Grimberg, Widding och 
Lindqvist har sin bakgrund i att Dahlheim i slutet av Stora Nordiska kriget, 
var delaktig i försvaret av Stockholm som skulle intas av ryssarna. Dahlheims 
delaktighet i försvaret av Stockholm var en stor insats värd att uppmärksamma.
 Vid två tillfällen efter Gustav Vasas riksbildande har Stockholm varit ho-
tat. Första gången var 1719, vilket var året efter Karl XII:s död i Norge. 
Varje sommar fram till freden 1721 brände och plundrade ryssarna delar av 
den svenska östkusten. Andra gången Stockholm hotades var under Finska 
kriget 1808–1809. Finland var efter Rysslands invasion ockuperat och under 
senvåren 1809 stod  30000 ryssar på Åland för att ta sig över Ålandshav och 
inta huvudstaden. Denna gång hindrades företaget av den svenske generalen 
Georg Carl von Döbeln som med list och lögner lyckades förhindra ryssar-
nas anfall.3 
 I de flesta fall handlar populärhistoria om att tradera redan tidigare känd 
kunskap som med jämna mellanrum enbart kläds i en modernare språk-
dräkt av någon flyhänt populärskribent, vilket är fallet med författarnas be-
rättelser om Dahlheim. Hur och varför hans öde kom att fånga mitt intresse, 
bottnar i att populärhistorikerna menar att han helt abrupt fick sluta sin 
tjänstgöring och att myndigheterna därmed inte visade honom uppskatt-
ning. Varken populärhistorikerna, eller någon annan heller för den delen, 
har kunnat påvisa varför Dahlheim fick lämna det militära. Gåtan har för-
blivit olöst. Med tanke på att Dahlheim trots allt var den som bidrog till 
räddningen av Stockholm kan hans öde därmed synas märkligt. Detta var 
bakgrunden till min problemformulering som presenteras längre fram. För 
att förstå berättelsen kring Dahlheim och vad som hände 1719 görs först en 
bakgrundsbeskrivning.

Stockholm ska ödeläggas
Sommaren 1719 var varm och regnfattig och led mot sitt slut. I flera veckor 
hade en grupp på 338 man från Östgöta-Södermanlands tremänningsrege-
mente under ledning av Carl Baltzar von Dahlheim, arbetat på att förstärka 

3 Nordensson (1935), s. 54–64; Dybelius (2012), s. 3.
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försvarsanläggningen vid Stäket sund (Baggensstäket) i Stockholms skärgård, 
ett av två inlopp till Stockholm. Att det svenska försvaret här drogs samman 
har sin förklaring i att ryssarna hade härjat på den svenska kusten från Gävle 
ner till Norrköping. Resultatet blev sju nedbrända svenska städer. Några da-
gar in i augusti drog den ryska galärflottan sig samman mot Baggensfjärden 
vid Stäket sund, i ett försök att tränga fram till Stockholm.4 Fortsättningen 
av berättelsen återges från de tre populärhistorikerna, eftersom det var där 
idén till uppsatsuppslaget tog sin början.

Carl Grimberg skriver: 
Den 13 augusti kommer hela ryska galärflottan roende över Baggens-
fjärden, ankrar vid Stäketsundet och landsätter trupper på både norra 
och södra stranden. Men här är man ej oförberedd på besöket: Taube 
har även på denna plats låtit vidtaga försvarsåtgärder. Det närmare 
utförandet har anförtrots åt översten vid fortifikationen Baltzar von 
Dahlheim, en man som alltsedan 1702 följt kung Karl i alla hans fält-
tåg, varit med om kalabaliken i Bender, utmärkt sig i många strider 
och flera gånger blivit sårad. Han har nu på prins Fredriks befallning 
uppgjort en plan till försvarsanstalter, som han själv också utfört. De 
består av försänkningar av skutor, lastade med sten, och förskansningar 
på stränderna. Därjämte ligger vid sundets mynning en styckepråm 
och några galärer, som kan bestyrka det med sin eld. Dahlheim beva-
kar nu den viktiga punkten med några hundra man från Östgöta och 
Upplands tremänningsregemente. /--/ Till belöning för sin bragd vid 
Stäket utnämndes Fuchs till friherre och generalmajor. År 1739 blev 
han Stockholms överståthållare, ett ämbete som han skötte med stort 
nit och kraft. von Dahlheim däremot, som genom sin uthållighet i 
så hög grad bidragit till farans avvärjande, blev skjuten åt sidan och 
glömd. I stället för att röna tacksamhet för sin bragd lönades han med 
att förlora sin tjänst. 5

Lars Widding skriver: 
Efter striden vid sundet blev många svenskar ihågkomna för sitt hjäl-
temod. En hög herre som hela tiden vistats utom skotthåll adlades till 
greve och åtskilliga soldater fick dricka sig berusade på vin ur drott-
ningens egen källare. Men många av de stupade soldaternas änkor och 
barn kördes i sinom tid bort från de torp de satt på. Och den man som 

4 Dybelius (2001), s. 2.
5 Grimberg (1960), s. 540
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lett hela försvaret och kämpat tapprast glömdes helt bort. Hans namn 
var Carl Balthasar von Dahlheim och han var kommen från sachsarnas 
rike men tidigt gått i den svenske konungens tjänst och följt denne på 
alla hans härnadståg. Herren hade varit med honom i alla blodiga slag 
där han stridit i så måtto att han alltid när han sårats dödligen hade 
återfått sin hälsa och styrka på det att han åter skulle kunna fäktas för 
sin konung. Och här är några av de vida ryktbara orter där han fäktats 
med stor tapperhet: Hollowczyn, Veprik, Poltava, Bender, Prut, Stral-
sund, Fredrikshald. Men när ryssen var bortmotad från Sveriges land 
och fred var sluten behövde riket inte längre hans tjänster. Han uteslöts 
av staten och nedsjönk alltmer i fattigdom och glömska.6

Herman Lindqvist skriver:
Apraksin återvände från härjningarna i Södermanland och Östergöt-
land och förenade sig med sig med styrkan vid Rånö. Ornö sattes i 
brand, Dalarö stod i tur. Så siktades galärflottan på väg mot Ingaröfjär-
den med kurs mot Stockholm över Baggensstäket. Här skulle ryssarna 
stoppas. Stäket hade redan blockerats på ett mycket effektivt sätt av 
fortifikationsöversten och benderveteranen, tysken Carl Baltzar von 
Dahlheim, 50, som låtit sänka stenfyllda fartyg i sundet. Dessutom 
hade han placerat ett stort antal artilleripjäser så att sundet kunde be-
skjutas från flera håll samtidigt. Med sig hade han en trupp som utåt 
sett inte imponerade på någon, ett tremänningsregemente från Öst-
ergötland, ett sista hoprafs av bönder, nästan som ett slags hemvärn i 
trasiga uniformer. De hade fått nöja sig med bottenskrapet från kro-
nans förråd. Över sextusen ryssar seglade in mot sundet. Dahlheims 
styrka öppnade eld. Ryssarna gick iland och ryckte fram. Det blev en 
häftig strid som pågick i fem timmar. Under tiden hade larmet gått till 
Stockholm att fienden var på väg. Fredrik sände Södermanlands rege-
mente under överste Rutger Fuchs, som låg vid Skarpnäck. Trupperna 
gjorde en imponerande marschprestation och var framme vid strids-
platsen på kvällen. De gjorde en klassisk karolinsk attack med dragna 
värjor och ryssarna gick i båtarna. Då ungefär hördes trumvirvlarna i 
skogen och ut kom Dalregementet och västmanlänningarna, som kom 
springande i bara skjortärmarna. I Stockholm jublade man över Fuchs 
tappra kämpar som räddat huvudstaden. De blev rikligt belönade och 
Fuchs blev både friherre och generalmajor, men man glömde bort von 
Dahlheims verkliga hjältar, de fick ingenting. Då kronan skulle spara 
pengar något år senare drogs Dahlheims tjänst in.7

6 Widding (1999), s. 288–290.
7 Lindquist (1995), s. 669–670.
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Otack är världens lön
Hos de tre populärhistorikerna får vi veta samma sak, Dahlheim belönades 
med att uteslutas av staten. I stället för att röna tacksamhet för sin bragd 
lönades han med att förlora sin tjänst. Utifrån detta växte några frågor fram 
hos mig vilka sökte sina svar. 
 Vad hände egentligen efter slaget vid Stäket? Hur kunde Dahlheims tjänst 
bara dras in och varför uteslöts han av staten? Går det att finna någon för-
klaring till att han uteslöts av staten? Hur kunde han bli bortglömd mot 
bakgrund av den insats han gjort, dels under hela det Stora Nordiska kriget 
och dels i försvaret av Stockholm? Detta blev utgångspunkten och början på 
kartläggningen av Dahlheims liv, en kartläggning som med hjälp av arkiv 
och litteratur ledde forskningen framåt.

Arkiv – en ibland försummad källa
I Riksarkivet fann jag Dahlheims meritförteckning. Meritförteckningar var 
vid den tiden vanliga och skrevs av officerare som ett slags CV när tjänster 
söktes. Dylika handlingar ska noggrant kontrolleras, i den mån det går att 
göra, eftersom det för personerna ifråga handlade om att framställa sig i så 
fördelaktig dager som möjligt. En genomläsning av denna handling gav en 
beskrivning av Dahlheims liv från födelsen den 22 mars 1669 i den tyska 
staden Gross-Dittmansdorf till tiden fram till slaget vid Stäket 1719.8 Merit-
förteckningen kontrollerades först mot andra officerares dagböcker för att se 
om det var överensstämmande. Inga felaktigheter påträffades. I Riksarkivet 
fann jag också ett antal fortifikationsritningar gjorda av Dahlheim, vilka styr-
ker hans berättelse om insatsen vid Stäket. Meritförteckningen tillsammans 
med diverse litteratur blev första steget i kartläggningen av Dahlheim. Litte-
raturen bestod bl.a. av karolinska krigares dagböcker och L. W:son Munthes 
Kungl. Fortifikationens historia. 
 I det fortsatta materialletandet återfanns Riksens rådsprotokoll som skrevs 
efter slaget vid Stäket. Dessa hade tryckts i oredigerat skick i Almänna tid-
ningar från år 1788. I Riddarhuset återfanns uppgifter om Dahlheim och 
även på Kungliga slottets arkiv i Bernadottebiblioteket gjordes upptäckter 

8 Riksarkivet, Baltzar von Dahlheims meritförteckning 1020.



176

om Dahlheim. I Riksarkivet återfanns ett relativt stort antal brev skrivna av 
Dahlheim med svar från myndigheter och kungen Fredrik I.
 En uppgift blev att undersöka vad som sades i Riksens rådsprotokoll som 
fördes tre dagar efter slaget vid Stäket. Här omnämns inte Dahlheims namn, 
vilket kan synas märkligt. Däremot nämns Södermanlands regemente med 
överste Rutger Fuchs i spetsen.9 Detta regemente hade visserligen kommit 
att avgöra striden, men det som gjorde att ryssarna i inledningsskedet inte 
kunde ta sig fram genom sundet måste tillskrivas som Dahlheims förtjänst. 
 I ett kungligt brev daterat den 15 september 1719 betalade statskontoret 
överste Fuchs 1000 daler silvermynt som skulle fördelas mellan officerarna 
och de meniga vid överstelöjtnant von Essens bataljon. Fuchs själv utnämndes 
den 19 september 1719 till generalmajor och den 2 oktober samma år upp-
höjdes han till friherre. Han blev chef för Södermanlands regemente fram till 
1739 då han blev överståthållare (landshövding) i Stockholm. Henrik von 
Essen klättrade också på karriärstegen och befordrades till överste, och som 
privat gåva fick han motta hundra flaskor vin från drottning Ulrika Eleono-
ras vinkällare. Vad fick då Dahlheim?10

Innan avgångsvederlagens tidevarv
Som populärhistorikerna mycket riktigt konstaterar är det anmärkningsvärt 
att inte Dahlheim blev uppmärksammad. För att rätt förstå sammanhanget 
måste dock hans öde sättas in i ett större perspektiv. Den svenska armén hade 
under det Stora Nordiska kriget värvat ett stort antal utländska officerare och 
soldater. Redan två år före freden med Ryssland 1721 påbörjades en avveck-
ling av personal inom armén. En avveckling som måhända var effektiv men 
knappast vidare snyggt skött. Enligt rullorna avskedades mellan 1400–1500 
officerare runt 1719, de flesta av utländsk härkomst. Orsakerna till avske-
dandet var inte bara ekonomiska utan även ordningsmässiga. De sysslolösa 
officerarna var så många till antalet att man såg sig tvingad att införa förbud 
mot hasardspel på klubbar och kaffestugor i Stockholm på grund av skade-
görelse och bråk som de ansågs ställa till med. Den i rådet sittande Gustaf 
Cronhielm säger i ett protokollsuttalande den 10 november 1719 att ”öfver 

9 Almänna tidningar n:o 16. Stockholm 6 oct 1788.
10 Karolinska förbundets årsbok 1960, s. 172. 
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1,400 à 1,500 officerare blifvit afskedade” och tillägger att ”resa de mest 
missnöjda bort”11 Från myndigheternas sida fanns uppenbarligen heller inga 
samvetskval över avskedandet, för som riksrådet greve Carl Gustaf Dücker 
uttalar sig enligt rådsprotokollet: ” … det ej mycket betydde om några odug-
liga och liderliga officerare blefve missnöjda”.12

 Detta innebär att Dahlheims öde i form av otacksamhet från statens sida, 
inte följer populärhistorikernas hypotes om att han blev ojust behandlad. 
Uppenbarligen ansåg man inte i rådet eller den militära ledningen att han 
var oduglig och till skillnad från andra utländska officerare fick han behålla 
sin tjänst 1719. Det som säkert räddade honom var att han avancerat till en 
relativt hög grad inom armén. Hans förtjänster hade också uppmärksam-
mats av Karl XII, vilket medfört att Dahlheim till och med blev adlad av 
kungen den 31 januari 1711, då kungen befann sig i det Osmanska riket. 
Dahlheim blev även introducerad på Riddarhuset den 31 januari 1719, vil-
ket förmodligen var en starkt bidragande orsak till att han inte avskedades 
likt de 1500 andra utländska officerarna.13 

Militär nedläggning – intet nytt under solen 
Den andra aspekten på Dahlheims situation som ska tas i beaktande är att 
han var fortifikationsofficerare. I och med freden 1721 påbörjades en omfat-
tande avveckling och omorganisation av fortifikationsstaten. Anledningen 
till denna nedläggning har sin förklaring i att alla besittningar med fortifi-
kationsindelningarna på andra sidan Östersjön låg på tidigare svenskt ter-
ritorium och dessa var nu förlorade. Det var Livland, Estland, Ingerman-
land, Wismar samt Bremen/Verden, där Dahlheim en gång hade påbörjat 
sin fortifikationskarriär. Det enda som återstod på andra sidan Östersjön 
var Pommern med Stralsund. Fortifikationspersonalen indelades istället efter 
omorganisationen i fem brigader förlagda i Stockholm, Karlskrona, Skåne, 
Göteborg samt på Gotland. Eftersom många officerare därmed ströks ur 
rullorna kan Dahlheim ändå sägas ha haft tur som blev en av de 25 utvalda 

11 Malmström (1893), s. 228.
12 Ibid., s. 146.
13 Riddarhusets arkiv, Stockholm; Elgenstierna.
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fortifikationsofficerare som 1720 placerades på en så kallad fältstat, en grupp 
som inte erhöll någon fast stationeringsort utan stod som reserver.14

 Emellertid var detta enbart ett första steg i nedläggningen. Ett år senare, 
1721, hade gruppen på 25 personer minskat till fem personer. De övriga 
hade avgått eller erhållit andra befattningar. De som återstod kan vara värda 
att nämna, eftersom de alla var av svensk härkomst och två också hade hö-
gre grad än Dahlheim. Generalkvartersmästare Axel Gyllenkrook 56 år, vid 
tiden fortfarande fången i Ryssland, generalkvartersmästarelöjtnant Lorens 
Glansenstierna 49 år, konduktören Johan Ludvig Nestius samt majoren Petter 
Riddercrona, vilken avled samma år. Utöver dessa fyra fanns således Dahl-
heim som hade hunnit bli 52 år.15

 Vi kan därmed konstatera att Dahlheim inte blev avskedad likt de 1500 
andra officerarna 1719. Hans tjänst som fortifikationsofficerare innebar att 
han från 1719 fram till 1722 därmed fick fortsätta inom det militära. Fram 
till 1721 härjade ryssarna på den svenska östkusten och försvaret stärktes i 
form av olika skansar. År 1720 beordrades Dahlheim att bygga en skans vid 
södra Stäket. Hans placeringsort under tiden var arméns generalstab i Stock-
holm. Samma år förstärkte och förbättrade Dahlheim efter egna ritningar 
Nässkansen, och den på andra sidan liggande Hörningsholmsskansen på ön 
Mörkö. Året efter fortsatte tjänstgöringen med ansvar för Nässkansen och 
upprustandet av Pålsundskansen, vilka båda var belägna i sundet mellan or-
ten Hölö på fastlandet och ön Mörkö cirka fyra mil söder om Södertälje. 
Detta inlopp till Södertälje var strategiskt viktigt att förstärka. Ryssarna hade 
under sommaren 1719 via Södertälje och via den därom söder liggande fjär-
den, försökt slå sig fram till Stockholm. Skansarna Dahlheim här fått till 
uppgift att bygga och förstärka var ett viktigt led i detta försvar.16 
 Som vi kan lägga märke till har Grimberg, Widding och Lindqvist gjort en 
komprimerad beskrivning som inte stämmer med verkligheten. Visserligen 
blev inte Dahlheim rikt belönad efter slaget vid Stäket, men han fick behålla 
sin tjänst, vilket de flesta inte fick. Han blev introducerad på Riddarhuset. 

14 Munthe, del 4:1, s. 1ff.
15 Ibid., s. 7ff.
16 Ritningarna av skansarna gjorda av Dahlheim återfanns i Riksarkivet.
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Han fick inte ut hela årslönen fram till 1721, men det ska framhållas att det 
stora flertalet officerare inte fick någonting alls. År 1721 kom freden och året 
därpå noterades om den 53-åriga översten i rullan: ”uteslöts af staten”.17 Går 
det att finna en förklaring till att han uteslöts av staten? 

Statligt anställda – ingen lönegaranti
Året efter freden försökte de styrande få rätsida på landets besvärliga ekono-
miska situation. Karl XII hade under kriget tecknat stora lån, inte minst med 
kreditorer från vistelsen i det Ottomanska riket. Dessa krävde nu tillbaka 
lånen med ränta. Landets ansträngda ekonomi fick givetvis återverkningar 
på löneutbetalningarna för de statligt anställda. Utan undantag borde därför 
också Dahlheim ha drabbats och nästa fråga blev om någon form av doku-
ment kunde finnas i Riksarkivet som kunde knytas till honom i denna fråga.
 Efter att ha genomsökt möjliga alternativ fann jag i Riksarkivet ett antal 
brev skrivna av Dahlheim till ansvariga myndigheter och självaste kungen, 
Fredrik I.18 Det första påträffade brevet är ställt till Axel Löwen, ansvarig för 
arméns tjänstgöringslistor och löneutbetalningar. I brevet ger Dahlheim en 
beskrivning av ett i riksdagen taget beslut. För de officerare som kvarstod 
i tjänst, men för närvarande inte innehade någon direkt vardagsplacering, 
skulle halva lönen utbetalas baserad på den tidigare tjänstgöringsgraden, ”så 
länge till dess de igen med verklig tjänst bliva benådade.” I Dahlheims fall 
innebar detta att han skulle erhålla halva årslönen baserad på årslönen 1874 
riksdaler. I brevet beskriver Dahlheim sin besvärliga ekonomiska situation 
och begär att få kvarstå i de militära rullorna, men på en så kallad expectanse, 
det vill säga en slags väntelista, om möjlighet till ny tjänst skulle öppnas. 
Dahlheim skriver:

… mig vederbörligen månne låta vederfaras dess justice som jag ige-
nom meriterna förvärvad, om att uppföra mig på expectancen, samt 
med dela mig halfva lön som jag åtnjutit med året 1721, så länge till 
dess bliver öpning. och jag igen med tjänst och lön verkeligen benådat 
varde.

17 Munthe, del 6:2, s. 169.
18 Breven presenteras inte här utan återges enbart i korta citat.
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Svaret från Axel Löwen var positivt. Dahlheim skulle placeras på expectansen 
(väntelistan). 19

 Som populärhistorikerna mycket riktigt konstaterar blev det fattiga tider 
för Dahlheim, eftersom han inte fick ut hela sin lön. Genom efterforsk-
ningar i Riksarkivet återfanns ytterligare ett brev från samma år och denna 
gången skriver han direkt till kung Fredrik I. I brevet beskriver Dahlheim sin 
besvärliga situation för kungen och ber att om möjligt få ut innestående lön. 
Brevet är daterat den 18 december 1723 och inleds med:

Stormäcktigaste konung alldranådigaste herr. Sedan Gud givet fred, 
och fortifikationens fältstaten, slik några regementer 1721 blivit indra-
gen. Är jag som överste av fortifikationen 1722 ej uppförd på någon 
stat. /--/ Jag tvivlar om så mycket mindre om eders kongliga majesät 
nådigaste clemence (barmhärtighet) och i mildhet till i nåder mig håg-
komma, i anseende de redligaste tjänster jag gjort i så lång tid jag tjänt 
med största flit och bravhet som eders kongliga majestät ännu av 1719 
vid Steket behaga alldranådigast att minna. 20

 
Bakgrunden till brevet är att Dahlheim förvärvat åborätten till ett skatte-
hemman, Stångeberga i Ösby-Garns socken i Uppland. Ett skattehemman 
i denna by hade nämligen gått i konkurs och indragits till staten. Den äldre 
åborätten innebar att ägaren fick nyttjanderätten över egendomen så länge 
han levde om bara anslagna räntor punktligt inbetaldes till staten. Enligt sed-
vänjan var det vanligt att arvingar övertog en sådan gård, dock kunde de inte 
ställa lagliga anspråk på egendomen. En änka fick så länge hon levde ogift 
i regel sitta kvar på gården. Det var således en sådan egendom Dahlheim 
övertog. Trots detta övertagande av skattehemmanet blev det inga sötebröds-
dagar. I brevet nämner han Thomasmässen, vilken inföll den 21 december. 
I äldre tider ägde enligt äldre jordabalken en landbo skyldighet att erlägga 
avrad (årlig avgift) till jordägaren eller kronan. Vid Thomasmässen ansågs 
nämligen årets skörd vara sluttröskad och tidpunkten lämplig för sädesleve-
rans. Skörden hade inte blivit den förväntade och Dahlheim befann sig nu 
i en besvärlig och akut ekonomisk situation och vädjade därför till kungen. 

19 Brev skrivet av Dahlheim den 19 sep 1723. Riksarkivet, Likvidationsakter.
20 Brev skrivet av Dahlheim den 18 dec 1723. Riksarkivet, Likvidationsakter.
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Varför väntade han att finna en ny försörjning?
På gården i Uppland knogade den åldrande översten vidare tillsammans 
med sin hustru Elisabeth. Under åren på gården sände han flera brev till 
kung Fredrik I och bad bland annat att få ut lön för tiden han var i Bender. 
Dessa brev fann jag i Riksarkivet, läste och bearbetade.
 Åren gick och 1731 blev Dahlheim änkeman. Samma år började han 
söka olika tjänster, både inom det militära och civila. I november 1731, 62 
år gammal, skriver han den första ansökan. Den gällde kommendantposten 
på Marstrand, dock fick han se sig förbigången av den yngre överstelöjtnan-
ten Peter Starenflycht. Den andra ansökan gällde kommendantposten på 
Dalarö, vilken är daterad den 8 januari 1733. Han var då 64 år. Återigen 
åberopar han sin insats vid Stäket:

Medelst detta vakans kommendantskapets förlänande i Dalarö skans, 
helst jag så lång som en redlig undersåte med oförtrutit hjärta och zeela 
(nitälskan). Tjänt, och till alla vederbörandes nöje alltid mitt ämbete 
förrättat, varomjämväl Stäckets aktion emot ryssarna i lika måtto lärer 
avgiva ett i friskt minne varande vittnesbörd. 21 

Dahlheim fick inte heller detta uppdrag. En man som han kommit i stark 
konflikt med innan slaget vid Stäket fick istället tjänsten, den då 48-åriga 
majoren Gustav von Groth. 

Svågerpolitik – inget nytt
En tredje ansökan om tjänst gör Dahlheim på hösten 1733 och då till själv-
aste kungen Fredrik I. Denna tjänst är civil och gäller landshövdingsposten i 
Södermanland. Frågan är om han själv trodde på möjligheten att bli lands-
hövding. Brevet består enbart av 19 rader och andas mest en känsla av under-
dånighet och uppgivenhet.

Stormäcktigast aldranådigast konung.
Såsom igenom amiral och landshövdings Ehrenfelt dödeliga avgång, 
Södermanlands hövding beställning är ledig blivit. /--/ Därför bönfal-
ler jag i alldradjupaste underdånighet, eders kongliga majestäts aldra-
nådigast täckes, att benåda mig med samma befattning, eller med där, 

21 Brev skrivet av Dahlheim den 8 januari 1733. Riksarkivet, Likvidationsakter.
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som igenom dess besättande varder ledigt. Jag framhärdar i aldradju-
paste underdånighet, in till mitt sista andetag. 22

Även denna tjänst gick om intet och istället gick uppdraget till en viss greve 
Olof Gyllenborgs son, vars far var anställd vid Fredrik I:s hov.
 Åren gick och Dahlheim livnärde sig på gården, men sommaren 1747 var 
ett regnfattigt år och skörden slog fel. Följden blev att han året därpå inte 
hade pengar att betala den förfallna skulden på hemmanet om 500 riksdaler. 
Dahlheim hade hunnit bli 79 år. Återigen tar han till pennan och skriver 
till kung Fredrik I och ber att få skulden efterskänkt med argumentet om 
en utebliven belöning från Karl XII:s tid. Dahlheim var nämligen med när 
Karl XII belägrade Fredrikstens fästning. I samband med belägringsarbetet 
hade han fått i uppdrag av kungen att dra ett antal galärer från Strömstad 
till Idefjorden. Om han lyckades med detta skulle han få 1000 riksdaler. 
Uppdraget lyckades inte fullt ut, emedan Christopher Polhem blev den som 
lyckades slutföra jobbet. Dock ansåg Dahlheim att den av Karl XII utlovade 
belöningen kunde kvittas mot hans förfallna skuld. Äntligen ett positivt svar. 
Kungen lät meddela genom landshövdingen och krigskollegiet:

Den 19 juli 1748
Det han benådas med eftergift för de 500 daler silvermynt han resterar 
i kronoutskylder.23

Tack för lång och trogen tjänst
Genom svaren på mina frågeställningar har det framkommit en betydligt 
mer nyanserad bild av Dahlheim än den populärhistorikerna traderat. Dahl-
heim hade tuffa år, men han drog sig ändå fram i tillvaron. Två frågor åter-
står dock att besvara; blev han bortglömd och hur kom det sig att han blev 
utesluten av staten? 
 På den första frågan blir svaret nej. År 1748 instiftade kung Fredrik I den 
nya ordern, Riddare av svärdsorden. Den första som man beslutade om vara 

22 Brev skrivet av Dahlheim 1733. Riksarkivet, Likvidationsakter.
23 Brev skrivet av Dahlheim i juli 1748 och svar den 19 juli 1748. 

Riksarkivet, Likvidationsakter.



183 

värdig denna utmärkelse i Sverige var den 79-åriga veteranen Dahlheim som 
den 26 september 1748 fick motta denna hedersbetygelse.24

Otack är världens lön – eller?
Den andra frågan som var upprinnelsen till mitt val av uppsatsämne var, 
varför han uteslöts av staten? Populärhistorikerna har framställt hans öde 
som att otack är världens lön, men var det verkligen otacksamhet från statens 
sida? 
 Några iakttagelser gjordes redan under arbetets gång, vilka bekräftade 
svaret som jag fann i Riksarkivet. Varför begärde Dahlheim själv att få bli 
uppförd på expectanslistan (väntelistan) i samband med att han uteslöts av 
staten och varför sökte han sig åter till den militära banan först 1731 när han 
var 62 år? 
 I Riksarkivet fanns svaret! I mitt arbete fann jag ett egenhändigt brev skri-
vet av Dahlheim till Fredrik I där Dahlheim själv ger svaret. Han valde själv 
att avgå. 
 Alla strapatser, vedermödor och skador han genomlidit sedan han som 
14-årig volontär tog värvning, tog till sist ut sin rätt. Han kunde helt enkelt 
inte fortsätta, eftersom han troligen var mer eller mindre krigsinvalid. Brevet 
är daterat den 19 november 1741 och skrivet till kungen Fredrik I. Avsikten 
med brevet var som vanligt en innestående fordran, men var samtidigt också 
en påminnelse om hans meriter.

Dahlheim skriver:
… hände att jag uti stor sjukdom råkade, den och 1722 anhöll, och 
blev på kongliga majesäts allernådigaste brev till kongliga krigskolle-
gium med 250 riksdaler silvermynts hemmansränta benådat, ej att jag 
anhållit eller tagit avsked, utan för min sjukdoms och mina svåra blesy-
res skull, sedan när jag på riksdagen 1734 min hälsa fullkomligen igen 
erhållet, blev mina meriter skärskådade av höglovliga riksens ständers 
secreta pleno och vidare till deras secreta utskott gått.25

24 Kungliga Magistets orden, Kungliga slottet Stockholm.
25 Brev skrivet av Dahlheim 19 november 1741. Riksarkivet, Likvidationsakter.
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Dahlheims funna brev i Riksarkivet är förklaringen på de tre orden ”uteslöts 
af staten” och visar att det inte var av otacksamhet över uträttade tjänster 
utan skälet var egen ohälsa. Det som under åren har skrivits av populärhis-
torikerna om att Dahlheim genom illvilja avskedats, har sin förklaring i att 
han ådragit sig så många blessyrer att han blev oförmögen att anta någon ny 
tjänst. Till skillnad från andra officerare, skräddasydde myndigheterna en 
lösning för Dahlheim, om än han inte blev rik på den. Med stor sannolik-
het var också båda parter relativt nöjda med denna lösning. Samtidigt kan 
det konstateras att han egentligen inte blev avskedad från det militära. Han 
sattes istället upp på en väntelista, som en slags reservofficer. Här ryms också 
förklaringen till varför han själv ville bli uppförd på expectansen och först 
1731 ansökte om en ny tjänst. Han säger själv att han först 1734 återfick 
hälsan fullt ut. Frågan är om han verkligen då var helt återställd. Vid sin 
ansökan till kommendantposten på Marstrand var han över 62 år gammal, 
en hög ålder med nutida mått mätt inom yrkeslivet och på den tiden än mer, 
för att på nytt fortsätta en yrkesbana.
 Denna beskrivning visar hur en populärhistorisk text kan utgöra en 
språngbräda för att kartlägga ett historiskt spörsmål. Samtidigt har den visat 
på hur arkiv på ett framgångsrikt sätt kan användas. Framställningen kan 
måhända inspirera någon uppsatsskrivare till att gå vidare utifrån problema-
tiseringen av populärhistoriska texters traderingar, för att på så sätt genom 
forskning nå en djupare kunskap om en person, händelse eller fenomen. ■ 
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Inledningsvis får studenterna se denna bild från Google Earth. Knivskarpt 
skär en linje mellan kontraster, mellan två nationer. Studenterna vet inte i 
detta läge var bilden är ifrån. De studerar den och får sedan frågan vad de ser.

joakim öberg

Att bygga vidare
– Ett exempel på didaktisk forskning i klassrummet

Källa: Google Earth (2013)

Studenterna kontrar snabbt att det är skog på ena sidan och kalhugget på 
andra. De får frågan var vi är. De får tid att tänka. Förslag dyker upp; Afrika, 
Borneo, Brasilien… Vi går nu någon kilometer åt höger, där skogen är ännu 
tätare och sedan får bilden glida åt vänster in över gränsen igen där ett helt 
annat landskap uppträder med utpräglad jordförstörelse. Studenterna får 
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åter frågan var vi befinner oss men ingen prickar rätt.1 De börjar bli otåliga, 
de vill veta. Vi går tillbaka till ursprungsläget och zoomar ut. Efterhand hörs 
ett sus av aha-upplevelse då de ser att vi är vid gränsen mellan…
 Ovanstående är inledningen på den föreläsning kapitlet kommer att be-
handla. Den är ett exempel på hur hållbar utveckling konkret kan illustreras 
genom att visa de olika situationer grannländerna på bilden befinner sig i 
och vilka historiska vägar utvecklingen har tagit för att de idag ter sig så an-
norlunda.2 Det ena landet är i stort helt avskogat, delar har tagit skepnad av 
halvöken, emedan det andra fortfarande visar upp frodiga skogar.3

 Längre fram i texten återkommer fortsättningen, men först resan dit.

Att resultat från aktuell [didaktisk] forskning har svårt att nå ut till 
dem som arbetar med frågorna dagligen, är ett faktum […] 4

Liksom många andra arbetsområden används inte den vetenskapliga 
kunskap som tas fram inom området på ett konsekvent sätt. Den pe-
dagogiska kunskapsutvecklingen når sällan fram till lärarna eftersom 
den tradition som finns att följa med i det egna ämnets forskning inte 
gäller för det egna ämnets didaktik. 5

Citaten antyder att den didaktiska forskningen har svårt att sippra ner 
till klassrumsnivå.6 Samtidigt är styrdokumenten tydliga; undervisning ska 

1 I studien görs föreläsningen i två studentgrupper. I den första omgången 
kommer ingen med rätt svar. Däremot är det en som svarar rätt i den andra. 
Svaret bekräftas då inte direkt, övriga studenterna får ge fler förslag innan det 
rätta svaret återkopplas till studenten ifråga.

2 Innehållsmässigt bygger föreläsningen i huvudsak på Diamond (2005), CIA 
(2013), samt egna ingående studier av de båda länderna utifrån Google 
Earth.

3 Även det andra landet brottas med miljöproblem och avskogning, men 
skillnaderna mellan länderna är enorm.

4 Håkansson & Sundberg (2012), s. 17.
5 Hedin (2006), s. 331.
6 I skrivande stund har nyligen rapporten Hur kan ny kunskap komma till 

bättre användning i skolan kommit från Utbildningsutskottet. I rapporten 
står att läsa: ”Forskning om undervisning och lärande är i dag ett område som 
växer internationellt, men många gånger har resultaten svårt att nå fram till 
såväl utbildningspolitiker och professionella praktiker som lärarstudenter.” 
Utbildningsutskottet (2013), s. 11.
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bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.7 En möjlig väg att 
bryta problematiken är att lärare utifrån didaktisk forskning utvärderar 
och vidareutvecklar sin undervisning,8 ett arbetssätt som John Hattie har 
beskrivit som bland ”de mest kraftfulla påverkansfaktorer på elevpresenta-
tioner som vi känner till”.9

 Denna text tar avstamp i ovanstående och nyfikenheten riktas mot hur 
studenter kan uppleva undervisning byggd på didaktisk forskning. Utifrån 
denna utgångspunkt har ovan inledda föreläsning konstruerats,10 utvärderats 
och utvecklats genom kvalitativa intervjuer med berörda studenter. Arbetet lig-
ger i linje med det som benämns Scholarship; att låta forskning och under-
visning närma sig varandra i en kollektiv akademisk kontext. Scholarshipbe-
greppet består av fyra delar, av vilka Scholarship of teaching and learning är 
av särskilt intresse då läraren just arbetar på detta sätt; tar till sig, reflekterar 
och utvecklar andras didaktiska forskning i sin egen undervisning och sedan 
kommunicerar resultatet med övriga forskarsamhället.11

 Föreliggande studie har ett konstruktivistiskt perspektiv i betydelsen att den 
lärande konstruerar sin egen förståelse. Ny information bearbetas aktivt och 
kopplas samman med tidigare förståelse.12 Det nya integreras med det gamla 
genom att passa in i den tidigare förståelsen, eller genom att den gamla för-
ståelsen omstruktureras/omtolkas för att passa in i det nya.13 Drivkrafterna 
för processen är vårt behov att ”skapa mening, struktur och förståelse”.14 

7 SFS 1992:1 434 Högskolelag Kap. 1 § 2; SFS 2010:800 Skollag Kap. 1 § 5.
8 Elmgren & Henriksson (2010), Kap. 9.
9 Hattie (2012), s. 212.
10 Föreläsningen i fråga är endast ett exempel på hur de didaktiska principerna 

som tas upp i föreliggande arbete kan användas. Jag är också medveten 
om att det sällan finns den tid att tillgå med förberedelser som har kunnat 
läggas på aktuell föreläsning, det går sällan att ha med allt, men det är ändå 
möjligt att inspireras av någon eller några av de ingående principerna då nya 
lektionsupplägg planeras.

11 Elmgren & Henriksson (2010), s. 128ff; Hedin (2006) s. 435f.
12 Hedin (2006), s. 312.
13 Pettersen (2008), s. 101.
14 Elmgren & Henriksson (2010), s. 36.
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Vikt läggs också vid att den lärande interagerar socialt, exempelvis med lärare 
och kurskamrater. Möjligheten att ”få förklara för andra och höra andras 
förklaringar av samma fenomen” anses gynna förståelsen. Denna utvidgning 
av perspektivet benämns social konstruktivism.15 Även om ett studentcen-
trerat förhållningssätt ses som centralt i positioneringen lyfts läraren fram i 
sin ledande och stödjande funktion,16 där exempelvis perspektiv som inte 
upptäcks av studenterna själva kan synliggöras.17

 Föreläsningsformen är kritiserad för sin retorik- och förmedlingspedagogik 
och har fått träda tillbaka för mer problem- och praktikcentrerade under-
visningsformer. Föreläsningar är dock fortfarande den vanligaste undervis-
ningsformen i högre utbildning, vilken gör den relevant att studera.18 Det 
socialkonstruktivistiska perspektivet kan tyckas rimma dåligt med föreläs-
ningsformen, men som Anna Hedin påpekar kan föreläsningar vara ett bra 
sätt att intressera studenter för ett ämne, ge översikt, förklara svåra begrepp 
och sätta in kunskapen i ett sammanhang: ”Traditionella föreläsningar läm-
par sig bra för detta, men sämre för att stimulera kritiskt tänkande och pro-
blemlösning som i stället behöver övas aktivt. Men föreläsningar kan göras 
interaktiva genom att […].”19 Föreliggande arbete undersöker just vad detta 
”genom att” kan betyda.
 Forskning ger inget facit för kvalitativt god undervisning, fenomenet är 
för komplext för att enkelt låta sig fångas. Vissa generella principer kan dock 
identifieras20 och det aktuella exemplet är uppbyggt utifrån flera av dessa, 
hämtade från mer allmän didaktisk forskning, såsom metastudier samt mer 
specifik högskolepedagogisk dito. Upplägget har inspirerats av områden som 
motivation, studentaktivitet, återkoppling, lärstilar, variationsteori, IKT21 

och lektionsstruktur. Förutom dessa områden förs inslag från minnes- och 

15 Hedin (2006), s. 314.
16 Håkansson & Sundberg (2012), s. 91, 131.
17 Gärdenfors (2010), s. 179.
18 Pettersen (2008), s. 297.
19 Hedin (2006), s. 96.
20 Håkansson & Sundberg (2012), s. 54f, 72f.
21 Informations- och kommunikationsteknik.
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kognitionsforskning in; områden som annars har haft svårt att integreras 
med didaktiskt inriktad forskning.22

 Föreläsningen som studeras ingår i kursen ”Perspektiv på hållbar utveck-
ling”.23 Min del av kursen är att lyfta fram ett historiskt perspektiv på hållbar 
utveckling. För att genomföra detta sammanlänkande uppdrag används ett 
begrepp jag kallar ”hållbar utveckling i historiskt perspektiv”. I begreppet 
läggs flera samverkande perspektiv på hållbarhet; miljömässigt, ekonomiskt, 
socialt, politiskt, men begreppet utvidgas med en tydlig historisk dimension. 
Intentionen är att studenterna ska se hållbar utveckling i alla dess dimen-
sioner ur perspektivet då–nu–framtid, det vill säga; dagens situation är ett 
resultat av gångna tiders händelser och beslut och i gengäld är den framtida 
utvecklingen beroende av vad som görs och beslutas idag. Studenterna för-
väntas även kunna sätta in sig själva i denna historiska kedja. Utifrån denna 
breda syn på hållbar utveckling samt de principer som tagits stöd i ur didak-
tisk forskning har föreläsningen byggts, utvecklats och studerats utifrån två 
skilda studentgrupper och genomförts genom följande cykliska upplägg:

1. Undervisning första studentgruppen samt genomförande av intervjuer

2. Analys av första gruppens intervjuutfall

3. Revidering av lektionsupplägg utifrån första gruppens intervjuutfall

4. Undervisning andra studentgruppen samt genomförande av intervjuer

5. Analys av andra gruppens intervjuutfall

6. Sammantagen analys från de båda studentgrupperna

Utifrån dessa båda intervjuomgångar har två delstudier genomförts:

• Delstudie 1: En fenomenologiskt24 inspirerad studie av studenternas 
upplevelser av själva undervisningsupplägget.

• Delstudie 2: En fenomenografiskt25 inspirerad studie av studenternas 
erfarande av begreppet ”hållbar utveckling i historiskt perspektiv”.

22 Lagergren (2011).
23 Kursen ingår i programmet Internationellt arbete vid Högskolan för lärande 

och kommunikation Jönköping.
24 Se Kvale & Brinkmann (2009), Passim.
25 Se Marton & Booth (2000), Passim.
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De klasser studien genomfördes i bestod av vardera cirka 35 studenter vid 
undersökningstillfället. Av dessa intervjuades 7 respektive 6 studenter, det 
vill säga 13 totalt. Urvalet gjordes strategiskt utifrån mina förkunskaper om 
studenterna. En heterogen grupp skulle kunna uppvisa större differentiering 
i utfallsrummet och försök gjordes att få spridning utifrån kön, studiebak-
grund samt vad jag uppfattar som olika drag hos studenterna såsom ”den 
aktivistiska”, ”den analytiska”, ”den praktiska” och ”den känslomässiga”. In-
tervjuerna genomfördes kort efter respektive föreläsning.
 Att framhålla är att jag inte utvärderar mig personligen som lärare utan 
hur studenterna upplever undervisning byggd på didaktisk forskning, vilket 
också framhölls vid varje intervju. Jag har undervisat studenterna tidigare 
under programmet, men i kursen, och resten av terminen, har jag endast 
detta lektionstillfälle, vilket heller inte är föremål för någon examination. 
Trots detta finns risk för att studenterna upplever beroendeställning till mig, 
vilken jag har försökt minimera.

Teoretisk inspiration
Här följer kortfattat de didaktiska principer föreläsningen inspirerats av. Först 
ut kognitions- och minnesforskning, följt av forskning om motivation, student-
aktivitet, återkoppling, lärstrategier, lärstilar, IKT och variationsteori. Principerna 
är anpassade till föreläsningsformen.
 Kognitionsforskningen kan ge värdefulla bidrag till lektionsstrukturen. 
Peter Gärdenfors menar att lärande och minne är intimt sammankopplade 
med varandra, det ena förutsätter det andra och vice versa.26 För att ha möjlig-
het att ta till sig något, måste också vår uppmärksamhet vara riktad mot det 
som ska läras.27 På grundläggande nivå är det givetvis gynnande för uppmärk-
samheten om studenterna är intresserade, men det finns också andra faktorer 
av vikt.
 Första faktorn 28 är att uppmärksamheten oftast är svår att hålla uppe mer 
än femton till tjugo minuter. Att rast tas vid längre pass är självklart, men 

26 Gärdenfors (2010), s. 46f.
27 Pettersen (2008), s. 304f.
28 De här presenterade faktorerna är inte rangordnade hierarkiskt.
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utifrån ovanstående bör föreläsningen brytas ner i mindre delar, vilket kan 
göras genom mikropauser om några minuter alternativt att någon form av 
aktivitetsbyte läggs in. Låt studenterna reflektera över det som nyligen tagits 
upp, låt dem kort diskutera i smågrupper, summera vad som tagits upp den 
senaste kvarten eller byt över till något annat inslag eller presentationstek-
nik.29 Om man bryter vid lämpliga intervaller kan en föreläsning hålla på 
ett tag men längre föreläsningar än cirka 50 minuter innan längre rast tas 
rekommenderas inte.30 Även om rast tas bör hela lärtillfället inte vara längre 
än två timmar.31

 Andra faktorn  är att man minns början och slutet av ett inlärningspass 
bäst. Som framgått kan ett inlärningspass med fördel delas upp i mindre 
enheter och i och med detta kan antalet start och stop mångfaldigas. Avsluta 
varje del av föreläsningen med att summera vad som tagits upp samt börja 
nästa med att snabbt orientera vad som komma härnäst.32

 Tredje faktorn är att studenterna måste ges tid för reflektion under själva före-
läsningen. Ta exempelvis mikropaus där studenterna får låta stoffet sjunka 
in,33 eller styr mer aktivt så de reflekterar genom att öppna upp för dialog om 
det som just tagits upp.34

 Fjärde faktorn, ”repetition är all kunskaps moder” som ordstävet brukar 
förorda. Hur slitet uttrycket än må vara är forskningen överens om att repe-
tition är en av de viktigaste grundpelarna för ett effektivt minne. Idag anses 
det bästa vara att sprida repetitionstillfällena efter systemet tätt inpå i början 
med allt längre intervaller, vilket kallas spridningseffekten. Vilka proportio-
ner som är mest effektiva är dock inte klarlagt,35 men Torkel Klingberg sätter 
stor tilltro till fenomenet:

29 Buzan (2010), Kap 2.
30 Elmgren & Henriksson (2010), s. 181; Hedin (2006) s. 143.
31 Buzan (2010), s. 63.
32 Ibid., s. 61ff.
33 Ibid., s. 61.
34 Hedin (2006), s. 97.
35 Klingberg (2011), s. 62f.
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Spridningseffekten är ett intressant fenomen, men forsknings-
historien är ett exempel på bristen på kommunikation mellan psy-
kologi, pedagogik och neurovetenskap. Den praktiska användbarheten 
av spridningseffekten är uppenbar. Genom att fördela inlärningstillfäl-
lena […] skulle kunskapsnivån kunna öka signifikant utan ökad tids-
åtgång. De praktiska implikationerna av fynden påpekades av psykolo-
ger redan i början av 1900-talet. Trots det är inverkan på pedagogiken 
minimal. Effekten har till och med kallats ett av 1900-talets mest neg-
ligerade psykologiska fynd. [Men] när kunskapen om repetitionsprin-
cipen finns, så för in den i lärarutbildningen och läroplanen. 36

Bäst effekt får repetition förmodligen om den sker mycket nära inpå inlärnings-
tillfället.37 Av detta framkommer; om endast ett föreläsningstillfälle finns att 
tillgå kan det ändå vara av betydelse att väva in repetitionsmoment inom 
ramen för passet. Principen om repetition i nära anslutning till inlärnings-
situationen kan vara betydelsefull och Roar Pettersen hänvisar till en studie 
där en studentgrupp fått repetition i form av ett test inom undervisnings-
tillfället emedan en kontrollgrupp fick testet nästkommande dag. Efter så 
lång tid som 60 dagar efter undervisningspasset mindes den första gruppen 
betydligt mer vid ett uppföljningstest än vad kontrollgruppen mindes endast 
en dag efter undervisningen.38 Detta ligger i linje med vad den kognitiva 
forskningen menar är den mest effektiva repetitionstekniken; att själv göra 
små diagnostiska test.39

 En femte faktor att ta i beaktande är att det är bättre att fokusera på få 
fördjupande exempel istället för flera ytliga, vilket bättre ger möjligheten till 
aktiv bearbetning.40 Gärdenfors menar att det med att förstå är att kunna se 
mönster, ett exempel på något område, vilket ger möjligheten att överföra 
detta mönster, generalisera, till andra situationer. På så vis blir kunskapen 
produktiv istället för repetitiv. Utifrån dessa antaganden menar han; välj ge-
neraliserbara teman ”som är centrala för kunskapsområdet, tillgängliga och 

36 Klingberg (2011), s. 66.
37 Ibid., s. 63.
38 Pettersen (2008), s. 307f.
39 Klingberg (2011), s. 63; Bojs (2011).
40 Hedin (2006), s. 95, 323.
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intressanta för eleverna, knyter an till lärarens egna intressen och expertis 
samt lätt kan kopplas till andra kunskapsområden.”41

 Sjätte faktorn är att den lärande ”får möjlighet att delta i kommunika-
tiva kunskapssammanhang och successivt utvecklar mer och mer fördjupade 
kunskaper”, vilket exempelvis kan innebära att den lärande ”[…] successivt 
går från enklare kunskapsformer […], mot mer kvalificerade kunskapsfor-
mer […] [och att det utvecklas] en mångfacetterad och kvalificerad kommu-
nikation mellan lärare och elev om det aktuella ämnesinnehållet, till exempel 
genom att olika begrepp utvecklas, förklaras och kombineras och att eleverna 
kan bygga kumulativa kunskapskedjor i lärandet över tid.”42 Att successivt 
utöka studenternas deltagande i kunskapspraktiken är förvisso ett långsiktigt 
mål, men i föreliggande lektionsutveckling görs ändå försök att inom ramen 
för föreläsningen inspireras av den beskrivna faktorn. Detta om att bygga 
en gynnsam struktur, men som slås fast i början av resonemanget är det av 
vikt att studenterna fås intresserade, vilket för oss över till motivation och 
aktivitet.
 Vikten av att studenterna är motiverade och aktivt engagerade inför sitt 
lärande framhålls ständigt i didaktisk forskning. Till synes självklart, men 
skriver Gärdenfors, trots att det är centralt för lärande är det ännu ett ganska 
outforskat område, vi vet ganska lite om hur man bäst går tillväga i praktiken 
och det finns fog för att man som lärare stannar upp och reflekterar över 
hur motivation och engagemang kan gynnas. Det första att lyfta fram är det 
självklara, men ibland svåra så som att försöka göra undervisningen så intres-
sant som möjligt för målgruppen, vilket underlättas om möjlighet finns att 
välja exempel som kan kopplas till studenternas egna intressen,43 att det har 
nyhetsvärde och kan sammanlänkas med studenternas förkunskaper.44

 Forskningen skiljer på yttre och inre motivation, varav den första har sin 
utgångspunkt i sådant som att få höga betyg och skaffa sig en utbildning, 
emedan den senare har grund i den lärandes eget intresse och nyfikenhet in-

41 Gärdenfors (2010), s. 36ff, 269, citat från s. 269.
42 Håkansson & Sundberg (2012), s. 264.
43 Gärdenfors (2010), s. 21, 69, 266.
44 Hedin (2006), s. 94, 345.
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för innehållet.45 Den yttre motivationen tenderar att gynna ytinlärning och 
den inre djupinlärning. Båda formerna är viktiga, men det är främst den inre 
motivationen som är avgörande, den ”leder till större inlärningsvinster.”46

 Motivation är starkt sammankopplat med känslor47 och senare forskning 
visar ett tydligt samband mellan undervisning som berör känslomässigt och 
goda studiepresentationer.48 Det finns även en stark koppling mellan känslor 
och minnet. Denna så kallade emotionalitetseffekt fungerar både då det är 
emotionellt positivt som negativt, men det är de positiva emotionerna vi bör 
sträva efter, inte minst då dessa, exempelvis nyfikenhet, har större effekt på 
viljan att lära sig mer.49

 Motivation och interaktiv undervisning är starkt associerade. De lärande 
måste bjudas in till dialog genom engagerande och djupgående frågor. Detta, 
”det dialogiska klassrummet”, är enligt Hattie nödvändigt för de lärandes 
engagemang.50 Dialogens betydelse lyfts fram av Håkansson och Sundberg 
då de skriver att ”lärarledda, måldrivna och inkluderande diskussioner mel-
lan lärare och elever i form av att ställa frågor, opponera, omformulera, sum-
mera etcetera, har visat sig centrala för att eleverna ska bli medvetna om 
möjliga perspektiv och om sin egen förståelse av ett visst innehåll. Sådana här 
samtal har också en motivationsstärkande funktion …”.51

 För att gynna motivation är det av vikt att undervisningen är utmanande, 
det är enligt Hattie ”en av huvudingredienserna i effektivt lärande”. Men den 
måste vara utmanande på en för målgruppen anpassad nivå samt kunna kopp-
las till tidigare kunskaper. Utmaning och engagemang hänger starkt samman 
och som kombination är de effektiva för lärande. Om inte undervisningen är 
utmanande, det vill säga återkopplar det som den lärande redan vet eller anses 
vara för låg svårighetsgrad, då tenderar återkopplingen ha ringa värde.52

45 Elmgren & Henriksson (2010), s. 50f.
46 Hattie (2012), s. 66.
47 Gärdenfors (2010), s. 70.
48 Håkansson & Sundberg (2012), s. 147, 155.
49 Gärdenfors (2010), s. 74ff.
50 Hattie (2012), s. 102–106, citat från s. 105.
51 Håkansson & Sundberg (2012), s. 91.
52 Hattie (2012), s. 79, 80, 160, citat från s. 79.
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 Att undervisningen måste vara utmanande hänger samman med kogni-
tiva konflikter, med vilket menas att den nya kunskapen inte riktigt passar 
in i den lärandes förförståelse.53 I och med den konflikt som uppstår mellan 
det gamla och nya har studenterna möjlighet att bearbeta och vidareutveckla 
sin förståelse för exempelvis fenomen och begrepp. Läraren fyller en viktig 
funktion, det gäller att guida studenterna så att de inte bara för in det nya, 
ibland nödtorftigt, i sina befintliga kognitiva strukturer utan målet för be-
greppsutvecklingen är att de utvecklar sin förståelse av lärandeobjektet ifråga, 
vilket kan underlättas av att läraren medvetet för in kognitiva konflikter i 
undervisningen.54 Kognitiva konflikter är effektiva då det gäller gynnandet 
av reflektion och motivation. När hanteringen av den kognitiva konflikten 
kommer till sin lösning, det vill säga den lärande kommer till förståelse och 
får en aha-upplevelse, inträder en lättnad eftersom de spänningar som kon-
flikten gett upphov till får sin lösning.55 Resonemanget om kognitiva kon-
flikter leder nu över till vad som är centralt för aktuell föreläsning, att låta 
studenterna lösa ett uppdrag.
 Att undervisningen byggs upp som ett problem, eller som i föreliggande 
fall en gåta, lyfts fram som gynnande av motivation och aktivitet. Ett sätt 
att genomföra detta kan vara att använda omvänd sekventiell struktur och 
börja med ett för studenterna relevant och spännande problem i nuet: ”detta 
har hänt, men varför har det hänt på detta vis, det är er uppgift att lösa”. På 
så vis byggs tydlig studentaktivitet in. För att ytterligare öka aktiviteten kan 
det vara effektivt att inte presentera fakta för snabbt utan låta presentatio-
nen successivt utökas varefter studenternas förförståelse inför nästa kognitiva 
konflikt ökar. Det får gärna ta tid innan svaren ges för då kan studenternas 
nyfikenhet hållas kvar på en högre nivå och de tänker förhoppningsvis vi-
dare själva. Om någon snabbt svarar rätt och det blir bekräftat direkt, då har 
övriga missat möjligheten att aktivt fundera vidare och delta i diskussionen. 

53 Pettersen (2008), s. 119.
54 Elmgren & Henriksson (2010), s. 51f.
55 Hedin (2006), s. 345.
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Det är bättre att låta svaret hänga kvar till rätt ställe i föreläsningen och istäl-
let för att direkt bekräfta ett rätt svar kan frågan bollas vidare till gruppen om 
det finns fler alternativa svar.56

 Gärdenfors menar att just detta att strukturera undervisningen som ett 
uppdrag kan liknas vid den uppenbart höga motivationskraft som finns in-
byggd i en del datorspel vilka bygger på drivkraften att lösa problem med 
lagom, samt ökande svårighetsgrad. Uppdragstanken kan med fördel kom-
bineras med social interaktion samt lärarens guidning av uppdragets fram-
åtskridande. Rätt använt, menar han, kan denna typ av upplägg gynna den 
inre motivationen till den grad att ”någon ytterligare belöning än själva gläd-
jen i att klara uppdraget inte [kommer] behövas.”57 Att lägga upp undervis-
ningen som en gåta eller ett uppdrag ligger i linje med att studenternas mo-
tivation ökas av interaktivitet och att undervisningen ska vara utmanande, 
väcka nyfikenhet, bygga på successivt ökad komplexitet i informationen och 
skapandet av kognitiva konflikter. Allt detta kräver dock ytterligare en akti-
vitet, nämligen återkoppling.
 I de metastudier som gjorts på senare år över didaktisk forskning framgår 
tydligt att återkoppling är av vikt för en effektiv lärmiljö.58 Mycket bygger 
på återkoppling i ett längre tidsperspektiv, exempelvis inlämningsuppgifter, 
prov med mera. I föreliggande arbete finns som framgått endast ett föreläs-
ningstillfälle till förfogande, men som framförs i metastudierna, bland den 
viktigaste återkopplingen är dock den som sker löpande under lektionstid. 
Vanligtvis sker återkopplingen under pågående lektion såsom bekräftelse el-
ler korrigering utifrån svaren på lärarens frågor, men ett annat sätt, vilket 
gynnar mer kognitiva förmågor, är att istället be om fler svar, annorlunda 
svar eller helt enkelt ge mer information som kan få de lärande att fundera 
vidare på frågan.59 På så vis är återkopplingen ett sätt att ”starta reflektion 

56 Resonemanget bygger på Elmgren & Henriksson (2010), s. 115; Gärdenfors 
(2010), s. 90; Hedin (2006), s. 96, 106, 144, 312, 345; Pettersen (2008),   
s. 120, 313f.

57 Gärdenfors (2010), s. 89f, 267, citat från s. 90.
58 Hattie (2012); Håkansson & Sundberg (2012).
59 Hattie (2012), s. 161f, 173.
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hos studenten som inbjuder till självvärdering och aktivitet”.60 Det är också, 
som Håkansson och Sundberg skriver, att vid ”reflekterande och utforskan-
de återkoppling ligger ansvaret för lärandet både hos läraren och eleverna.”61 
Återkoppling löpande under pågående undervisningspass tenderar också att 
gynna uppmärksamheten hos studenterna då de måste vara beredda ifall just 
de får frågan av läraren.62

 I forskningen skiljs det på affektiv och kognitiv återkoppling. Den första 
innebär att återkopplingen främst syftar på den lärande som person och kan 
vara av både positiv och negativ karaktär. Det är dock inte den affektiva åter-
kopplingen som främst ska eftersträvas utan den kognitiva, det vill säga att 
den fokuserar på själva uppgiften och innehållet.63 Något som framkommit 
angående återkoppling är att det inte är den som ges från lärare till elev som 
är den viktigaste utan den som går från elev till lärare. Det är först då läraren 
kan revidera undervisningen utifrån var eleverna befinner sig på sin väg mot 
målen.64

 Det finns olika sätt att se på lärande och många är de indelningar som 
gjorts utifrån strategier och stilar. Här följer några som har relevans för före-
liggande arbete. Först något om ytinriktade och djupinriktade lärstrategier. 
Till den ytinriktade strategin förknippas ett ytligt lärande, som riktas mot att 
memorera faktadetaljer, men utan reflektion om väsentligheter. Helheten är 
inte viktig, man antar en atomistisk syn på kunskap. En ytinriktad strategi 
kan mycket väl inbegripa att större mängder information memoreras, men 
utan att någon vidare förståelse äger rum. Med denna strategi gynnas inte 
transfer, det vill säga att kunskaperna kan användas och sättas in i nya sam-
manhang, alltså produktiv kunskap. Ytinriktad strategi är istället repetitiv och 
är inte gynnsam för minnet på längre sikt, trots sin fokus på memorering.65

60 Hedin (2006), s. 205.
61 Håkansson & Sundberg (2012), s. 211.
62 Hattie (2012), s. 107.
63 Håkansson & Sundberg (2012), s. 217.
64 Hattie (2012), s. 158ff; Håkansson & Sundberg (2012), s. 216.
65 Elmgren & Henriksson (2010), s. 20ff; Gärdenfors (2010), s. 270; 

Håkansson & Sundberg (2012), s. 155.
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 Med den djupinriktade lärstrategin gäller i stort det motsatta. Här foku-
seras på förståelse av fenomenet ifråga, efter det väsentliga, meningen, något 
som måste inbegripa helheten. Ett holistiskt synsätt på kunskap antas. Den 
nya kunskap som hanteras kopplas till förförståelsen av fenomenet och be-
arbetas tillsammans med denna till en ny helhet. Djupinriktad strategi leder 
till möjlighet till transfer och är gynnsam för minnet, även på längre sikt. 
Sålunda är det främst en djupinriktad lärstrategi som bör eftersträvas, vilket 
kan gynnas av studentaktivitet och interaktion.66 Dock ska kategorierna inte 
ses som en fullständig dikotomi. De överlappar varandra, inte minst inbegri-
per även djupinriktad strategi memoreringsinslag. Samma person kan dess-
utom använda sig av olika strategier beroende på uppgift.67

 Det andra att ta upp är lärstilar. Oftast föredrar den enskilda individen 
ett givet sätt att ta in och hantera information på. Ett sätt som detta delas in 
på är VARK. I akronymen står V för visuell stil, där personen ifråga främst 
lär via synen och föredrar presentationer med bilder, modeller, diagram och 
liknande. A står för auditiv och förknippas med personer som föredrar att 
ta in via hörseln som föreläsningar, berättelser och diskussioner. Bakom R:et 
står read and write att finna, där personen ifråga helst tar till sig genom att 
läsa texter, men också att skriva själv. Denna kategori sammanförs ibland 
med den visuella. Slutligen K som står för kinestetiskt lärande, med vilket 
menas att personen föredrar att själv göra saker praktiskt som laborationer, 
studiebesök och rollspel. De flesta är dock multimodala, det vill säga kan 
växla mellan olika stilar efter situationen.68

 Även om olika personer föredrar olika sätt att lära bör en bred under-
visningsrepertoar, där studenterna får möta en mängd olika presentations-
sätt, användas.69 Detta dels för att studenter med olika lärstilar ska känna 
att något presentationssätt i undervisningen passar dem, vilket också har en 

66 Elmgren & Henriksson (2010), s. 20ff, 180; Håkansson & Sundberg 
(2012), s. 155.

67 Elmgren & Henriksson (2010), s. 20ff.
68 Ibid., s. 86; Hedin (2006), s. 49, 313.
69 Se exempelvis Håkansson & Sundberg (2012), s. 265; Hattie (2012), s. 138.



201 

rättvisedimension,70 dels för att även om den enskilde föredrar en viss stil så 
lär och minns de flesta ännu bättre om flera stilar och därmed också flera 
sinnen får verka samtidigt. Generellt är det dock ett sinne som sticker ut hos 
oss människan och det är synen. Gärdenfors skriver att ”människans hjärna 
tar till sig och tolkar visuell information på ett mycket effektivt sätt, […] inte 
minst rörliga visuella intryck”. Att visualisera det den lärande ska ta till sig, 
inte minst då det gäller förståelsen av mer abstrakta mönster, är bland det 
mest kraftfulla som kan tas till.71

 Att många tänker på den goda berättaren då de försöker minnas sina bästa 
lärare är nog ingen slump. Gärdenfors skriver att ”människans minne är 
gjort för att komma ihåg berättelser”, ”[de] får vår kunskap att hänga sam-
man”. Människan är omgiven av berättelser och dessa är en naturlig del i vårt 
sätt att lära oss och det borde, menar han, ägnas mer fokus åt berättandets 
pedagogik, inte minst med tanke på dess betydelse för att visa mönster samt 
frambringa känslor och motivation.72

 Ovan framgår att två av de mer effektiva presentationsteknikerna är att 
visualisera samt lägga upp undervisningen narrativt. Utifrån detta kan slut-
satsen dras att det kan vara effektivt att kombinera berättandet med samtidig 
visualisering. Vad antaganden byggs på är att människan har ett arbetsminne 
för vardera synen och hörseln och att dessa båda kan arbeta oberoende av 
varandra samt att hjärnan har kapacitet att samordna informationen dem 
emellan.73

 Visualiseringens och narrationens styrkor för nu vidare över till IKT, ett 
område där utvecklingen varit enorm de senaste åren, något som får konse-
kvenser inom utbildningens domäner. Många ser denna utveckling som re-
volutionerande, exempelvis Gärdenfors som menar att: ”Den digitala tekni-
ken erbjuder i själva verket möjligheter till lärande som är radikalt annorlunda 
än vad som kan uppnås med skriven text och statiska bilder. I[K]T innebär 

70 Elmgren & Henriksson (2010), s. 57.
71 Gärdenfors (2010), s. 50, 165, 235ff, 267, citat från s. 165.
72 Ibid., s. 204, 210ff, citat från s. 204.
73 Ibid., s. 238f.
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därför en av de viktigaste förändringarna av villkoren för lärande – en revolu-
tion för pedagogiken som kan bli minst lika stor som den som tryckpressen 
innebar.”74 Mycket av denna föreställning om vad tekniken kan innebära för 
lärande bygger på elevernas egna möjligheter att arbeta, interagera, samar-
beta och få återkoppling via IKT. Men även en enskild lärarledd föreläsning 
kan gynnas av de förtjänster IKT har att erbjuda, exempelvis då den kan 
vara ett hjälpmedel för att bygga upp visualisering och narrativa strukturer 
i undervisningen, inte minst då de kan stödja berättandet, exempelvis med 
bild, text, ljud och film. Den digitala tekniken gynnar också interaktivitet 
då det ofta går att använda den spontant utefter det som uppkommer i un-
dervisningssituationen. Likaså känner nyare generationer datoranvändare sig 
bekväma med den digitala tekniken, något som kan fungera motivationshö-
jande.75 Det måste dock poängteras att tekniken inte i sig själv är en univer-
sell lösning, den måste fyllas med ett relevant innehåll, eller snarare, det gäller 
låta tekniken förstärka och förtydliga det innehåll som ska presenteras.76

 Ovan framgår vikten av att kunna presentera undervisningen på en mängd 
olika sätt men det gäller att inte distrahera med allt för många stimuli sam-
tidigt, människan kan bara bearbeta en viss mängd information samtidigt, 
men rätt använt kan tal, text och bild samverka och förstärka varandra.77 Det 
gäller att arbeta med strukturen, dels så att lärostoffet är logiskt uppbyggt i 
tid och rum under föreläsningen, dels att använda de olika presentations-
teknikerna på ett sätt så att dessa sammankopplingar av lärostoffets delar 
gynnas.78

 Ett varierande presentationssätt kan således gynna lärande, men det finns 
också en annan typ av variation, där fokus är att det fenomen som ska läras 
presenteras utifrån en variation av aspekter, vilket här för vidare till varia-
tionsteorin och dess fenomenografiska grund.

74 Gärdenfors (2010), s. 227f.
75 Ibid., s. 223–236.
76 Se exempelvis Elmgren & Henriksson (2010), s. 176; Gärdenfors (2010),   

s. 224f.
77 Elmgren & Henriksson (2010), s. 41.
78 Hattie (2012), s. 138.
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 Lärande är enligt teorin när det sker en förändring i hur världen erfars 
hos individen. Man kan utifrån detta få uppfattningen att synen på lärande 
saknar distinkt mål, men eftersom fenomenografin intresserar sig för lärande 
inom skolan, finns pedagogiska kriterier som således kan ligga till grund 
för en hierarkisk kvalitativ rangordning. Ett hierarkiskt högre sätt att erfara 
objektet på skulle då vara ett mer komplext och ur pedagogisk synvinkel mer 
eftersträvansvärt.79

 Den lärande måste ges möjlighet att urskilja de signifikanta skillnaderna i 
ett lärandeobjekt kontra andra objekt. Studenterna måste alltså ges möjlighet 
att urskilja vilka aspekter som är specifika, eller kritiska, för det lärandeobjekt 
som är i fokus och dessutom fokuserat urskilja dessa aspekter simultant. Hur 
effektivt studenterna sedan kan urskilja dessa beror på hur läraren kan kreera 
lämpliga variationsmönster i lärandesituationen,80 vilket för in på ett av de 
mest centrala begreppen inom teorin, nämligen variation.
 ”Man måste ha erfarit ett fenomens variation för att förstå dess mening, 
dvs. det vi erfar är hur något skiljer sig från något annat.”81 Inom teorin 
laboreras det med flera olika variationsmönster varav två är mer aktuella i fö-
religgande studie. Att kunna uppleva kontrast är grundläggande för lärande, 
vilket också framgår av citatet ovan, men om flera kritiska aspekter skall be-
aktas samtidigt, måste dessa också upplevas samtidigt, vilket kallas fusion. Det 
är mer effektfullt för lärandet, inte minst då det gäller att anpassa sig till olika 
situationer, att betrakta fenomen utifrån ett antal olika samtida upplevda, 
men analytiskt skilda aspekter.82

 Här ovan har ett antal didaktiska principer beskrivits. Jag har försökt ta dem 
på allvar och haft ambitionen att utifrån dem bygga föreläsningen i fråga.

79 Marton & Booth (2000), s. 30, 146ff, 181ff, 264ff.
80 Marton & Tsui (red. 2004), Kap. 1.
81 Gustavsson (2008), s. 23.
82 Marton (2005), s. 110f.
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Föreläsningen
Suset av aha-upplevelse orsakas av att studenterna upptäcker att det är His-
paniola, ön som delas av Haiti och Dominikanska republiken, som framträ-
der vid utzoomningen. Vi zoomar in igen och frågan ställs varför det ser så 
olika ut och varför det är skog på ena sidan och inte den andra. Snart börjar 
förslag komma, men i flesta fall är det närliggande förklaringar, exempelvis 
att man har kalhuggit på ena sidan. Följdfrågan varför ena, men inte andra, 
sidan har kalhuggits ställs då. Svar om att länderna har olika miljöpolitik 
kommer, men återigen kommer följdfrågan varför.
 Vi går vidare runt på ön via Google Earth och ser på skillnader. Med hjälp 
av frågor kommer vi gemensamt fram till allt fler svar på frågan om varför 
det är skog på ena sidan, men inte den andra. Exempelvis tas skillnaden upp 
angående antal skyddade naturområden, 4–74 till Dominikanska republi-
kens fördel, en tredjedel av landets yta, samt att landet är täckt av 30% skog 
emedan Haiti har mindre än 1% av ursprunglig skog kvar. Vi ser också att 
det på vissa ställen går att följa gränsen och se att det är helt olika jordbruks-
system på var sida, ett modernt storjordbruk på den dominikanska, ett små-
skaligt familjejordbruk på den haitiska. Den stora turistindustrin, med rader 
av lyxanläggningar noteras också på den dominikanska sidan.
 Studenterna får själva komma allt närmare de grundläggande förklaring-
arna, men med viss styrning. Ett flertal olika funktioner i Google Earth 
används under resan över ön, exempelvis foton från marknivå och Global 
Awareness. En inzoomning i Port-au-Prince görs och fram träder förödelsen 
efter jordbävningen 2010 och alla de tältläger som ännu finns kvar. Söder 
om staden framträder ett område där eliten bor i enorma villor med swim-
mingpooler, det mesta återställt efter jordbävningen och där också ett ut-
brett slumområde, delvis fortfarande raserat efter katastrofen, ligger endast 
ett hundratal meter från lyxvillorna.
 Vid den här punkten skiljer sig de båda föreläsningsomgångarna åt då det 
i den andra visas ett exemplar av Dagens Nyheter med en artikel83 som tar 
upp situationen i dagens Haiti och en del framtidsfunderingar, detta med an-
ledning av treårsdagen av jordbävningen. Vi resonerar kring artikeln och Hai-
tis situation och framtidsutsikter. Ytterligare en skillnad mellan omgångarna är 

83 Hansen & Winiarski (2013).
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att en student plötsligt frågar under den andra hur det ser ut med sophante-
ringen i Haiti. Ett foto i Google Earth som visar en av sopor överfylld flod i 
norra Port-au-Prince får illustrera.
 Nu är det dags för ytterligare en nyckelpunkt. Vi ser ett ynka litet skogs-
område i bergen söder om huvudstaden, ett av de få ursprungliga bevarade. 
Det syns rök i skogen. Någon eldar, påpekar en student, men ingen kan svara 
på varför det görs. Vi ser nu ett känsloladdat filmklipp, Cutting Haiti’s Forests,84 
om illegal skogsavverkning i nationalparken där fattiga haitier desperat 
hugger för att tillverka träkol. Det framgår också att Haiti inte har råd att 
bevaka dessa rester av sin skog och att man till största del använder träkol som 
energikälla emedan grannlandet sedan länge gått över till fossila bränslen, inte 
minst gas, samt att man har i jämförelse stor elproduktion. Efter detta går vi 
över till den dominikanska sidan där vi ser dammar i bergen för elproduktion 
samt ett väl utbyggt system hamnanläggningar för införsel av gas och olja.
 Vi går tillbaka till ursprungsbilden och frågorna kring den och nu har 
studenterna kommit fram till förklaringen att Haiti är mycket fattigare än 
sin granne och att man inte genomgått samma moderniseringsprocess utan 
använder träkol istället för el och gas i hushållen. Studenterna verkar nöjda 
med att de har en förklaring, men då är det dags för nästa frågor om varför 
Haiti är fattigare och varför träkol fortfarande används som huvudsaklig en-
ergikälla, när det inte längre görs i Dominikanska republiken. Studenterna 
leds allt närmare en förståelse av problemet som helhet och de får nu studera 
en mängd statistik genom Gapminder (se Bilaga 1). Statistiken från de båda 
länderna visas sida vid sida så att jämförelser dem emellan kan göras, detta 
också jämfört med Sverige. Vi ser bland annat de tre ländernas ekonomiska 
utveckling över tid, förväntad livslängd, skogsarealer, barnadödlighet och 
energianvändning. Statistiken animeras utifrån den inbyggda tidslinjefunk-
tionen. Nu ser studenterna att det tycks finnas ytterligare en mängd förkla-
ringar, men varje gång de hittar en ny får de nya följdfrågor. Studenterna får 
nu se ytterligare en mängd statistik över de båda länderna utifrån en pdf, de 
studerar den och reflekterar med bänkgrannarna om de kan hitta ytterligare 
förklaringar. Efter en stund inser de att det är dubbelt så stor befolkningstät-

84 Hedges (2010).
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het i Haiti i jämförelse med grannlandet, men också att det är mycket stor 
skillnad i det mesta. Exempelvis att det verkar vara totalt olika samhällen 
med olika språk, befolkning och att det måste ha varit olika kolonialherrar. 
Flera framför att Haiti i princip är en helt ”afrikansk” nation befolknings-
mässigt och att grannen verkar utgöra en ”spansk” nation. Detta får utgöra 
en cliffhanger och vi bryter för en halvtimmes fikapaus där studenterna om-
beds fundera vidare om det kan finnas ytterligare förklaringar till de båda 
ländernas olika situation idag.
 När studenterna kommer tillbaka efter rasten är den ursprungliga bilden 
framme igen och de får frågan om det finns några nya funderingar. Kom-
mentarer dyker upp om att det nog har varit diktatorer inblandade och att 
det koloniala arvet spelar in, men det är oftast mer diffusa gissningar än att 
man faktiskt vet. Vi studerar nu en karta över öns altituder och resonerar 
kring att det faktiskt finns en del klimatologiska och geologiska skillnader 
mellan de båda länderna och att Haiti haft ett betydligt sämre utgångsläge än 
sin granne. Till en början var hela ön skogbevuxen, men miljön är känsligare 
för påverkan på den haitiska sidan.
 Nu kommer ytterligare en central del i upplägget, en genomgång på 45 
minuter av den historiska och politiska förklaringen till varför de båda län-
derna uppvisar så olika utvecklingslinjer. Mest fokus läggs på de avgörande 
punkterna i historien (se Bilaga 2). I samband med att spänningarna mel-
lan de båda nationerna tas upp under denna genomgång läses ett avsnitt ur 
Bockfesten85 av nobelpristagaren Mario Vargas Llosa upp för att visa vilka 
känslor som kunde svalla mellan öns olika befolkningsgrupper.
 Avslutningsvis går vi tillbaka till den ursprungliga bilden och frågan om 
varför det är skog på ena sidan men inte den andra ställs åter. Här gjordes 
en miss första omgången. Det hela hade tagit längre tid än beräknat så väl 
framme vid denna punkt var undervisningstiden slut. Studenterna upp-
muntrades att själva fundera över hur de skulle svara på frågan om de fick 
den nu istället för två och en halv timme tidigare. En avlutande diskussion 
var planerad liksom frågor om vad studenterna lärt sig och vilken använd-
ning de kunde tänkas ha av det som tagits upp. Vid andra tillfället dispone-

85 Vargas Llosa (2000/2011).
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rades tiden så att en avslutande diskussion hanns med.86 Detta är sagt om 
själva föreläsningen. Nu är det dags att nämna något om hur de didaktiska 
principerna inspirerat.
 Föreläsningen bygger på ett enda, men tydligt exempel på ”hållbar utveck-
ling i historiskt perspektiv” som fångar in flera kärnområden i utbildningen. 
Studenterna i programmet har sökt sig till det, då frågor likt exemplet Haiti–
Dominikanska republiken engagerar dem. Grundstrukturen i föreläsningen, 
som pågår två gånger en timme, är att första delen bygger på en visuell resa 
i nuet över ön utifrån Google Earth och återkommande interaktion i vad 
som kan ses som det dialogiska klassrummet. Den andra delen bygger på en 
föreläsning med visuellt stöd, där de båda ländernas historiska utvecklingsvä-
gar står i fokus. Båda delarna bygger på tankar om djupinlärning, kognitiva 
konflikter och successiv återkoppling.
 I föreläsningens inledning är det bilden vid nationsgränsen som står i fokus. 
Bilden är tydlig i sina kontraster och den möter studenterna på ett näst intill 
chockartat sätt, så känslomässigt starkt upplever många den. Samtidigt är 
den intresseväckande. De vill verkligen veta var vi är och vad som hänt. När 
vi sedan går in en bit i Dominikanska republiken och låter bilden glida fram 
mot gränsen och in på den haitiska sidan, då blir kontrasterna än tydligare, 
samtidigt som rörelse tillförs. Den inledande sekvensen med satellitbilden 
bygger således på nyfikenhet, känslor, variation, kontrast, tydlighet, visuali-
sering och rörelse, detta kopplat till interaktion.
 Även om studenterna relativt snabbt får veta var vi är, tar nu en resa sin 
början genom att vi resten av föreläsningen undersöker varför det ser så olika 
ut på vardera sidan av gränsen. Studenterna utmanas ideligen med att för-
söka lösa gåtan med vad som har hänt och varför. Allt eftersom får de ny 
information som för dem närmare lösningen. Att vända på den kronologiska 
ordningen och börja i nuet med en gåta för att sedan gå tillbaka i tiden och 
rulla upp svaret i lagom och reflektionsgynnande takt är helt centralt.

86 Viktigt att framföra är att vi inte ensidigt inriktar oss på att allt är sämre 
på den haitiska sidan av ön utan att vi också diskuterar Dominikanska 
republikens problem med hållbar utveckling, exempelvis utifrån att resurser 
importeras utifrån, exempelvis fossila bränslen
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 Att återvända flera gånger till samma bild är centralt i upplägget. Denna 
tydliga och kontrasterande bild repeteras, föreläsningen får en central punkt 
att kretsa kring samt att tiden bryts upp efter mönstret om paus eller ak-
tivitetsbyten med cirka femton minuters intervall. Det viktigaste med att 
återkomma är dock att studenterna får tänka till igen kring samma fråga, 
men nu med mer kunskaper. De upptäcker att de har nya förklaringar, alltså 
utökar de sin kunskapsbas och begreppsutveckling successivt under passet. 
Dessa tillfällen ger en möjlighet för studenterna att tänka igenom det de lärt 
sig, de repeterar således kunskapsstoffet och de märker att de har användning 
av det de nyss tagit del av, vilket också kan ge motivation att aktivt följa med 
i senare delar av föreläsningen. Dessa tillfällen fungerar också som ett sätt att 
testa sig själv samt jämföra sina egna tolkningar med kurskamraters. Hela 
föreläsningen avslutas med att det utifrån bilden ifråga förs ett resonemang 
om vad vi nu har för förklaringar på den ursprungliga frågan samt vad vi ska 
ha kunskapen till.
 Andra aktivitetsbyten varpå strukturen delas upp är inslag som filmklip-
pet, Gapminder, statistiken, miljödiskussionen samt högläsning ur Bockfes-
ten. Utöver dessa större aktivitetsbyten bryts upplägget däremellan av foto-
visning i Google Earth, samt andra funktioner i programmet.
 I forskningsgenomgången tas upp att det narrativa är av stor betydelse för 
förståelse och minne. Undervisningen möter studenterna till stor del som 
en berättelse. Först som en berättelse om två nationers olika förutsättningar 
utifrån hållbar utveckling i nuet och förmodligen lång tid framöver, sedan 
som en berättelse om de två nationernas olika utvecklingslinjer dit sett ur ett 
historiskt perspektiv på hållbar utveckling. I stort bygger upplägget på att allt 
som sägs följs av någon form av visuellt stöd. Ett exempel på denna kom-
bination av visualisering och berättande är då Google Earth används för att 
stödja berättandet eller då tidslinjen animeras simultant med berättandet om 
den historiska utvecklingen. De mest centrala delarna på tidslinjen, där de 
båda nationerna tydligt gått olika utvecklingsvägar till mötes, markeras med 
från linjen utgående animerade pilar. Ovansidan av tidslinjen är reserverad 
för Dominikanska republiken, den undre för Haiti. På så vis byggs power-
pointen på struktur, kontrast och rörelse.
 Det är av vikt för motivationen att känslor blandas in, något som naturligt 
finns inbyggt i valt exempel. Haitis sorgliga situation idag och dess väg dit 
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är känslomässigt engagerande. Området är kantat av starka händelser som 
utrotande av indianer, slaveri, ekologisk katastrof, ofantlig fattigdom, jord-
bävningen 2010 med mera. Filmklippet som visas är också känslomässigt 
uppbyggt med den illegala skogsavverkningen som nu tär hårt på de sista 
resterna av den ursprungliga skogen samt den fattigdom som tvingar fram 
skövlingen. Annat som kan upplevas känsloladdat är kontrasterna mellan 
tältläger och slum kontra lyxvillor och lyxhotell. Även inslaget Bockfesten får 
ses till kategorin känslor.
 Som framgått bygger mycket av föreläsningen på variation och kontrast, 
något som bottnar i variationsteoretiska principer. Ideligen ställs de båda 
nationerna mot varandra i kontrast, oftast simultant, eller närliggande dia-
kront; i Google Earth, Gapminder, statistiken, altitudkartan, tidslinjerna 
och i diskussionerna. Likaså varieras begreppet hållbar utveckling i historiskt 
perspektiv utifrån två skilda historiska utvecklingsvägar.
 Till sist kommer några ord om rasten. Studenterna uppmanas att reflek-
tera utifrån att de nu vet mer än vid lektionens början. Studenterna får då 
en repetition eftersom de går igenom det de vet i det aktuella läget och det 
kan också gynna generativt lärande. Föreläsningen bryts i ett läge där stu-
denterna fått en del statistik presenterat som kan gynna diskussionen, nyfi-
kenheten samt reflekterandet under rasten samt inför den avslutande delen 
av föreläsningen.
 Det ovan presenterade visar hur föreläsningen konkret inspirerats av forsk-
ning kring didaktiska principer, men uppmärksammade studenterna dessa?

Studenternas upplevelser av föreläsningen

Här följer utfallet av Delstudie 1. Nedanstående tabell tar upp de innehålls-
kategorier som mejslats ut ur intervjumaterialet samt hur respondenterna 
förhåller sig till dessa utifrån skalan 1–4. En etta uttrycker de kategorier re-
spondenten lägger störst vikt vid och sedan är det en fallande skala till en 
fyra, vilket betyder att kategorin endast nämns flyktigt. De kategorier som 
styrs in på, såsom ordningen i momenten, att fokusera på ett enda fall samt 
fikapausens funktion är inte graderade utifrån nämnd skala då alla per auto-
matik kommer in på dessa inslag.
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Respondent

Intervjuomgång 1 Intervjuomgång 2

Kategori A B C D E F G H I J K L M 

Variationsteori 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Satellitbilden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Visualisering 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Historiska  1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 1 1
utvecklingen 
Tidslinjerna – 1 1 1 1 4 1 1 1 1 – 1 1
Filmklippet 2 1 1 1 2 3 4 4 2 4 1 2 1
Känslor 1 1 1 2 3 1 4 2 3 2 – 4 1
Aktivitetsbyten/
olika presen- 3 2 4 1 – 4 – 1 2 3 1 3 3
tationssätt 
Boken 4 – – 3 – – – 4 4 – 3 3 3
Altitudkartan 4 4 – – – – 3 3 – – – – –
Statistik–pdf:en – 3 3 – 4 – 3 2 2 – 3 2 1
Gapminder – 3 – 4 – – – 2 – – 1 – 4
Tänka själva 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Diskutera 
tillsammans 1 – 2 3 1 1 – 1 2 2 1 3 1

Börjar i nuet kan vändas  bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra 
 på – hade 
 funnits mer att
 diskutera då 
 
Fikapausen bra bra bra bra bra men det bra bra bra bra bra men bra bra
     20 min kanske     20 min
     hade hade     hade
     räckt räckt med     räckt
      kortare
      grupp-
      diskussioner
      i klass-
      rummet

Ett enda  kunde dra bra bra bra men bra men bra bra bra bra bra bra bra bra
exempel fler    kunde kunde kunde  
 paralleller   vara en vara en vara
  till andra   lektion till lektion till något
 exempel   med med kort
    andra andra exempel 
    exempel exempel som   
      jämförelse

Saknar/ En ordentlig nutid mer om – nutid nutid att nutid mer om
mer av slut- framtid indianerna  framtid diskutera framtid kolonial-
 diskussion  och hur de   i mindre  tiden
 kunde dra fler  kunde leva   grupper  kampen
 parallelller  hållbart   i klass-  mellan
 till andra     rummet än  Frankrike
 exempel     i helklass  och
        Spanien

Kan tas bort/ – kanske – bokin- kanske – – – – – kanske – – 
minskas  lite kortare  slaget lite väl      korta ner
bort/minskas  på Google  var bra mycket      bok-
  Earth – i så  som akti- fokus på      inslaget
  fall ta bort  vitetsbyte skogen
  det här med  men jag i början
  dammen  förstod inte
    vad rasismen
    hade för
    betydelse
 

Tabell 1: Upplevelser av undervisningen
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Några moment dominerar i intervjumaterialet, särskilt två; den första satel-
litbilden samt att studenterna kopplar till variationsteoretiska begrepp. Det 
som framkommer tydligast härnäst är visualisering samt att studenterna får 
tänka själva och att en dialog förs, både studenterna emellan och med läraren. 
Till de båda sista kategorierna kopplas också upplägget som ett uppdrag att 
lösa, vilket också inbegriper den omvända kronologiska ordningen. Annat som 
tydligt lyfts fram är tidslinjerna och den historiska utvecklingen. Ytterligare ett 
par kategorier som frekvent dyker upp är filmklippet samt att respondenterna 
gärna bygger sitt engagemang på känslor.
 Gapminder, altitudkartan och det skönlitterära inslaget lyfts endast fram 
av några studenter. Varför går utifrån studien inte utläsa. De kan förvisso vara 
viktiga inslag för att studenterna allt eftersom ska kunna närma sig svaret på 
de ursprungliga frågorna, och just detta att sakta närma sig svaret lyfts fram 
av samtliga studenter som positivt. Det kan också vara så att dessa mindre 
uppmärksammade moment ändå är med och ger helhetsförståelse och de 
kan dessutom vara viktiga som aktivitetsbytare.
 Respondenterna vet inte att det är variationsteoretiska tankar invävt, och 
jag utgår från att de generellt inte är bevandrade i denna teoribildning då de 
inte är lärarstuderande. Variationsteorin framkommer således inte uttryckli-
gen i intervjumaterialet, men vid en genomgång står det klart att utsagorna 
mycket påtagligt spontant kretsar kring variationsteoretiska resonemang, 
men då dessa alltid ingår i samband med något annat innehåll illustreras det 
inte separat här.
 Den första bilden över gränsavsnittet är av central betydelse framgår det. 
Den kopplas samman med repetition, intresseväckare, variation, kontrast, 
visualisering, att sätta igång tankearbetet samt att förförståelsen ökat för var 
gång den visas och diskuteras. Exempel på visualiseringens betydelse kan se 
ut såsom följer: ”också i början när du visade den här nationsgränsen […] 
det är inte bara den här kartan man ser att det är lite brunt där och grönt 
där – utan det är en verklig bild på något sätt liksom – det etsar sig fast mer 
än om det varit målat […]” (B).
 Att bilden kan ha funktion som intresseväckare, liksom att studenterna 
börjar tänka själva får följande citat illustrera: ”för att det väckte nyfikenheten 
– om jag själv får tänka på varför – eller försöka hitta anledningen till varför 
det ser ut som det gör – då väcker det ändå min nyfikenhet till skillnad för 
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om att du bara visade bilden och ’så här och så här är det’ [om] man får infor-
mationen serverad gör man ingenting för att komma till den informationen 
heller” (F).
 Bildens återkommande inslag uppmärksammas av flertalet studenter. 
Några av dem kommer in på repetition och att förståelsen för orsaken till 
vad bilden beskriver successivt fördjupas allteftersom, andra att det är skill-
nad i förståelsen mellan första och sista gången bilden kommer upp, eller 
som en student uttrycker det: ”för varje gång bilden presenterades […] man 
fick nya förståelser för den hela tiden […] man har ju med sig tidigare förstå-
elser […] förståelsen för bilden byggs på under hela föreläsningen […] det 
var den som var den röda tråden genom föreläsningen […] det var på något 
sätt där vi började – där vi återkom och där vi avslutade” (H).
 På frågan om vilket som var det starkaste minnet från föreläsningen nämns 
bilden av flertalet. När följdfrågor ställs framkommer ofta ett resonemang 
av variationsteoretisk karaktär där kontrasten står i fokus, inte minst den 
simultana, exempelvis: ”den där bilden – här är Dominikanska republiken 
och här är Haiti […] kontrasterna […] det finns liksom i nuet liksom vad 
som har hänt – det är inte av en slump så där […] det är ju det som är det 
intressanta med kontraster […] det går inte att undvika att se dom – dom 
är så tydliga” (F).
 Samtliga respondenter tar upp Google Earth i någon form då visualisering 
berörs, eller som en student uttrycker det, ”så blir det ju extremt illustrativt 
vad man menar när man använder ett medie som Google Earth – man kan 
verkligen visa – så här är det” (H). Det är tydliga och starka bilder, liksom 
filmklippet, något som respondenterna fastnat för. Den första bilden som 
visas är också en stark visualisering av en synkron kontrast av de båda län-
dernas situation i nuet. Intervjumaterialet genomsyras av resonemang kring 
visualisering, exempelvis: ”Google Earth är väldigt bra […] det blir konkret 
– roligt och intressant när man kopplar ihop fakta med bilder […] att det 
hela visualiserades i det här filmklippet som för övrigt inte var en B-film utan 
att den var snyggt gjord […] det är kul när man kan utnyttja den möjlighe-
ten som finns för studenter blir mer engagerade och det är lättare att komma 
ihåg” (A).
 Att lyfta fram angående visualisering är att de flesta kommer in på dess 
funktion ur variationsteoretiskt perspektiv, exempelvis: ”när du går in i båda 
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länderna och visar med bilder och så – så ser man skillnaderna ännu tydligare 
– och då blir det – aha – det är så här illa trots allt” (G). Eller som en annan 
uttrycker det: ”man kan ju prata om hur eländigt det är i Port-au-Prince – 
men får man verkligen se hur dom bor i sina tält – man får se hur igenklog-
gad floden är med skräp och sopor […] då blir det ju mer kännbart – och 
sedan skiftar man fokus över till Dominikanska republiken och där ligger 
lyxhotellen – det är kontraster absolut” (I).
 Flertalet lyfter fram kategoriparet Tidslinjerna-Historiska utvecklingen 
som bland det mest centrala. De är alla inne på att de historiska faktakun-
skaperna är viktiga för att förstå nuet. Följande citat får utgöra exempel på 
hur respondenterna ser på det historiska inslaget:

Varför ser det ut så här på den här platsen – det är sällan vi går så långt tillbaka 
och tittar på så många olika vinklar […] så det var viktigt och bra på något sätt 
[…] när vi hade gått igenom en del grundläggande sanningar och tittar på det 
mer korta perspektivet vad som kunde ligga till bakgrund – och sedan på den 
andra halvan när du gick in på det historiska mer – det var en ganska så stor 
vändning ändå – det blev ju mycket djupare och tydligare […] alltså när man 
förstod den historiska kopplingen förstod man framtiden och utvecklingen 
och förstod sambanden på ett annat sätt – då var det ju lite som att polletten 
trillade ner – och frågorna blev mer utropstecken liksom. (A)

Framträdande är tidslinjerna som illustrerar den historiska utvecklingen. 
Vad studenterna fastnat för är att de visualiserar innehållet, animeras fram 
sakta samt att de är uppbyggda så att de båda länderna presenteras på var sin 
sida av tidslinjerna. Respondenterna ser det som att de båda ländernas olika 
utvecklingslinjer presenteras synkront och kronologiskt, vilket ger en tydlig 
förståelse av variationen i dess utvecklingslinjer. Här följer ett par citat som 
illustrerar: ”och när vi började titta på tidslinjerna också tyckte jag det var ett 
– där gick det väldigt lätt att hänga med […] men där blev det ju verkligen 
en sådan process att aha – nu förstår jag successivt mer och mer” (D) och 
”när du började prata och ta upp tidslinjen […] vad som liksom delat på 
dom steg för steg – det tycker jag är rätt så bra när man både kan se Haiti och 
Dominikanska republiken och vad det var som gjorde att dom gick skilda 
vägar det gör det väldigt tydligt – dels pilarna och så att du hade lagt dom 
[…] den ena ovan och den andra under […] man kan lätt jämföra” (E).
 Det framgår tydligt att respondenterna fastnat för komplexet Tänka 
själva-Diskutera tillsammans. Till detta komplex kan också resonemang om 
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delaktighet och engagemang lyftas in då det finns starka kopplingar dem 
emellan. Då detta kategorikomplex är så framträdande hos respondenterna 
presenteras här ett antal citat som talar för sig själva.

Det var mycket tänka själv – man försökte lista ut hela tiden – vad är det […] 
jag kunde inte alls tänka mig att det hade med historien att göra – även om 
det var titeln – så tänkte man så här att – ja men – klimatet som du pratade 
om som – vilket till viss del var en del i och för sig men – jag tänkte helt andra 
tankar liksom […] men bilden blev klarare och klarare […] det var alltså - det 
kändes som att sitta på bio typ och få handlingen sakta uppvävd – man vill ju 
veta liksom slutsvaret. (B)

Att man fick sitta och fundera på vad man kan tänka sig själv vad det kan vara 
– i början så kom ju de här ganska självklara, eller snabba korta svaren […] 
men sedan efter ett tag så började man ändå tänka lite djupare […] så nära 
och ändå så totalt olika […] så var det lite så här cliffhanger – att vi inte direkt 
fick höra vad det var för någon orsak – så blir man lite så här – ah vad spän-
nande […] jag tänker att det triggar någon sorts nyfikenhet eftersom jag inte 
får svaren på en gång så måste jag tänka själv – och när jag lyssnar på vad alla 
andra säger och dom inte har helt rätt – fast det säger du inte heller så man vet 
inte men då tänker man […] man behöver inte anstränga sig för att komma 
ihåg eftersom det är intressant […] och sedan för att man tillsammans letar 
sig fram till svaret så – har man ju i alla fall lite grann lite var och en kommit 
en liten bit på vägen. (C)

du började med en fråga istället för att börja med svaren så att säga – vi fick 
tänka efter själva […] oftast börjar det ju med att det är information och nå-
gon gång ibland så är det en fråga lite allmänt som man svarar lite fort på och 
sedan är det över och man går vidare med information – nu blir det ju mer 
som en diskussion liksom […] det får i gång tankebanor och jag tror att det 
är viktigt […] för då slutar man inte att fundera efter föreläsningen heller […] 
jag tycker dialogen är viktig för att lära mig […] även om inte alla kommer till 
tals så tänker alla på frågan i dialogen […] och utvecklar ju förhoppningsvis 
sitt tänkande […] alltså att man ställer frågor ut till studenterna – så att dom 
får en chans att tänka till – för det är först när man börjar processa informa-
tionen som den sätter sig (E)

Citaten visar hur viktigt studenterna ser det att de får vara delaktiga och tänka 
själva och tillsammans, vilket explicit är förknippat med tanken att under-
visningen skulle te sig utmanande, som i materialet kan illustreras med, ”jag 
gillar ju utmaningar så lektionen var ju en utmaning – hela upplägget var en 
utmaning – det retoriska var en utmaning och utmaning är alltid bra tycker 
jag för elever” (M) och ”men på nått sätt försöker man gå lite längre fram i 
historien för att hitta egna lösningar […] man utmanar sig själv där på ett 
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sätt” (I). I utmaningen ligger det till stor del i upplägget att studenterna kän-
ner att de får ett uppdrag att lösa, eller som en student uttrycker det, ”den 
här frågan – fick man liksom presenterat – som om man hade ett uppdrag” 
(K). Samma student kommer in på temat uppdrag vid ett annat tillfälle och 
uttrycker det intresseväckande i upplägget, men också den frustration som 
det kan innebära och hur förlösande det sedan är när vi kommit fram till 
svaret: ”det är lite som – alltså – visst – det blir lite en irritation – man vill ju 
få veta det – men samtidigt väcks intresset ännu mer – då blir man ju ännu 
mer nyfiken […] men Gud – nu jag vill verkligen veta det här – och då sitter 
man verkligen där och lyssnar hela lektionen och väntar på svaret – ja – och 
det känns som man får det då – då blir det befriande” (K).
 Att upplägget bygger på att utrymme ges både till dialog och reflektion 
uppmärksammas av flertalet, då ur positiv vinkel, eller som ett par uttrycker 
att det är ”tidsmässigt ineffektivt – men inlärningsmässigt är det ju grymt 
effektivt” (L) och ”jag tror att det är bra att man har tid på sig att reflektera 
och inte bara blir någon slags inmatning av information utan att man rycks 
med […] och så hann man tänka själv utan att du sa svaret direkt ut – det 
fick ju en chans att verkligen lära sig och hinna tänka (J).
 Flera lyfter fram filmklippet som ett av de främsta inslagen, om än inte av 
samma dignitet som de redan presenterade kategorierna. Att den förmedlar 
att det till stor del är Haitis träkolsberoende som är ett av de stora proble-
men med avskogningen och att Dominikanska republiken använder andra 
energikällor istället är tydligt enligt respondenterna generellt. Likaså fram-
kommer hos flera respondenter att filmen är känslomässigt engagerande, 
exempelvis:

Just det här lilla reservatet […] man började tänka – hur ska vi hjälpa dem 
på något sätt – det här kommer försvinna […] de har ingenting som kan ge 
dem ekonomisk stabilitet […] det väckte mer nyfikenhet på – vad är fort-
sättningen – vad kan vi göra för någonting […] jag såg en kommentar där 
nedanför […] det var en person som skrev att ”svarta är den lägsta livsformen” 
[…] ”för de hugger ner sina skogar” – och du vet sådär […] man blir liksom 
så arg och verkligen vill höra mer vad du har att säga för att kunna motbevisa 
den här personen som menar att det ligger liksom i generna på något sätt att 
de vore – att det är deras fel att deras land ser ut såhär […] och som när vi fick 
lära oss då att historien med européer och allt det där […] då kan jag använda 
den här informationen […] dom åsikterna – då lärde jag mig liksom att man 
kan koppla ihop och så – och bli starkare. (B)
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Vid filmklippet87 såg studenten ovan en rasistisk kommentar skriven cirka 
en månad tidigare. Filmklippet handlar om den desperation som fattigdo-
men framtvingar och är inte på något vis rasistiskt. En av grundidéerna med 
föreläsningen är att visa att man måste gå tillbaka i historien för att förstå 
nuet och i det specifika fallet Haiti med dess till största del befolkning av 
afrikanskt ursprung så visar undervisningen att den etniska fördelningen har 
betydelse, men då av historiska, inte rasmässiga skäl. Studenten i fråga visar 
ytterligare vad de själva kan använda undervisningen till, att bemöta rasis-
tiska åsikter med argument utifrån historiska fakta.
 Filmen spelar inte enbart på känslor och i materialet framkommer flera 
gånger dess funktion som faktabärande förklaring, exempelvis, ”just den här 
filmen som vi såg […] om avskogningen eller det här med kolet givetvis […] 
det blir tydligt på ett annat sätt […] det får jag ändå räkna som en liksom 
aha-upplevelse i föreläsningen” (D).
 Flertalet respondenter ger uttryck för att de fastnar för sådant som känslo-
mässigt engagerar, en del såsom bland det viktigaste. I de flesta fall då respon-
denterna uttalar sig om känslornas betydelse är det kopplat till andra katego-
rier, varav filmklippet och en del av det som visas genom Google Earth, inte 
minst slumområden samt synkrona kontraster med bättre bemedlade. Här 
följer ett citat som illustrerar hur känslor lyfts fram.

Bilder och känslor och stämning – sådana saker tror jag är lättare att knyta till 
minnet när man får en sådan känslomässig upplevelse av någonting då – mer 
än bara att fakta uppradas […] dels tycker jag den här filmen om skogsavverk-
ningen just – det såg ju väldigt hopplöst ut när han gick där och högg liksom 
och gjorde sin träkol – men också dom här tydliga bilderna när vi var inne på 
Google Earth när vi tittade på slummen – när vi såg liksom gränserna – hur 
svart-vitt det var mellan gränserna mellan avskogning och skog. (A)

Citatet visar på känslor kopplat till ett visst innehåll i föreläsningen, men det 
förekommer mer allmänna uttalanden om vikten att känslor finns inblan-
dade varav följande får illustrera:

Det kändes självklart som en tragisk historia om Haiti och det gör ont […] 
man får reda på hur mycket allting har för betydelse för vad man gör nu – 
man måste bli påmind – att liksom vi har en chans att förändra saker och 
ting – till det bättre […] jag tycker det är skönt att ha en sån här föreläsning där 

87 Filmklippet visades från Youtube vid tillfället.
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man verkligen får tänka och följa med och känner någonting när man går ut 
ur föreläsningssalen – det är väldigt viktigt – särskilt det programmet vi går. (J)

Som nämnts ovan var en av tankarna att genom olika presentationstekniker 
få till dels, variation, dels periodiskt återkommande aktivitetsbyten, vilket 
uppmärksammades av flertalet respondenter, men inte alltid så framträdan-
de. Några respondenter skiljer dock ut sig, då just aktivitetsbyten ses som 
bland det mest centrala, exempelvis:

Det här innehöll många delar […] ja det klarnade ju stegvis hela tiden liksom 
– och när man hoppar emellan dom olika medlen du använder dig av – när 
vi gick från Google Earth till Gapminder och så där – det blev ju hela tiden 
kopplingar som gjorde att det gick upp ett ljus […] när man kan visa det och 
se det också med andra sinnen liksom – man ser och man hör liksom – det var 
högläsning och det var på skärmen […] just att det innehöll så många olika 
delar och att man fick liksom fick använda sig av olika sätt att ta in på […] 
man höll sig vaken. (D)

Ett antal respondenter kopplar till att deras generation känner sig bekväma 
med IKT, vilket följande citat är ett exempel på: ”vi är så vana vår genera-
tion att vi använder oss av digitala verktyg till allt […] det känns välbekant 
och intressant och – och olika program [Gapminder] vilket häftigt program 
[…] jag tänkte mig att det skulle jag vilja lära mig – det var tydligt och bra 
[…] det såg ut som att det fanns oändliga möjligheter till att undersöka olika 
saker” (K).
 Om vi går in på statistik-pdf:en framgår det att den tydligare uppmärk-
sammas i intervjuomgång två. Givetvis går tankarna till om det kan bero på 
att studenterna i andra omgången fick diskutera denna med bänkgrannarna. 
Följande citat är dock från första omgången och visar statistikens förklarande 
funktion: 

Men då började man få perspektiv – att i jämförelse med Dominikanska re-
publiken […] så är det liksom så mycket värre […] att det var väldigt stora 
skillnader […] då började förstå lite mer vart det skulle liksom leda – eller var 
vi var på väg – vad du ville visa på kanske – att det ligger skillnader i det och 
inte bara att man bara vill hugga ner skog och andra inte vill hugga ner skog 
eller vad man nu ska använda den till. (C)

Bokinslaget nämns av några studenter i samband med variation och akti-
vitetsbyten, men lyfts också fram som ett sätt att fånga stämningen, eller 
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som det uttrycks av en respondent, ”du gjorde ett utdrag ur en bok […] du 
fångade stämningen” (C). Även om boken inte framkommer så tydligt i ma-
terialet rönte den ändå uppmärksamhet, något som följande illustrerar, ”jag 
såg att många efter föreläsningen gick fram och klämde på den där boken 
– man ville veta mer” (L).
 På frågan om vad som kan tas bort eller minskas framkommer inget di-
rekt i intervjumaterialet. Däremot finns det en del synpunkter som kommer 
fram på frågan vad som eventuellt saknas eller läggas mer fokus på. Exempelvis: 

Det enda är kanske jag tänker på spontant att du kunde slutat med en längre 
diskussionsdel på något sätt och reflekterat lite över Jorden generellt – om vi 
kunde dra paralleller till andra platser eller se på Jorden och läget just nu med 
resurskriser och oljetoppar med mera – att man bara kanske kunde gett lite 
mer utrymme åt det och det fria tänkandet i slutet. (A) 

Som nämnts är en avslutande diskussion inlagd i planeringen men att tiden 
vid det första tillfället inte räckte till. Vid andra omgången hanns inslaget 
med och det syns i intervjumaterialet att det fick effekt då inga önskemål om 
utvidgad slutdiskussion framkommer ur denna intervjuomgång.
 Den stora synpunkten på kollektiv nivå i första omgången är att studen-
terna vill ha mer om nuet och framtiden, inte minst Haiti. Även om det är en 
lektion i hur vi kan dra trådarna tillbaka i historien för att förklara nuet vill stu-
denterna ändå få veta lite mer om situationen idag och vad som görs för att lösa 
problemet. Följande citat får representera denna önskan: ”saknas vet jag inte 
– men – nu är ju det här en historielektion – men jag blev lite mer intresserad 
av – vad görs idag - och så kan jag säga – är det fortfarande lika lilla – nu kan jag 
ana att det är det i samband med jordbävningen – men vad är det så att säga i 
nuläget – vad är det för utvecklingsplaner och så – om de har någonting” (G).
 I intervjuomgång två är det endast en student som lyfter fram att det kun-
de vara mer om nuet och framtiden, men inte på bekostnad av något annat 
utan att föreläsningen skulle förlängas. Att det är så tydlig skillnad angående 
önskningar om nuet och framtiden mellan de båda studentgrupperna tolkar 
jag som att jag fick med det tydligare i andra omgången då föreläsningen 
utgick från den tidigare gruppens önskemål. Dels då den tänkta slutdiskus-
sionen om vad vi lärt oss och vad vi har för nytta av det vi lärt hanns med, 
dels då inslaget med DN-artikeln hade tillförts andra omgången. Här måste 
påpekas att ingen av studenterna i omgång två spontant lyfter upp artikeln, 
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men den fyller ändå behovet av att få en glimt av nuet och framtiden, ett an-
tagande som byggs på att en diskussion fördes en tid efter intervjuerna med 
fyra av respondenterna om artikeln och att de alla antydde att just detta inslag 
fyllde denna funktion tillsammans med den avslutande diskussionen. Detta 
är utanför intervjustudien, men indikerar ändå inslagets funktion.
 Angående undervisningssituationen var frågorna mycket öppna och stu-
denterna fick själva välja ut vad de ville ta upp, huvudparten av de kategorier 
som utgör stommen i Tabell 1 är således utmejslade ur intervjumaterialet, 
inte konstruerade i förväg. Tre aspekter valdes dock att styras in på, men fort-
farande är det respondenternas egna upplevelser som styr samtalet. Det ena 
var att vi började i nuet och tog den historiska utvecklingen sist, det andra 
att vi bröt för fikat just där och de tankarna som fanns med detta. Det tredje 
slutligen att fokus låg på ett enda fall som exempel på hållbar utveckling i 
historiskt perspektiv.
 En student uttrycker att det kunde vara en poäng med att börja med den 
historiska genomgången. Övriga uttrycker att ordningen, att börja i nuet, 
var positivt. På kollektiv nivå uttrycks det som att det skapade nyfikenhet 
och genererade eget tänkande. Följande citat får illustrera: ”ditt sätt väcker 
nyfikenheten mycket mer än om hade börjat med 1426 – alltså då blir man 
på en gång lite […] ska man gå fram ända till 2010 – vad ska det här leda 
till alltså – jag har aldrig varit på en föreläsning som är så här – och det kän-
des mycket mer intresseväckande än om man hade börjat i den änden […] 
att känna att man är med i undervisningen” (B). Följande är även det ett 
exempel på att studenterna ser fördelar med den omvända ordningen, men 
det är också ett exempel på att studenten kopplar föreläsningen till tidigare 
kunskaper som lärts inom programmet.

Nuet är lätt att relatera till – vi har läst så mycket nu om jordmånen och allt 
det där – jag kunde direkt relatera till det jag läst – och då känns det relevant 
och intressant […] och jag kan tycka att det blir mer intresseväckande om 
man går som du gjorde nu att man går från nuet och bakåt – för då har man 
ju inte riktigt svaren […] även om du hade sagt allting det där från början så 
tror jag inte vi hade förstått alla dom orsaks- och verkanssamband som finns 
genom hela historien fram till varför miljöförstöringen som ser olika ut på 
olika sidor om gränsen idag. (C)

Ett annat exempel som kan illustrera att studenterna kopplar till tidigare 
kunskaper är, ”man får ju tänka till med vad vi har lärt oss tidigare i utbild-
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ningen – mycket det här med – vad beror det på att jorden är bortspolad på 
Haiti – har det med jordreform att göra – har det med befolkningsökningen 
liksom […] det blir att man tänker liksom steget längre – även med de eko-
nomiska bitarna” (I).
 I stort samtliga studenter uttrycker att det var bra att bryta för en fika med 
uppmaningen att fundera vidare med argumenten att det som de hade tagit 
till sig under första halvan kunde sjunka in och att nya tankar kom fram i 
samband med reflekterandet och diskuterandet, även om två uttrycker att 
det hade räckt med 20 minuter. En respondent avvek med att det hade varit 
bättre att bryta för kortare gruppdiskussioner i klassrummet. I materialet 
finns gott om beskrivningar över vad diskussionerna under fikat gav och att 
de triggades igång av den statistik som presenterades strax innan. Då vi kom-
mer in på området uttrycker ett par respondenter följande: 

Mycket effektivt […] nu kanske det är jätteskevt att jämföra med någon rik-
tigt bra film – men man kommer nästan till punchlinen – nu känner man 
att något kommer att hända – och så händer det något annat – och då kan 
man nästan inte släppa det – och riktigt så var det med den här pausen – du 
hade kommit med tung information – bilder som väcker tankar – det väcker 
frågor – och sen säger du att vi ska ha paus – och då är det nästan att man blev 
förvånad – en del brukar ju liksom springa efter paus för att man är trött – 
men man blev inte trött. (M)

Jag känner att hade det inte varit för den här tabellen och etniciteten och det 
där […] så hade varit som vilken rast som helst det tror jag – den gav sånt 
intryck att man började diskutera […] så lämnade du oss utan några direkta 
svar på någonting utan det var bara frågor och frågor och frågor och då blev 
det att man gick ut och diskuterade […] så när vi kom tillbaka och du tog 
upp det här […] när dom började ta in slavar från Afrika – då kände jag att 
aha – för då kändes det som om jag fick nästan 50 % av pusslet […] det var 
det här jag väntade på – nu förstår man. (L)

Angående frågan om vad respondenterna ansåg om att ett enda fall belystes 
är det näst intill unisont positivt då det enligt utsagorna ger mer djup, tyd-
lighet och förståelse. Någon tyckte man kunde ta med något kort exempel 
som jämförelse, emedan tre ansåg att man kunde ha haft en lektion till inom 
området och vigt denna åt andra exempel.
 Detta var ett urval hur studenterna upplevde föreläsningen, nu över till 
begreppet i fokus.
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Erfarande av begreppet ”hållbar utveckling i historiskt perspektiv”

Här följer utfallet från Delstudie 2, vilken berör begreppet ”hållbar utveck-
ling i historiskt perspektiv”. I studien undersöktes också vad studenterna 
lade i begreppet innan föreläsningen. Då begreppet inte kan ses som eta-
blerat är det inte förvånande att de generellt hade mycket vag uppfattning 
om vad det kunde inbegripa. Antingen hade de ingen aning, eller så hade 
de funderingar kring begreppet som inte låg i linje med vad som sedan kom 
att läggas i det under föreläsningen. Vanligaste tolkningen var att de, efter 
en del funderande, uttryckte det som om att människor tidigare i historien 
sysslat med hållbar utveckling, oftast utan att veta om det själva, eller så 
tänkte de sig begreppet ”hållbar utveckling” utifrån hur det använts sedan 
det etablerats i modern tid. Endast två lade i begreppet något som kan liknas 
vid den innebörd det ges här. Generellt är det mycket stor skillnad på vad 
studenterna lägger i begreppet före respektive efter föreläsningen, liksom att 
det finns skillnader mellan första och andra omgångens intervjuer, men först 
tillbaka till första intervjuomgångens utfallsrum.
 Följande kategorier i erfarandet av begreppet ”hållbar utveckling i historiskt 
perspektiv” har utifrån första omgången mejslats ut. Kategorierna är rangord-
nade hierarkiskt utifrån en pedagogisk intention där A är det högsta kvalitativa 
sättet att erfara begreppet, alltså inbegriper fler och djupare dimensioner och 
sedan utifrån en fallande skala ner till E, som endast inbegriper det mest funda-
mentala. Observera att det i exemplen vanligtvis endast lyfts fram sådant som 
är specifikt för kategorin. I de fall där citaten inte inbegriper lägre kategorini-
våer täcker andra delar av respondenternas utsagor dessa.88

Kategori E: Studenten redogör att man för att förstå nuet måste gå tillbaka i 
historien och följa de utvecklingslinjer som lett fram till olika grad av håll-
bar utveckling. Studenten ser sålunda kopplingen mellan då–nu. Studentens 
uttalanden är förknippade med just det aktuella exemplet Haiti–Domini-
kanska republiken såsom specifik direkt aspekt av lärandeobjektet. Karak-
täristiskt med kategorin är att respondenten har svårighet att lämna just det 
specifika exemplet och ta steget till mer generella lärdomar. Exempel:

88 Citaten i denna sektion presenteras utan bokstäverna A–M då jag hierarkiskt 
indelar dem utifrån min pedagogiska intention.
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jag var inte beredd på att det fanns […] så onda diktatorer som ändå hade 
någon slags miljöhänsyn – eget intresse – men ändå lyckades bevara den här 
skogen som det handlade om i Dominikanska republiken – att det fanns långt 
tidigare än vad jag hade tänkt mig – rent så medvetet – och att makthavare sett 
väldigt olika på det – att man har – eller – ja sett olika på det och värderat olika 
saker – och ändå kan vara lika i att man inte värderar befolkningen och sedan 
olika i hur man värderar naturen till exempel – som jag inte tänkt på förut – jag 
var ganska förvånad att han var så grym och ändå tyckte så mycket om träd.

Kategori D: Kategorin inbegriper hela Kategori E, men har också med fram-
tidsperspektivet genom att kopplingen då–nu–framtid görs. Det som gjorts 
i historien påverkar hur det ser ut i dag, men även att det som görs idag 
påverkar framtidens utveckling. Exempel:

Hållbar utveckling i nutid och vad som ska hända i framtiden för Haiti bety-
der väl för Haiti att dom måste ta hand om skogen där på något vis – och att 
dom måste plantera fler träd.

Kategori C: Kategorin inbegriper hela Kategori E (inte det specifika i D), 
men studenten gör också uttalanden angående en indirekt generell aspekt av 
lärandeobjektet. Haiti–Dominikanska republiken ses som ett exempel som 
kan appliceras som en mer allmängiltig företeelse.89 Exempel:

Jag har ju fått en helt annan syn på dagens problem och hur dom 
problemen är kopplade så långt tillbaka – man läser mest om hur vi 
har ställt till det de senaste hundra åren på diverse vis – men det är ju 
kopplat två trehundra år tillbaka där vi lagt grunden till tänkandet och 
hur vi agerar idag […] Jag har inte haft det perspektivet innan att det 
går så långt tillbaka utan jag har mer tänkt att – det var mer hållbart 
och mer naturnära samhällen förr i världen – men ändå så har vi ju 
påverkat naturen negativt – eller började påverka och sedan har det 
bara eskalerat […] jag drar ju trådarna längre tillbaka […] nu får man 
ju ett annat perspektiv efter dagens föreläsning.

Kategori B: Studenten redogör för kopplingen då–nu–framtid både ur speci-
fik såsom generell aspekt. Kategorin inbegriper således de kvalitativt funda-
mentala delarna i båda kategorierna C och D. Exempel:

89 Kategori D och C måste inte nödvändigtvis hierarkiskt komma i denna ordning. 
Att kunna göra kopplingar till framtiden utifrån historien och nuet samt att kunna 
dra mer allmängiltiga slutsatser av exemplet Haiti-Dominikanska republiken är två 
olika, men lika viktiga lärdomar.
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Man ser ju hur det som har hänt påverkar historien och sedan framåt är det ju 
likadant att vi nu påverkar framtiden.

Kategori A: Kategorin inbegriper hela Kategori B samt att studenten sätter 
in sig själv i sammanhanget, att även den egna situationen är beroende av 
det som hänt i historien samt att det studenten själv gör påverkar framtiden. 
Exempel:

Att det blir mer mänskligt om man får mer förståelse om man ser att det 
kunde varit jag – jag kunde varit i den situationen då – hur hade jag gjort då 
– jag hade antagligen huggit ner mer skog alltså för att få mat och sådär – jag 
tycker det borde komma fram i samhället på något sätt – för det är oftast - det 
är så ytligt allting – att man inte går in djupare på situationer på hur det ser ut 
i länder […] som Haiti – jag har ju inte fattat varför det är så fattigt – aldrig 
haft någon aning liksom […] och nu när du liksom väckte nyfikenheten då 
blir man – men Gud – varför har jag inte tänkt på det förut för?

För upplägget spelar de inslag och principer som tagits upp i föreliggande 
arbete stor roll. Många av principerna bygger på att motivera, aktivera och 
hjälpa studenterna hålla uppmärksamheten på hög nivå samt att bidra till 
en fördjupande förståelse. Men för Delstudie 2 vilken beaktar begreppet ”håll-
bar utveckling i historiskt perspektiv” som ett särskilt lärandeobjekt framträder 
några inslag som extra viktiga för att förstå begreppet utifrån den pedagogiska 
intentionen. Det är den första bilden samt den del av föreläsningen där de 
båda ländernas historiska utvecklingslinjer presentas. Dessa båda moment 
hänger intimt samman. Det första visar hur det konkret ser ut idag, utifrån 
den kontrast som föreligger mellan länderna, det andra visar de olika his-
toriska utvecklingsvägarna dit. Nu och då är sammanlänkat. För att erfara 
begreppet, inte minst i de högre kategorierna, är dessa båda moment av vikt 
visar intervjumaterialet. De gånger respondenterna för resonemang som ligger 
inom Kategori A är det alltid någon form av känslor inblandade.
 Intentionen med undervisningen är att studenterna ska erfara begreppet 
utifrån så hög hierarkisk kvalitativ nivå som möjligt. Även om samtliga i stu-
dien ingående respondenter i första omgången hade med sig minst nivå E, 
de flesta högre, i sin förståelse av begreppet fanns det en del att bygga vidare 
på inför andra omgången. Efter första omgången identifierades tre huvud-
sakliga kritiska aspekter för att nå de högre kategorierna.
 Den första kritiska punkten är att studenterna fastnar i Haiti–Domini-
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kanska republiken och inte ser begreppet som generellt och applicerbart på 
andra exempel. Fallet Haiti kontra Dominikanska republiken är förmodligen 
det tydligaste exemplet som går att finna hur två länders situation kan skilja sig 
så markant utifrån dess historiska utvecklingslinjer. Det är således ett exempel 
av stort didaktiskt värde, men det kanske till och med är för bra (även om det 
är ett tragiskt fall ur många aspekter). Det är så speciellt och tydligt att det kan 
uppfattas som ett unikum. Den andra kritiska aspekten är att få studenterna 
göra tydliga kopplingar mellan då–nu–framtid. Efter första omgången var det 
flera studenter som aldrig gjorde kopplingar till framtiden. Det kan således 
behövas en guidning för att tydligt få med detta samband. Den tredje är att, för 
att nå Kategori A, måste studenterna fås tänka i banor av att även om exemplet 
Haiti–Dominikanska republiken ligger långt bort delar vi samma globala miljö 
och är alla beroende på ena eller andra sättet av vad som hänt och vad som 
kommer att hända i framtiden. Som människor, både ur ren självbevarande 
synvinkel som ren medmänsklig, kan vi helt enkelt inte vara likgiltiga.
 För att komma åt dessa tre kritiska aspekter gjordes inför andra omgången 
följande revidering, både från vad som kunde utläsas explicit i materialet 
samt vad studenterna själva implicit framförde på frågor kring förändringar. 
En mer tilltagen diskussion fördes i anslutning till avslutningen av föreläs-
ningen där vi resonerade kring vad vi egentligen hade lärt oss samt vilken 
användning vi hade av de nyförvärvade kunskaperna. Likaså infördes DN-
artikeln om nutid och framtid i Haiti. Dessutom fick studenterna resonera 
med bänkgrannarna vid ytterligare ett tillfälle, detta efter önskemål från för-
sta omgången. För att hinna med dessa förändringar tidseffektiviserades de 
inslag som bygger på Google Earth och Gapminder.
 Utifrån intervjuomgång två framgår att materialet tydligare drar åt de högre 
kategorierna i utfallsrummet. Alla studenter har nu med då–nu–framtid i 
sina resonemang liksom flertalet hänvisar både till referentiell som generell 
aspekt av begreppet samt sätter in sig själv i sammanhanget. Jag drar således, 
utan allt för stora växlar, slutsatsen att den förändring som gjordes i upplägget 
inför andra omgången ändå hade positiv effekt på utfallet.
 Här nedan presenteras ett citat ur intervjuomgång två där studenten tydligt 
sätter in sig själv i sammanhanget. Likaså finns det dimensioner av generativt 
lärande samt att undervisningen har lett till en önskan att engagera sig vidare.
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Om vi nu – den vita människan som startade den här misären från början 
varför kan inte vi göra något åt det nu […] jag gillar när det blir jobbigt för 
det är då man tar åt sig som mest – det gör ju ont att få höra hur dom här 
haitierna har det och jag känner att jag blev nästan lite sur på mig själv att man 
har glömt bort Haiti – ok man förstår den här [jordbävningen] och det var 
fruktansvärt […] jag känner att det växer ett engagemang […] fortfarande bor 
ju dom i flyktingläger […] ska vi bara va så här […] någonstans så kände jag 
också – det är inte slut här – jag måste ju forska vidare på det här – jag måste 
förstå mer – men ändå har man fått konkreta svar – men ändå nöjer man sig 
inte med det […] det var ju inte så att jag slog ihop böckerna och – nämen 
nu fick jag ju veta vad det här var – senast faktiskt på väg till [nämner en ort] 
på bussen så funderade jag på det här och tog upp mina anteckningar – ok 
jag har fattat grejen – men det här känns – det finns en tredje tidslinje liksom.

Det är hit jag som lärare vill komma, men det är inte färdigt än. Det är nu 
dags att bygga vidare. ■ 
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Bilaga 1: Utdrag ur Gapminder World

Grafiken visar den ekonomiska utvecklingen i Haiti, Dominikanska 
republiken och Sverige i jämförelse. Grafiken animeras fram över tid från 
1823 och fram till nutid. Observera att skalan är logaritmisk. Free material 
from www.gapminder.org
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Bilaga 2: Powerpoint 1

Powerpointenen är animerad och växer långsamt fram under föreläsningens 
gång. Detta är den första tidslinjen av två. Den andra visar 1900-talet 
separat och fokuserar på de politiska makthavarna under århundradet.
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Att möta barn i svåra livssituationer och att se deras behov tillhör socialtjäns-
tens mest centrala uppgifter. Socialtjänstens barnavårdsutredningar, visar flera 
utvärderingar, har dock brustit i systematik och tillräcklig uppmärksamhet 
har inte ägnats barns ofta komplexa livssituation.1 Socionomutbildningarna i 
Sverige, liksom i Europa i övrigt, har mot den bakgrunden sedan länge kriti-
serats för att inte fullt ut förbereda blivande socialarbetare inför komplicerade 
barnavårdsutredningar.2 Utbildningsprojektet SimChild skall ses som ett svar 
på denna utmaning. Syftet med SimChild är nämligen att genom en dator-
baserad simulering av en barnavårdsutredning höja studenters förmåga att 
hantera utredningar av det slaget och bidra till nya kunskaper om olika slags 
utsatthetsproblematik för att, därmed, bidra till ökad kvalitet i insatserna för 
samhällets mest utsatta barn.
 Datorbaserade simuleringar spelar idag en alltmera central roll i högre 
utbildning, inte minst inom områden som medicin och omvårdnad. Dator-
simuleringar förekommer också, om än i inte lika hög grad, i många samhälls-
vetenskaper, såväl inom samhällsvetenskapens ekonomiska ämnen (national-
ekonomi, företagsekonomi) som inom de icke-ekonomiska ämnena (som till 
exempel psykologi och sociologi). När det gäller ämnet socialt arbete, det vill 
säga karaktärsämnet inom socionomutbildningen, är det dock möjligt att på-
stå att datorbaserade simuleringar kan betraktas som något hittills mer eller 
mindre oprövat.3 

gunilla egonsdotter & klas borell

Datorbaserade simuleringar 
i samhällsvetenskaperna
– SimChild i socionomutbildningen

1 För en översikt, se Brandon, M., Belderson, P., Warren, C., Gardner, R., Howe, 
D. & Dodsworth, J. (2008), s. 313–330. För kritiska granskningar av den svenska 
socialtjänsten, se t.ex. Socialstyrelsen (1998); Socialstyrelsen (2001); Sundell, K. & 
Egelund, T. (2000).

2 Se t.ex. Rädda Barnen (2004); SOU 2009:68.
3 För en översikt, se Borell, K. & Egonsdotter, G. (2012), s. 47–49. 
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 Avsikten med detta kapitel är att med hjälp av en relativt detaljerad be-
skrivning av SimChild söka peka på den roll datorsimuleringar kan spela i 
socionomutbildningar. Kapitlet disponeras på följande sätt. Inledningsvis 
diskuteras, med utgångspunkt från ett försök att definiera simulering i högre 
professionsutbildningar, behovet av simuleringar i utbildningen av social-
arbetare. Mot den bakgrunden presenteras SimChild och några av program-
mets mest centrala pedagogiska aspekter illustreras. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande beskrivning av SimChild och dessutom pekas på några av 
de utvecklingsmöjligheter denna datorbaserade simulering öppnar. 

Simuleringar i högre utbildning och socialt arbete

Ordet simulering kommer från latinets simulo som betyder avbildning och 
det syftar därmed på försök av olika slag att efterlikna verkligheten. Simule-
ringar i forskning och högre utbildning betecknar en rad, sinsemellan myck-
et olikartade verksamheter; allt från abstrakta s.k. Monte Carlo-simuleringar 
– där uppgiften till exempel kan vara att pröva gränser för olika statistiska 
tester – till praktisk utbildning av piloter i fullskalemodeller av flygplan. En 
lämplig definition av de simuleringar som används i högre professionsutbild-
ningar inom medicin och samhällsvetenskaper tar dock fasta på att de skall 
ha förmågan att spegla professionella utmaningar och ge studenter möjlig-
heter att utveckla professionella kapaciteter. I ett tidigare sammanhang har 
vi mot den bakgrunden sammanfattande karakteriserat sådana simuleringar 
som en undervisningsmetod som syftar till att i lektionssalen avbilda processer, 
situationer och utmaningar som är centrala i ett visst professionellt verksamhets-
sammanhang och som ger studenter möjligheter att utveckla professionella färdig-
heter och insikter i en säker och uppmuntrande miljö.4 
 Utbildningar i medicin och omvårdnad kan göra anspråk på en särskilt 
långvarig och rik simuleringstradition. Redan under Songdynastin i Kina 
(från år 960 till år 1279) användes fullskaliga bronsstatyer för att lära ut lo-
kaliseringen av akupunkturpunkter. Dockorna hade 354 hål där akupunk-
turnålar kunde föras in. Forskare antar att dessa hål täcktes av vax och var 
fyllda med en färgad vätska som indikerade att rätt punkt identifierats.5 

4 Egonsdotter, G. & Borell, K. (2012).
5 Owen, H. (2012), s. 102–116. 
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Simuleringar utgör numera ett centralt inslag i hälso- och sjukvårdsutbild-
ningar och täcker ett brett och ständigt växande spektrum av tekniker och 
ansatser.6 Alltjämt används relativt enkla fysiska modeller i simuleringsöv-
ningar, men också allt mera så kallade integrerade simulatorer, det vill säga 
dockor som reagerar på behandlingsinsatser. Simuleringar kan också till ex-
empel variera med avseende på antalet inblandade aktörer; från individuell 
inlärning via datorsystem till träning av multiprofessionella team, med till 
exempel sjuksköterskor och läkare, i simulerade kliniska miljöer, till exempel 
en intensivvårdsenhet (s.k. Full Mission Simulation).7 

• Simuleringar i socialt arbete: case studies
Det sociala arbetets utbildningshistoria, särskilt dess akademiska utbildnings-
historia, är betydligt kortare än hälso- och sjukvårdens8 och här saknas ännu 
så länge den provkarta på utbildningssimuleringar som idag karakteriserar 
internationell utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Erfarenheterna 
från datorbaserade simuleringar är dessutom, som tidigare understrukits, 
ringa. Det är på sätt och vis ett paradoxalt förhållande. Samtidigt som socio-
nomutbildningar i betydligt mindre grad än andra högre professionsutbild-
ningar använt datorsimuleringar har utbildningarna i socialt arbete alltid 
karakteriserats av en stark betoning på praktikrelevans och, dessutom, på en 
specifik typ av simuleringar som brukar betecknas som case study-metodiken.
 Det viktigaste uttrycket för socialarbetarutbildningarnas inriktning mot 
praktikrelevans är betoningen på verksamhetsförlagda studier, det vill säga 
på den praktik studenter inom ramen av sin utbildning genomför i olika 
professionella miljöer. Sådana verksamhetsförlagda studier, hävdas det rent 
av, utgör ämnets ”signature pedagogy”. 9 Med verksamhetsförlagda studier 

6 För en typologi över simuleringar i hälso- och sjukvårdsutbildningar, se Alinier, G. 
(2007), s. 243–250. 

7 Se t.ex. Beaubien, J. & Baker, D. (2004), s. 51–56 
8 Socialarbetarutbildingar har funnits i Sverige, och i övriga Norden, sedan 

1920-talet, men det var först med 1977 års svenska högskolereform som dessa 
utbildningar integrerades i universitetssystemet och som det akademiska ämnet 
socialt arbete etablerades. Se t.ex. Edebalk, P.G. (2003); Swärd, H. & Meeuwisse, 
A. (2005), s. 122–137.

9 Homonoff, E. (2008), s. 135–169. 
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görs socionomstudenter förtrogna med den professionella miljön och de ges 
möjligheter att reflektera över de utmaningar som möter yrkesverksamma social-
arbetare. Verksamhetsförlagda studier är dock inte tillräckliga för att optimera 
kopplingarna mellan teori och praktik eftersom sådana studier har vissa in-
byggda begränsningar som gäller såväl omfattning som innehåll. Omfatt-
ningen av verksamhetsförlagda studier motsvarar till exempel i Sverige som 
regel endast en termin och därmed begränsas också studenters möjligheter 
att komma i kontakt med olika klientgrupper och med olika sociala pro-
blemområden. Studenternas erfarenheter från praktik kringskärs därutöver 
ofta av hänsyn till klienters rättigheter och intressen; studenter tillåts inte 
fatta beslut och därmed riskera att göra misstag som kan skada klienter och i 
många känsliga processer tillåts praktiserande studenter inte ens att vara när-
varande. 
 För att ge en bredare bild av yrkesmässigt socialt arbete, och för att ge 
studenter fler möjligheter att kombinera teori och praktik än de som erbjuds 
genom verksamhetsförlagda studier, tillämpas ofta – och på litet olika sätt 
– den så kallade case study-metodiken. Arbetssättet är särskilt vanligt i Nord-
amerika (som har en i jämförelse med Sverige och Europa längre utbild-
ningstradition inom socialt arbete)10 där det också av hävd tillämpats i an-
dra samhällsvetenskapliga ämnen, som till exempel inom företagsekonomi, 
sociologi och psykologi.11 Utgångspunkten är en kortfattad textbaserat sce-
nario som sammanfattar en karakteristisk professionell utmaning för vilken 
det saknas en uppenbar, enkel lösning. Studenternas uppgift är att definiera 
och analysera fallproblematiken och, efter diskussioner, föreslå någon typ av 
intervention. Slutligen förs en lärarledd, jämförande diskussion om för- och 
nackdelar med olika möjliga interventioner.12 
 Rollspel är ytterligare ett exempel på en simuleringsmetod med en relativt 
lång tradition i utbildningen av socialarbetare. Genom att låta studenter spela 

10 Bernard, L.D. (1995), s. 7–22. 
11 Se t.ex. McNair, M. (1954); Stein, H. (1952). 
12  För närmare beskrivningar av arbetet med fallstudier i undervisning inom socialt 

arbete, se t.ex. Austin, M. J. & Packard, T. (2009), s. 217–236; Cossom, J. (1991), 
s. 139–155; Jones, K.A. (2003), s. 183–200. 
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roller som klienter och socialarbetare är tanken att de skall ges möjligheter att 
uppöva vissa bestämda färdigheter.13

 Kritiken mot simuleringar av det här slaget inom socialarbetarutbildningar 
har, för att nu endast ge en starkt sammanfattande beskrivning av denna, 
haft två huvudsakliga inriktningar. För det första, menar kritikerna, brister 
simuleringar av de här slagen i autenticitet, det vill säga de replikerar inte i 
tillräcklig grad faktiskt yrkesmässigt socialt arbete. För det andra, fortsätter 
kritikerna, tenderar dessa simuleringar endast att uppöva enstaka kapaciteter 
(som till exempel antingen praktiska intervjufärdigheter eller analytisk för-
måga), snarare än kombinationer av kapaciteter.14 
 Utbildningsprojektet SimChild anknyter till den inom socialarbetarut-
bildningen traditionella case study-metodiken, men söker samtidigt komma 
till rätta med en del av de problem som karakteriserar detta arbetssätt. Ge-
nom att ta tillvara de möjligheter en datorbaserad simulering ger är syftet 
med SimChild dels att överkomma de autenticitetsproblem som tidigare 
funnits och dels förena arbetet med att utveckla olika professionella kompen-
tenser inom ramen för en och samma simulering. Låt oss försöka visa detta 
genom att ge en ganska detaljerad bild av datorsimuleringen och genom att 
peka på några erfarenheter från testomgångar. 

SimChild
Det datorbaserade utbildningsprogrammet SimChild inbegriper tre separata 
sessioner som tillsammans avser att spegla förloppet i ett fiktivt barnavårds-
ärende. Den första fasen är förhandsbedömning, det vill säga den fas under 
vilken det avgörs om en anmälan skall föranleda fortsatt utredning. Den andra 
fasen är utredning och den tredje handlar om uppföljning av de insatser som ut-
redningen föranledde. För att tydliggöra utbildningsprogrammets funktions-
sätt och potentialer koncentreras fortsättningsvis diskussionen och redogörelsen 
till den första sessionen kring förhandsbedömning.

13 Doekler, R. & Bedics, B.C. (1987), s. 53–60. 
14 För ytterligare diskussioner, se Borell, K. & Egonsdotter, G. (2012). 
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 Barn som genom en anmälan aktualiseras inom socialtjänsten blir inte per 
automatik föremål för en barnavårdsutredning. Avsikten med en förhands-
bedömning är att avgöra huruvida en utredning skall eller inte skall initieras. 
Arbetet med en förhandsbedömning är tydligt reglerat i lag: den ansvarige 
tjänstemannen får ta del av anmälan, kontakta anmälare och berörda parter 
och ta del av de dokument som sedan tidigare kan finnas inom socialtjänsten 
och som gäller barnet. Det underlag studenten har tillgång till under ses-
sionen är den aktuella anmälan, registerutdrag och journalanteckningar (av 
journalanteckningarna framgår vilka samtal socialtjänsten haft med föräldrar, 
barn och anmälare). 
 Arbetet under sessionen ser, i korthet, ut på följande sätt. Deltagarnas för-
sta uppgift är att söka identifiera problematiken i ärendet. Det görs på två 
sätt; dels skall studenten fritt beskriva problembilden och dels skall studenten 
identifiera problemen genom att välja problemkategorier ur en på förhand 
given förteckning. Deltagarnas andra uppgift är mera specifik. Den hand-
lar om att identifiera och beskriva olika risk- och skyddsfaktorer för barnet. 
Under detta skede, såväl som under den inledande problematiseringen, skall 
studenten knyta sina resonemang och kategorival till forskning. 
 På grundval av de båda problemidentifierande etapperna ställs därefter 
studenten inför uppgiften att göra en helhetsbedömning av ärendet och att 
ge förslag till ett eventuellt beslut om att öppna en utredning. Beslutet skall, 
oavsett art, motiveras och studenten skall också ta ställning till huruvida 
ärendet är akut eller inte. I anslutning till detta ställningstagande skall stu-
denten ange relevant lagrum för åtgärden. 
 När en grupp studenter genomfört den datorbaserade sessionen samlas 
aggregerade data in om till exempel deras problemkategoriseringar och om 
deras ställningstaganden till huruvida en utredning skall initieras. Dessa data 
visualiseras i aggregerad form och bildar underlaget för lärarledda diskussioner. 
 Beskrivningen ovan av processen i SimChilds första fas är schematisk, och 
kommer längre fram i kapitlet att på olika sätt kompletteras, men den är 
tillräcklig för en fördjupande diskussion om några aspekter i utbildningspro-
grammet. En första och mycket central fråga för denna och andra simule-
ringar handlar om realism.
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• Realism: Formell och reell 
Barnavårdsutredningar, visar flera nationella utvärderingar i Europa och på 
andra håll i världen, har brustit i systematik och tillräcklig uppmärksamhet 
har inte ägnats kartläggningen av den komplexa livssituation utsatta barn 
ofta befinner sig i.15 Som ett svar på denna kritik utvecklades i Storbritannien 
ett utredningsverktyg som på ett mera genomgripande sätt än dittills skulle 
göra det möjligt att samtidigt ta hänsyn till för utsatta barn samverkande för-
hållanden: barnets egna utvecklingsbehov, föräldrars förmåga att möta dessa 
behov och omgivningsfaktorer av olika slag. Den brittiska modellen tilläm-
pas idag av närmare hälften av EU:s medlemsstater och förutsätter, som en 
följd av utredningsmodellens komplexitet, datorstöd.16 I vårt land har Socialstyrel-
sen lett arbetet på att utveckla en till svenska förhållanden anpassat utred-
ningsverktyg, Barn Behov i Centrum (BBiC). BBiC består av en serie formu-
lär, avpassade till förloppet av ett barnavårdsärende, med andra ord från 
anmälan till uppföljning av insatser. 
 SimChild ligger, åtminstone i vissa avseenden, relativt nära BBiC-for-
matet, det vill säga innehållet och formen för lösningarna av en del av de 
uppgifter studenterna ställs inför påminner om den form arbetet med barna-
vårdsärenden har idag i många svenska kommuner. Det finns, därmed, en 
tydlig teknisk strukturlikhet mellan simuleringsmiljön och den professionella 
miljö studenterna så småningom kommer att vara verksamma i. Denna tek-
niska strukturlikhet har vi i tidigare sammanhang betecknat som hög formell 
autenticitet.17 
 En simulering kan, som redan tidigare understrukits, inte utgöra en exakt 
modell av till exempel en professionell kontext, men betydelsen av överens-
stämmelser mellan simuleringsmiljön och den professionella verkligen skall 
samtidigt inte underskattas. Den rent tekniska överensstämmelsen mellan de 
båda miljöerna bidrar förmodligen starkt till studenternas inlevelse i simu-
leringen och ger dessutom en inlärningsvinst. Flera europeiska studier visar 
att socialarbetare som utför barnavårdsutredningar baserade på den brittiska 

15 Brandon et al. (2008).
16 Léveille, S. & Chamberland, C. (2010), s. 929–944. 
17 Se Borell, K. & Egonsdotter, G. (2012). 
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ursprungsmodellen upplever ett starkt behov av träning och stöd för att be-
härska utredningsverktyget.18 SimChild förbereder deltagarna för sådana ut-
maningar.
 Att ge studenterna teknisk kompetens att hantera ett utredningsverktyg är 
dock inte det huvudsakliga motivet bakom SimChild. Det överskuggande 
syftet handlar om att ge studenter möjligheter att utveckla sin förmåga att 
reflektera över och analysera ett sammansatt utredningsmaterial, det vill säga 
utveckla en för professionellt socialt arbete helt central kompetens. Detta för-
utsätter dock en kombination av formell autenticitet med vad vi betecknar 
som hög reell autenticitet. Det räcker inte med att formen för utredningen 
präglas av realism; framför allt måste simuleringen dels ge en realistisk be-
skrivning av de inblandade barnens och föräldrarnas sociala situation och 
dels måste problematiken fånga för barnavårdsärenden centrala och typiska 
problem. Simuleringens reella autenticitet är därmed grunden för att delta-
gande studenter skall ges möjligheter att utveckla flera olika professionella 
kapaciteter. 

• Flera kapaciteter
En viktig kritik mot sedan tidigare etablerade simuleringsansatser i utbild-
ningen av socialarbetare handlar, som tidigare noterats, om att dessa simule-
ringar tenderar att uppöva enstaka kapaciteter, snarare än kombinationer av 
kapaciteter. Syftet med SimChild är att samtidigt bidra till att stärka kombi-
nationer av professionella färdigheter och insikter.
 Som nyligen uppmärksammats ger närheten till det etablerade BBiC-
formatet studenter en viss teknisk träning i hanteringen av ett sådant utred-
ningsverktyg. Viktigare ändå är kopplingen till ett etablerat utredningsverk-
tyg dels kan bidra till förståelse för värdet av systematik och dels kan bidra till 
att konkretisera arbetet med att evidensbasera sociala insatser. 
 När studenter under fasen förhandsbedömning ställs de inför uppgiften 
att kategorisera de problem man tycker sig se i det aktuella ärendet och att 
ringa in risk- och skyddsfaktorer, det vill säga systematiskt ta hänsyn till de 

18 Nygren, L., Hyvönen, U. & Khoo, E. (2009), s. 491–506. 
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19 Munro, E. & Hubbard, A. (2011), s. 727–743. 

problem som finns hos barn, föräldrar och omgivning men också ta hänsyn 
till de resurser som finns. Detta görs bland annat med utgångspunkt från de 
problemkategorier som återfinns i BBiC och kan ge studenter förståelse för 
att arbeta systematiskt och att med hjälp av sådana metoder undvika ensidiga 
eller på annat sätt otillräckligt grundande slutsatser. Arbetet under simule-
ringen handlar också om att knyta identifieringen av risk- och skyddsfaktorer 
till forskning och att efter hand besvara frågor om evidensgrunden för före-
slagna insatser. Genom att på detta sätt låta studenterna bedöma det veten-
skapliga stödet för effektiviteten i en viss insats poängteras att utredningar 
inom barnavården måste söka ta hänsyn till möjliga evidensgrunder. 
 I all utbildning av socionomer är det viktigt att ge kunskaper om det sociala 
arbetets juridiska ramar, inte minst gäller detta arbetet med barn i risk som 
utgör ett starkt lagreglerat myndighetsområde. SimChild gör det möjligt att 
via meddelanderutor ställa studenter inför uppgiften att knyta föreslagna åt-
gärder till lagrum. Den pedagogiska vinsten av detta är förmodligen stor efter-
som den ger studenter möjligheter att i en konkret kontext söka tillämpa de 
abstrakta juridiska kunskaper de tidigare tillägnat sig under utbildningen.

• Reflektion
Ett mera systematiskt arbetssätt med barn i risk tillhandahåller möjligheter 
att genomföra allsidigare och mera rättssäkra utredningar, men systematiken 
kan – visar aktuell europeisk forskning – samtidigt ge upphov till orealis-
tiska föreställningar om att barnavårdsutredningar är en enkel, mekanisk 
summering av olika ”checklistor”.19 Det främsta syftet med SimChild är att 
stärka deltagarnas förståelse för de tolkningsproblem som kan uppstå under 
en utredning och här öppnar en datorsimulering som SimChild intressanta 
möjligheter. En simulering med en grupp studenter kring ett visst fall gör det 
möjligt att inom ramen för en och samma session till exempel manipulera 
bakgrundsvariabler som till exempel ett barns kön eller etnicitet och att illu-
strera hur sådana omständigheter påverkat studenters problemdefinitioner 
och förslag till interventioner.



238

 Vid ett testtillfälle med 34 studenter vid en socionomutbildning i Sverige 
gavs dessa i uppgift att göra en förhandsbedömning av ett och samma fall, 
dock med en för studenterna dold, inbyggd variation: 17 studenter fick upp-
gifter om att de bedömde en flicka, Alva, medan de övriga 17 studenterna 
gavs uppgifter om att de bedömde en pojke, Anton. I korthet handlade fallet 
om en fyraåring (Alva/Anton) som lever tillsammans med sin mamma och 
lillasyster. Barnets pappa har umgänge med de båda barnen men det finns en 
föräldrakonflikt. I fallet finns flera så kallade ”triggers” – det vill säga signaler 
– som indikerar problem såväl i fyraåringens beteende som i föräldrafunktio-
nerna. En intressant fråga för uppföljningen efter de avslutade individuella 
datorsessionerna handlade om huruvida bedömningarna av ett och samma 
fall varierade med avseende på barnets kön. Det visade sig att variationen av 
barnets kön gav upphov till mycket tydliga skillnader i problemkategorise-
ringarna. 
 De studenter som slumpmässigt valts ut för att ta ställning till en pro-
blematik som tillskrevs flickan menade att dessa framför allt handlade om 

Fig. Studenternas problemkategoriseringar av ”Alva” respektive ”Anton” (i procent)
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familjeproblem och skolsociala problem. De studenter som däremot slump-
mässigt valts ut för att ta ställning till en problematik som tillskrevs pojken 
Anton gjorde en mycket annorlunda problembestämning. Nu var inte rela-
tionskonflikter inom skola och familj lika viktiga; problematiken handlade 
istället om pojkens beteendeproblem och psykiska ohälsa. Det är också in-
tressant att konstatera att endast de studenter som bedömde Anton ansåg att 
föräldrarna var i behov av avlastning. 
 Exemplet illustrerar en viktig utredningsproblematik i den sociala barna-
vården20 men det pekar också på den betydelse som den avslutande diskus-
sionen efter individuella datorsessioner kan ha; kanske kan man rent av hävda 
att simuleringens viktigaste fas ligger efter dess genomförande.21 Under lärar-
ledda samlingar efter genomförda datasessioner får studenterna tillgång till 
aggregerade resultat i form av olika diagram. Genom att jämföra egna och 
andras bedömningar ges de möjligheter till reflektion och insikter om hur 
ibland ovidkommande bakgrundsfaktorer kan från forskningen väl kända 
diskrimineringsgrunder kan ge upphov till radikalt olika problembilder och 
åtgärdsförslag. 

Användbarhet och framtidsperspektiv
Att integrera SimChild i socionomutbildningar är nydanande i flera avseen-
den. För det första karakteriseras SimChild av hög realism, vilket närmare 
bestämt innebär att det kombinerar två autenticitetsaspekter, nämligen dels 
formell autenticitet – som handlar om strukturlikheter mellan simulerings-
miljön och den professionella miljön – och dels reell autenticitet, vilket 
handlar om graden av realism i beskrivningen av ett ärende. För det andra 
skiljer sig SimChild från tidigare simuleringar i socialt arbete eftersom det 
syftar till att samtidigt utveckla flera olika färdigheter och insikter. Dessa kan 
sammanfattande beskrivas med hjälp av fyra nyckelord:

Systematik: Deltagarna ges, genom att arbeta i en form som påminner om 
det etablerade BBiC-formatet, förtrogenhet med detta och förståelse för vik-
ten av att systematiskt uppmärksamma skydds- och riskfaktorer.

20 Östberg, F. (2010).
21 För en diskussion om värdet av uppföljningar, se Edman Stålbrandt, E. (2013).
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Evidensbasering: Deltagarna skall efterhand knyta föreslagna insatser till 
möjliga evidensgrunder och ställs därmed inför uppgiften att koppla sam-
man insatser med forskning.

Rättsförankring: Arbetet med barn i risk är ett starkt lagreglerat verksam-
hetsområde och utbildningsprogrammet tränar deltagarnas kapacitet att knyta 
åtgärder till lagrum.

Flexibilitet: Den simulering som beskrivits i detta kapitel är en av många 
tänkbara konkreta tillämpningar. SimChild är ett flexibelt program som 
möjliggör en rad sociala utredningsproblem kan illustreras, till exempel skol-
problematik och hedersrelaterat våld.

Reflektion: Det främsta syftet med simuleringen handlar om att stärka del-
tagarnas förmåga till reflektion och att öka förståelse för de tolkningsproblem 
som kan uppstå under en barnavårdsutredning.

Till sist bör också noteras att SimChild rymmer intressanta generaliserings-
möjligheter. SimChild är en datorbaserad simulering av arbetet med barna-
vårdsutredningar, men kan också ses som en plattform för framtida simule-
ringar av annat socialt utredningsarbete, t.ex. LSS-utredningar.
 Användningen av SimChild är dessutom inte begränsad till den grundläg-
gande socionomutbildningen utan kan också användas i vidareutbildning av 
redan verksamma socionomer. Socionomutbildningarna i Sverige har, som 
tidigare nämnts, kritiserats för att inte i tillräcklig grad förbereda studenter 
på arbetet med utsatta barn men starka röster har därförutom också höjts 
för vidareutbildning av personal verksam inom socialtjänstens barnavårdande 
område.22 Behovet av vidareutbildningar av yrkesverksamma socionomer är 
alltså mycket stort (inte minst mot bakgrund av det lagförslag om specialise-
ring som idag föreligger) och också i detta sammanhang representerar Sim-
Child ett helt nytt pedagogiskt inslag. 
 Utöver pedagogiska tillämpningar inom grundutbildning av socionomer 
inom grund- och vidareutbildningar kan SimChild, åtminstone potentiellt, 

22 Se framför allt SOU 2009:68. Se också Rasmuson, B. (2004).



241 

ses som ett möjligt framtida forskningsredskap, där simuleringar ersätter de 
beskrivningar som annars framkallas genom så kallade vinjetter i vinjettstu-
dier. Såväl kvantitativa som kvalitativa data från simuleringssessioner kan an-
vändas för att till exempel belysa bakgrundsförhållanden som kan förklara att 
yrkesverksamma socionomer bedömer ett och samma ärende på olika sätt 
men också användas för att uttryckliggöra successiva beslutsprocesser under 
loppet av en utredning. ■ 
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Kommunikationslandskapet har förändrats kraftigt under de senaste två 
decennierna. I den digitala utvecklingen har medier integrerats – såväl medie-
kanaler som innehåll. Den tidigare så utmärkande mediestrukturen, där de 
professionella medieaktörerna hade makten över kanaler och innehåll, har 
upphört och idag kan vem som helst nå ut med sina högst personliga bud-
skap. 
 Det kan vara svårt att särskilja intressen bakom den information och de 
budskap som förs ut i det nya medielandskapet. Därmed är ett antagande att 
mediekunskap, eller kommunikationskunskap, rimligtvis torde bli allt vikti-
gare inom ramen för skolans undervisning – och på alla nivåer, från de första 
skolåren till den eftergymnasiala utbildningen. En del av den mediekunskap 
som traditionellt har ingått i de samhällsvetenskapliga ämnesområdena är 
mediernas roll i den process som brukar benämnas den politiska socialisa-
tionen. Framförallt anses nyhetsmedierna spela en viktig roll i denna process 
och inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen har 
detta varit ett forskningsfält under flera årtionden. 
 I detta kapitel diskuteras forskningsfältet kring den politiska socialisationen 
kopplat till framförallt mediernas roll och hur denna kan utvecklas i skolunder-
visningen. Utgångspunkten är att undervisningen behöver följa med det för-
ändrade kommunikationslandskapet som väcker nya frågeställningar kring 
rollen av såväl traditionella medier som sociala medier i frågor som rör unga 
människors intresse och medvetenhet av samhälleliga och politiska processer. 
Den traditionella undervisningen, som t.ex. skett via Tidningen i Skolans arbete, 
behöver fortsätta att utvecklas och förnyas och integreras med användningen av 
moderna digitala medietekniker. 
 De stora förändringar som har skett i samband med utvecklingen av den 

ebba sundin

Det ökade behovet av mediekunskap 
i ett förändrat kommunikationslandskap
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digitala kommunikationsteknologin har inte betytt att behovet av medie-
kunskap i skolan har minskat. Tvärtom, många nya frågor kring använd-
ningen av medier har hamnat högt upp på samhällets dagordning och som 
visar problematiken kring integrationen av professionella och amatörer som 
upphovsmän av innehållet. Framförallt handlar dessa frågor om ansvar, mo-
ral och etik – och i flera fall rent juridiska principer om vilken information 
som får göras till allmän kännedom.
 En del av forskningen inom medie- och kommunikationsvetenskap är fo-
kuserad på just allmänhetens möjligheter att använda medier och föra fram 
sina egna åsikter och budskap och hur detta också integreras i den professio-
nella medieproduktionen, till exempel studier av ’user-generated content’.1 

Det verkar dock som att en del av forskningen kring den professionella jour-
nalistiken och dess roll för individer, i t.ex. den politiska socialisationspro-
cessen, har kommit i skymundan. Det är en av anledningarna till att rikta 
uppmärksamheten på denna process i det här kapitlet.
 Fortfarande är de traditionella nyhetskanalerna som tryckta dagstidningar, 
radio och TV allestädes närvarande, men konturerna blir allt suddigare och 
gränssnittet mellan dem och de digitala formerna som mobiltelefoner och 
läsplattor blir allt otydligare. Även produktionen av nyheter har blivit allt 
svårare att definiera i och med att nyhetspubliken blir alltmer en del av 
produktionen. Studier av barn, ungdomar och nyheter inom de teoretiska 
ramarna för politisk socialisation behöver uppdateras för att matcha det allt-
mer komplexa medielandskapet.
 Inom dagstidningsbranschen finns sedan länge traditionen att uppmunt-
ra barn och ungdomar att läsa tidningen. Detta har bland annat skett ge-
nom samarbete med skolor, där tidningsbranschen erbjudit utbildningar för 
lärare, samt subventionerat skolor med prenumerationer till klassrummen. 
Förutom att syftet har varit att säkra morgondagens marknad med läsare, har 
verksamheten tolkats som ett steg i att upprätthålla de demokratiska värdena 
i samhället. Under de senaste åren har dock verksamheten utvecklats för att 
möta de förändringar som skett i det digitala medielandskapet.

1 Se exempelvis Hermida och Thurman (2008); Thurman (2008); Van Dijck (2009); 
Leung (2009); Harrison (2010); Wofford (2012); Peters och Broersma (2013).
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Mediernas roll i socialisationsprocessen

Under 1960- och 70-talen tog intresset för socialisationsforskningen fart. Ett 
antal så kallade socialisationsagenter erkändes som viktiga i den forskning som 
framförallt intresserade sig för barns utveckling. Fokus på socialisationspro-
cessen fanns att hämta i flera olika discipliner som alla bidrog till värdefull 
kunskap för processen. Frågan om mediernas betydelse skilde sig åt mellan 
disciplinerna och kunde antingen räknas som en primär, sekundär eller tertiär 
agent.2 
 Dessutom fanns det en diskussion huruvida mediernas innehåll var till 
godo eller ondo för barn.3 Under slutet av 1970-talet blossade debatten upp 
kring TV-mediets underhållningsvärde och vilken skada som innehållet 
kunde tänkas ge för de unga generationerna.4 Debatten eskalerade en bit in 
på 1980-talet i samband med att videomediet blev en naturlig del av hemin-
redningen. Det talades om en allmän ”moralpanik”.5

 Trots det starka fokus på mediernas negativa effekter på framförallt barn 
och ungdomar, fanns det forskare som intresserade sig för den socialisations-
process som fostrade barn och ungdomar till ’goda samhällsmedborgare’ och 
även i denna förekom ett visst intresse av medieinnehållet. Inledningsvis var 
dock nyhetsmediernas betydelse svalt inom forskningen. Conway, Wyckoff, 
Feldbaum och Ahern beskriver i en tidig forskningsöversikt att de kunde 
härleda enbart tolv studier under 1970-talet som visade på nyhetsmediernas 
viktiga informationsroll och deras slutsats var att det behövdes en mycket 
större insats i forskningen som fokuserade på just nyhetsmediernas betydelse.6 
Ett decennium tidigare hade forskaren Sidney Kraus slängt in följande 
brasklapp i en debatterande artikel mot 1960-talets pionjärforskare av so-
cialisationsprocessen i den amerikanska vetenskapliga tidskriften Quarterly 
Journal of Speech:

2 Conway, Wyckoff, Feldbaum och Ahern (1981).
3 McQuail (2011).
4 Postman (1982).
5 Begreppet myntades av Stanley Cohen 1972 då han studerade reaktionerna  

kring ungdomskulturer i Storbritannien under 1960-talet.
6 Se not 2.
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Med all respekt för deras pionjära ansträngningar och det bidrag som de har 
lämnat i sina respektive discipliner, är det dock svårt att förstå varför det har 
varit så uppenbart att televisionen har undvikits som en förklaringsvariabel för 
den politiska socialisationen.7

Senare visade Karl Erik Rosengren och Sven Windahl i en forskningsöversikt 
att i det stora översiktsverket över socialisationsforskningen från 1969 inne-
hållande 1200 sidor, Goslin’s Handbook of Socialization Theory and Research, 
innehöll en halv sida där forskningen knöts till medier och masskommuni-
kativa processer.8

 Två av de forskare inom medieforskningen som har bidragit till utveck-
lingen av den politiska socialisationsforskningen är Atkin och Gantz. Redan 
på slutet av 1970-talet diskuterade de innebörden av politisk socialisation 
och kom fram till att begreppet innehöll flera olika dimensioner av såväl 
kunskap, intresse och beteende. I deras begreppsdefinition ingick politisk 
kunskap, interpersonell nyhetsdiskussion, intresse av politiska nyheter samt 
sökandet av information. 9

 Samtidigt som politisk socialisation blev alltmer erkänt inom medieforsk-
ningen och utvecklades under 1980- och 90-talen, minskades intresset inom 
de discipliner där utvecklingen hade tagit fart under 1960-talet. Det talades 
till och med om att forskningen hade gått ”förtida i graven”10.
 En del av studierna med fokus på mediernas roll kan beskrivas som försök 
att karaktärisera mediernas olika innehåll och dess betydelse för socialisa-
tionsprocessen. Till exempel, Garramone och Atkin konstaterade att tryckta 
nyheter hade fler detaljer och en fördjupning som inte innehållet i etermedi-
erna kunde mäta sig med.11

 Ett nytt perspektiv på området gav Jensen Arnett i mitten av 1990-ta-
let. Enligt honom valde barn och ungdomar medieinnehåll som de sedan 

7 Kraus (1973). Översättning av författaren. Originaltext på engelska och 
publicerad i Quarterly Journal of Speech, 59 (4), s. 390f.

8 Rosengren och Windahl (1989).
9 Aitkin och Gantz (1978).
10 Niemi och Hepburn (1995), citerad i George (2013).
11 Garramone och Atkin (1986).
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hade förmågan att kunna kontrollera.12 Jensen Arnetts resonemang gick i 
motsats riktning än den tidigare socialisationsforskningen där medieinne-
hållet hade sett som en fara för de unga individerna. Jensen Arnett, med 
sin bakgrund i den psykologiska forskningen, hade inte sitt huvudfokus på 
medierna utan såg dem som medagenter i processen, men där individen 
tillskrevs en betydligt starkare roll. Medieanvändningen bidrog till en själv-
socialisationsprocess inom framförallt följande fem områden: förmågan att 
uppskatta underhållning, identitetsskapande processer, upplevelser av olika 
slag, utvecklandet olika typer av förmågor samt identifikation med rådande 
ungdomskulturen. Jensen Arnett förklarade mediernas roll bland annat på 
följande sätt:

[…] ungdomar nyttjar inte medier som blanka blad utan som medlemmar i 
familjer, samhällen och kulturer där de har blivit insocialiserade från födseln 
och där de har lärt sig ideal och principer, som troligtvis påverkar deras med-
ieval och hur de tolkar det medieinnehåll som de konsumerar. 13

Flera andra forskare har uttryckt samma grundtanke men från olika perspek-
tiv.14 Den gemensamma slutsatsen var att de olika socialisationsagenterna 
inte kunde studeras isolerade från varandra vilket hade varit vanligt i forsk-
ningen kring barn och ungdomar. 
 Trots förändringarna i medielandskapet, fortsatte forskningstraditionen inom 
medier och politisk socialisation att särskilja de olika medierna och studera 
huruvida olika medier hade olika socialisationsverkan. Under 2000-talets 
första decennium började dock frågan uppmärksammas och forskningen 
tog en ny riktning i samband med introduktionen av Web 2.0. Så sent som 
2007 pekade Hollander på problemet att många studier var fokuserade på 
frågan om skillnader av socialisationsgraden mellan tv-tittande och tidnings-
läsande istället för att fokusera på kärnfrågan om mediernas roll i det poli-
tiska engagemanget.15

12 Jensen Arnett (1995).
13 Ibid., Översättning av författaren. Originaltext på engelska och 

publicerad i Journal of Youth and Adolescents, s. 519–533.
14 McLeod (2000); Hollander (2007).
15 Hollander (2007).
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 Samtidigt började frågan om individers medieengagemang, som en del av 
utvecklingen av Web 2.0 och introduktionen av sociala medier, kunde bidra 
till ett högre politiskt engagemang. Under de senaste tio åren har därför en 
mängd nya studier bidragit till kunskapen inom forskningsområdet, där de-
finitionen av politisk socialisation har vidgats till att även inrymma frågor 
mediernas roll i unga individers samhälleliga engagemang och medverkan i 
politiska processer.16 

Från Tidningen i Skolan till Mediekompass

Användningen av dagstidningar i skolundervisningen startade i samband 
med depressionsåren i USA på 1930-talet. Idén kom från några lärare som 
bad The New York Times om tidningar eftersom det saknades läroböcker.17 
Sedan dess har idén utvecklats och organiserats över hela världen, antingen 
av nationella tidningsorganisationer eller dagstidningarna själva. Den inter-
nationella sammanslutningen av dagstidningsbranschen World Association of 
Newspapers and News Publishers, följer ständigt upp projekt och gör egna under-
sökningar av verksamheten. Det som är intressant att notera är att under de 
senaste åren har definitionen av NiE, som stått för Newspaper in Education 
ändrats i flera skrivningar till News in Education. Anledningen att det är inte 
enbart i det som traditionellt definieras som dagstidning som ingår i verk-
samheten utan fokus ligger istället på det journalistiska innehållet och inte på 
mediet.18

 Även i Sverige har verksamheten förändrats. Tidningen i Skolan, som startade 
på 1960-talet av dagstidningarnas branschorgan Tidningsutgivarna i sam-
arbete med dåvarande Skolöverstyrelsen, har ändrat namn till Mediekompass 
och är inte längre enbart fokuserad på dagstidningar. I en del andra länder 
lever det ”gamla” namnet kvar men projekten och verksamheten inkluderar 
även nya former av medier. Till exempel, i Norge där verksamheten fort-
farande heter Avis i Skolen, pågår ett större digitalt projekt som är integrerat 
i en särskilt riktad kurs i mediekunskap. Från läroplanen kan man bland 
annat utläsa följande: 

16 Se exempelvis Dahlgren (2007); Olsson & Dahlgren (2010).
17 Sullivan (1992).
18 WAN-IFRA (2013).
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Bruk av digitale verktøy og medier til kommunikasjon og utveksling av in-
formasjon er en nødvendig forutsetning for å opprettholde viktige funksjoner 
i samfunnet. Redaksjonelle tekster eksisterer side om side med ulike typer 
publiserte ytringer og disse knyttes ofte sammen gjennom sosiale medier. Ved 
bruk av digitale medier har vi mulighet til å tilegne ossinformasjon, ytre oss, 
påvirke og få respons, og derved bruke den ytringsfriheten et demokrati gir 
oss. 19

I USA är NIE-programmen sedan länge väl utvecklade och där dagstidningar 
kan ha sina egna NIE-avdelningar eller i sammanslutningar med flera tid-
ningar. Verksamheten följs också upp på nationell nivå av bland annat News-
paper Association of America Foundation. I den senaste uppföljningen från 
2010 diskuteras bland annat hur de olika NiE-programmen förändras för 
att möta den digitala utvecklingen.20 I USA märks också att NiE skrivs ut 
både som Newspapers eller News in Education. Vad som är tydligt i många 
av de amerikanska NiE-programmen är att syftet med att inkludera dags-
tidningar, antingen i tryckt eller digital form, är att undervisa barnen i de 
grundläggande rättigheterna i ett demokratiskt samhälle, dvs. framförallt om 
grundlagens första författningstillägg (First Amendment) som bland annat tar 
upp yttrande- och pressfriheten.

Avslutande diskussion

Förändringarna i kommunikationslandskapet har medfört nya frågeställ-
ningarna kring mediernas roll för individen och för samhället i stort. Det så 
kallade brukarperspektivet har blivit mer komplext. Att bruka medier inne-
bär inte enbart att ta del av mediers innehåll utan att också vara delaktig i 
att skapa det. Kunskapen om hur de nya medieteknikerna kan användas för 
att producera innehåll genereras bland barn och ungdomar och utvecklas i 
samma takt som nya program och möjligheter utvecklas. För skolans del är 
det viktigt att hänga med i samma takt, möjligheterna att använda medierna 
till att skapa innehåll kan utnyttjas stort i det mediepedagogiska samman-
hanget. 

19 Læreplan i valgfaget medier og informasjon (2012).
20 NAA (2010).
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 Det kanske inte är skolans uppgift att lära ut förmågan att bruka och 
producera innehåll; det klarar ofta barn och ungdomar av och lär sig till-
sammans med sina kamrater. Men vad som har blivit allt viktigare är att 
lära eleverna om innehållets betydelse och vilka gränser som är nödvändiga 
att beakta. Den källkritiska analysen och kunskapen har blivit ett av dessa 
områden som har blivit mer komplext och därmed också betydligt viktigare 
att integrera i skolundervisningen. Att kunna skilja mellan professionellt 
producerad information från personligt producerad information är ett an-
nat. Etiska och juridiska spörsmål kopplade till innehåll är av största vikt att 
undervisa om. Detta kan kopplas till aktuella händelser som har uppmärk-
sammats i nyhetsflödet. Det är också viktigt att fortsätta uppmärksamma in-
formationen och kommunikationens betydelse i ett demokratiskt samhälle. 
Här har det journalistiska innehållet traditionellt spelat en viktig roll, men 
även den personliga kommunikationen kan knytas till detta område för en 
övergripande diskussion inom skolan i undervisningen kring grundläggande 
rättigheter och yttrandefrihet.
 Inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen kan 
det vara en utmaning att utveckla de tidigare teorierna kring politisk socia-
lisation där medierna har erkänts som en av flera socialisationsagenter. I det 
förändrade kommunikationslandskapet måste både förändringarna av med-
iestrukturen, såväl innehåll som kanaler, prioriteras inom forskningsfältet för 
att på så sätt bidra till en ökad kunskap om mediernas betydelse i samhället. 
 Hitintills har mediekunskap inte varit särskilt prioriterat i de svenska lä-
rarutbildningarna. För dagens och morgondagens lärare kan det vara mera 
angeläget att under utbildning eller som kompetensutveckling få en möjlig-
het att ägna tid till att integrera sina pedagogiska och didaktiska studier och 
erfarenheter med det som kan benämnas kommunikationskunskap, dvs. 
kunskap om både det professionella medie- och det personliga innehållet 
som finns offentligt. På så sätt blir de bättre rustade i klassrummen att ut-
nyttja den nya kommunikationsteknologins potential i undervisningssam-
manhang samtidigt som eleverna kan lära sig att bli både mer kunniga och 
källkritiska till det stora utbudet av budskap och information som produce-
ras och som är högst märkbart i de flesta individers vardag. ■ 
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De flesta som läser en dagstidning kastar bort den efter en enda genom-
läsning. Tidningen är förpassad till historiens skräpkammare redan dag ett. 
Men för den påpasslige historieläraren finns ett spännande arbetsmaterial för 
historieundervisning att finna i detta skenbara skräpmaterial.
 Historieskrivning handlar i grunden om att påstå något om det förflutna ut-
ifrån de lämningar som finns. Som historiker är det traditionellt mest naturligt 
att vända sig till ett arkiv för att hitta lämningarna. Men historiska lämningar 
finns runtom oss överallt och både som historiker och lärare kan man dra nytta 
av detta faktum i jakten på alternativa, roliga men också viktiga ingångar till 
det förflutna. 
 Konstnären Kajsa Dahlberg ställde ut Virginia Woolfs bok Ett eget rum 
på Moderna museet i Stockholm 2010. Hon hade lånat in alla exemplar som 
fanns på svenska bibliotek och därefter sammanställt låntagarnas marginal-
anteckningar och understrykningar i ett enda exempel som således blev full-
klottrat. Det är lätt att tänka att klottret bara är skräp, men i Kajsa Dahlbergs 
verk Ett eget rum/Tusen bibliotek blev det tydligt hur marginalanteckningarna 
speglade hur låntagare har tagit sig an boken; vilka stycken hade markerats av 
många och/eller vilka tankar som olika delar av texten hade väckt. Skräpet är 
en guldgruva om man betraktar det på ”rätt” sätt.
 En annan konstnär – Patrik Hörberg – gav ut sina erhållna kassakvitton i 
diktboken Handboken. Förutom att vara bevis på att man har rätt till garan-
tier och öppet köp betraktar de flesta kvitton som skräp. Handboken har 
sina litterära brister, men sätter ändå fingret på någonting; tänk att ha sin 
morfars kvitton från 1952 sparade? Det hade varit en fantastisk nyckel till 
sin morfars, och den tidens, konsumtionsmönster. Återigen: Skräpet är en 
guldgruva om man betraktar det på ”rätt” sätt. Historien och historiekul-

carl-johan svensson

Diverseannonser som möjlighet
i  historieundervisningen
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turen manifesterar sig på många, många fler sätt och ställen än vad många 
i allmänhet ofta tror och det handlar ofta mest om att våga öppna ögonen.

”Skräp” i tidningar

Dagens Nyheters första num-
mer utkom den 23 december 
1864. I den fyrsidiga utgåvan 
återfanns ett antal Diversean-
nonser. Tidningens grundare 
Rudolf Wall såg annonsmate-
rialet som viktigt, inte bara för 
att de genererade inkomster 
till tidningen, utan också för 
att de redan från starten vän-
tades fånga läsarnas intresse. 
Vid sidan av de mer kommer-
siellt inriktade annonserna har 
Diverseannonserna bestått i 
tidningens 150-åriga historia, 
även om dess omfattning i dag 
är mycket liten.
 Förutom att de hela tidningarna snabbt betraktas vara skräp av läsarna, 
så har privatpersoners annonseringar i tidningarna betraktats vara ännu mer 
skräp – ledarsidor och debattartiklar står mycket högre i kurs. Även bland 
de som studerar medier och dess historia har intresset för privatpersoners 
annonseringar varit anmärkningsvärt svalt. Dagens Nyheter har själv också 
visat ett stort ointresse för materialet. De har haft svårt att placera de brokiga 
annonserna i sin tidning och har flyttat runt dem placeringsmässigt och lagt 
dem under olika vaga beteckningar såsom Diverse, Personligt eller Medde-
landen. Vid undertecknads försök att få någon företrädare för tidningen att 
kommentera materialets läsvärde och betydelse har ett påtagligt ointresse för 
materialet kunnat noteras även hos dem.
 En historiker kan dock snabbt konstatera att Diverseannonser kan tjäna 
som en utmärkt spegel av Sveriges förvandling från fattigt bondeland till 
modern industrination. I boken Öronbrosk önskas – livsöden, brott och humor i 

1864-12-23
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annonser genom tiderna (Malmö, 2011) satte undertecknad och Oscar Svens-
son fingret på ett antal historiska teman som kunde utläsas av materialet. I 
föreliggande text är ambitionen att resonera kring materialet mer specifikt 
undervisningsmässigt. Vad kan man som historielärare lyfta fram i den här 
typen av material? I artikeln tecknas några tentativa möjligheter som detta 
skenbart banala annonsmaterial ger för att skapa en intressant och god his-
torieundervisning.

Ren historieskrivning

Ett av de tydligaste områdena där Sveriges socioekonomiska förvandling un-
der de senaste 150 åren kan studeras via annonser är Ressällskapannonser. 
Från att påtagligt ofta ha varit knutna till emigrationen ser man hur svenska 
folket dels blir mer bemedlade, dels får en fritid som de kan resa under. Allt 
presenteras framför ögonen för oss i tidningens Diversespalter.
 Först på 1920-talet sjönk 
priserna på cyklar så pass 
mycket att de kunde bli en 
bredare allmänhets egen-
dom. På 1930-talet slog cyk-
lismen igenom med full kraft. De två lagstadgade semesterveckorna 1938 
förstärkte cykelns ställning som ett fordon att ta sig fram på även i rekreations-
syfte. Antalet cykelannonser steg kraftigt vid denna tid.
 Under 1920- och 1930-talet blev bilannonser också allt vanligare. Under 
20-talet var det många som erbjöd ”körningar” av olika slag (lastbilstran-
sporter och andra förflyttningar), och under 30-talet ville påtagligt många 
dela på resekostnaderna genom att erbjuda plats i sin bil. Resor över dagen 
mellan Stockholm och Örebro i en täckt bil kunde erbjudas. Även om det 
finns samåkningstjänster även i dag är den stora ansamlingen av annonser 
av samåkningskaraktär vid denna tid en spegling av att det var förhållande-
vis dyrt att äga och köra bil. Samåkningsannonserna försvann helt under 
1950-talet, vilket också speglar Sveriges ekonomiska rekordårsförvandling 
där allt fler köpte en egen bil.
 Under 1950-talet blev ressällskapannonser med mer fjärran resmål be-
tydligt vanligare än tidigare. 1954 gick den första charterresan från Sverige 
och även om ressällskapssökande annonser ökade i omfattning vid denna 

1924-06-01
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tid, så framstår särskilt 
trygga och organiserade 
gruppresor som vanliga. 
Svenskarna framstår i an-
nonsmaterialet vid den-
na tid som ovana vid att 
resa, men den här tidens 
framväxt av en medelklass med både mer pengar och fritid som de nu skulle 
göra något av kan avläsas med all önskvärd tydlighet. Ovanan vid resande 
vid denna tid skiljer sig bjärt mot annonser när vi närmar oss vår egen samtid 
där en betydligt större öppenhet och våghalsighet i val av resmål, typ av resor, 
längd på resor uppenbarar sig.
 Även om historieskrivningen ovan är summarisk så visar det översiktligt 
på en av aspekterna som en historielärare kan ta fasta på när det gäller att 
använda den här typen av material i sin undervisning; nämligen att teckna 
bilden av ett historiskt förlopp utifrån ett alternativt källmaterial, såsom gjor-
des här ovanför i bilden över hur svenskarnas resvanor har förändrats över 
tid. Samma historia kan med fördel berättas mer traditionellt ekonomiskt-
historiskt eller teknikhistoriskt, men det är både narrativt tacksamt att bygga 
upp berättelsen kring ett konkret material som Ressällskapannonser, och det 
inbjuder också till identifikation på ett annat sätt än mer abstrakta historiska 
berättelser gör.
 Det finns en tidskrift i USA som heter Found Magazine. Den består av 
upphittade lappar och föremål. Varje enskild upphittad lapp säger inte så 
mycket. Men tillsammans blir de en ingång till det amerikanska samhället 
som man svårligen kommer åt på något annat sätt. På samma sätt är det 
svårt att utläsa så mycket av varje enskild Diverseannons – de kan se mycket 
olika ut vid samma tid. Det är först när man läser många annonser som det 
uppstår tydligare mönster över ”tidsandan” (om man som historiker vågar 
sig på ett sådant knepigt begrepp). 
 Ressällskapannonserna bildar sådana strukturella mönster över tid, men 
det finns också goda möjligheter i att välja ut en enda annons, och genom 
den rikta ljus mot någon enskild aspekt av det man undervisar kring. Vilka 
var det egentligen som emigrerade? Senare emigrationsforskning har skjutit 
fram att det inte var de allra minst bemedlade som reste; det krävdes ändå en 
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del av de som gav sig iväg. Och 
det fanns så klart exempel på 
än mer bemedlade som lämna-
de landet. Utifrån den intillig-
gande annonsen kan man föra 
den här typen av resonemang. 
Dessutom har annonsen smått 
litterära kvaliteter – vem vill 
inte plöja Atlanten med en av 
de yppersta ångarna? 

Historieämnets karaktär och mikrohistoria

Att sätta ljuset på små enskildheter i det förflutna är inte bara ett didak-
tiskt knep för att komma historien närmre, det kan också vara en del av att 
skjuta fram en historiesyn. En mikrohistorisk ansats erkänner att det finns 
många ingångar till det förflutna. Vad vi som historiker har är egentligen en 
mängd spår av förflutenheter. Dessa spår måste tolkas och sättas in i ett sam-
manhang, varvid några berättelser – inte sällan sådana om politisk historia 
– framträder som mer vanligt förekommande än andra. 
 Övergripande strukturer i det förflutna behövs som stöd för våra historis-
ka resonemang. Vi kan relatera små enskilda händelser till större berättelser. 
Men det finns här en uppenbar risk att de övergripande berättelserna – en 
kanon, om man så vill – cementerar bilden att historien ligger fast; att den 
bara kan berättas på ett enda sätt. Det finns olika hållningar i frågan om vad 
historiker egentligen gör; rekonstruerar eller konstruerar det förflutna. 
 Det är inte uppenbart att politisk historia ska vara all historieskrivnings 
utgångspunkt, och att allt måste relateras till den. Historieskrivning kan lika 
gärna ta sin utgångspunkt i kön, lokalsamhället, familjen, kultur och så vi-
dare. Men i undervisningssammanhang skapar tidsbegränsning ofta också 
begränsning i historiesyn. Historia är i grunden ett emanciperande ämne 
och genom insikten att det historiska förloppet är mångsasetterat länkas vi 
till tanken att vi kan påverka det historiska förloppet här och nu. Genom att se 
att historien inte ligger fast, ligger inte heller nuet eller framtiden fast.
 Första och andra världskriget tas upp ymnigt i de flesta skolors historieun-
dervisning. Även här går det med fördel att arbeta mikrohistoriskt. Till 
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exempel kan man uppmärk-
samma hur Dagens Nyheter 
tog in kodade annonser för 
spritförsäljning under första 
världskriget. Kodbeteckningen 
”födelsedagsvaror” avslöjade 
vad det handlade om, och 
möjligen kan ett sådant litet 
exempel vara en annorlunda 
ingång för hur man berättar 
om första världskriget. Det är 
lätt att landa i storslagna re-
sonemang om ”orsakerna till 
första världskriget”, men det 
är kanske lättare att börja i hur 
människor fick tag i alkohol 
och kaffe under kriget. 
 I samband med första 
världskriget kunde man un-
der 1920-talet se hur annon-
ser för ”plastiska operationer” 
började dyka upp i tidnings-
spalterna. De många männis-
kor som hade fått händer och 
ben bortsprängda och/eller 
sitt ansikte vanställt under 
kriget gjorde att återställande 
skönhetsingrepp utvecklades 
mycket vid denna tid. Snabbt 
insåg de plastiska operatör-
erna att det fanns en mark-
nad bortom krigsskadorna. 
Skönhetsidealen eldades på av 
den framväxande Hollywood- 
industrin. 

1926-08-18
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 När det gäller andra världs-
kriget kan det också finnas 
anledning att fokusera på 
vardagsnära företeelser, och 
även här kan annonsmate-
rial hjälpa oss att göra det. 
Hösten 1938 noterade vi 
att en stor mängd annonser 
där ”vindsröjningshjälp” er-
bjöds dök upp – en kategori 
annonser vi i arbetet med 
Öronbrosk såg varken före 
eller efter 1938. Via en tid-
ningsartikel fick vi reda på 
att Stockholms stad gjorde 
en storsatsning på att rensa 
ut stadens vindsutrymmen 
från onödiga prylar, eftersom 
fyllda vindar brinner mycket 
mer vid ett eventuellt bomb-
anfall, än vad tomma vindar 
gör. Kampanjen motiverades 
med hänvisningar till det 
storpolitiska läget i Europa och detta berättar både något om hur allvarligt 
man såg på situationen redan hösten 1938, men det berättar också om hur 
enskilda människor i vardagen påverkades av storpolitiken. Den samord-
nade vindssaneringen berättar också något om organiseringen av samhället 
vid denna tid.
 Att ta sin utgångspunkt i annat än politisk historia kan alltså vara ett sätt 
att närma sig den emanciperande kraft som historieämnet bär på. Att utgå 
från enskilda personers öden, eller enskilda föremål, eller enskilda Diversean-
nonser kan hjälpa till att bryta synen att historien ligger fast. Det förflutna är 
mångfasetterat och det finns inte ett sätt att beskriva det på. Detta kan tyckas 
vara en självklarhet, men påtagligt många studenter, även på högskolenivå, 
har en önskan om att få reda på ”hur det var” i en singularform. Ju fortare 
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vi kan bryta synen att historien är fast, ju bättre. Redan i lågstadiet kan man 
resonera kring dessa frågor. Det räcker att försöka rekonstruera vem som 
gjorde vad i ett snöbollskrig för att vara djupt inne i både källkritiska resone-
mang och frågan om vi i själva verket inte har att göra med konstruktioner 
och perspektiv av och på det förflutna, snarare än rekonstruktioner.

Empati och uppföljande inslag

Men att använda Diverseannonser i historieundervisningen behöver inte 
göras med storslagna paroller om historiesyn och emancipation. Det går ut-
märkt att med några enkla annonser ”bara” föra in empatiska inslag, i ett 
försök att komma närmre det förflutna. 
 Annonser kan användas för att beskriva hur man i samhället har hanterat 
barn som föräldrar av olika anledningar inte kunnat ta hand om. Här har 
mycket hänt över tid. Tidiga varianter var ”kringgång” – att barnen flyttade 
mellan olika hem i socknen. Ibland auktionerades barnen helt enkelt bort. 
Det fanns också ett system att man som vuxen kunde ta emot barn mot 
ersättning – det blev ett sätt att tjäna pengar, särskilt om man snålade in på 
de utgifter som barnen förde med sig. Det här ledde till mycket diskussioner 
på 1910-talet. 
 I mitten av 1900-talet hände stora saker på det här området. Sommar-
barnsfenomenet – att barn mot ersättning reste bort till en annan familj 
några veckor på sommaren – inrättades och avlastade föräldrar. Dagmam-
mor och dagis växte fram vid samma tid. Detta underlättade mycket för 
föräldrar och betydde förmodligen att många barn som tidigare skulle ha 
blivit fosterhemsplacerade nu istället fick växa upp med sina biologiska för-
äldrar. Att den här typen av annonser bröt fram speglar inte bara att sociala 
reformer infördes vid den här tiden, utan också att kvinnorna trädde in på 
arbetsmarknaden på bredare. Det moderna rekordårssamhället krävde nya 
och bättre lösningar.
 Förutom att även på detta socialhistoriska område teckna en övergripande 
historisk berättelse utifrån annonser så kan vi också fokusera på att företeel-
sen att barn köptes och såldes vid sekelskiftet 1900 i dag kan kännas avlägsen 
och abstrakt. Begränsas undervisningen kring detta till – nog så viktiga – 
strukturella förklaringar och siffror om omfattningen av handeln finns risk 
att undervisningen inte når djupare in hos eleverna. På liknande sätt är det 
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med siffror från andra världskriget. Enorma siffror på sex eller tjugo miljoner 
människor är svåra att ta in, och många gånger kan det vara effektivare att 
utgå från ett enda enskilt fall som möjliggör en personlig identifikation: ”Det 
kunde ha varit jag.”
 Diverseannonser kan här användas just för att ge en ingång till enskilda 
fall. Det finns gott om små annonser med enskilda människoöden som gri-
per tag i en. Man anar ett bakomliggande drama, och i de flesta fall får man 
aldrig reda på exakt vad som låg bakom eller vad som hände sedan. Men de 
etsar sig fast.
 Förutom den empatiska vinsten kan det vara en möjlighet att arbeta med 
uppföljningar av gamla annonser i undervisningssammanhang. I Öronbrosk 
önskas följdes några annonser upp i jakt på svaret om vad som hände sedan 
eller vad som låg bakom annonseringen. Sådana uppgifter kan man med för-
del ge till sina elever. Uppgiften handlar då inte bara – eller ens främst – om 
att hitta ett definitivt svar, utan lika mycket om att processen ger en inblick 
i vilka källor som kan 
användas för att reda 
ut det förflutna. 
 Annonsen som gav 
Öronbrosk önskas sitt 
namn utvecklade sig 
till en liten detektiv-
historia. I annonsen 
gavs vissa upplysningar 
som vi kunde arbeta 
vidare med: Vi hade 
ett namn, en ungefär-
lig ålder, vi hade en av-
delning på Serafimer-
lasarettet. Hur går man 
vidare med detta? För 
oss som är bevandrade i historieämnet är svaren kanske givna, men den här 
typen av uppgifter är utmärkta att ge till elever som behöver skaffa sig både 
kunskaper och färdigheter kring vilka arkiv som finns att tillgå och hur man 
tar kontakt med dem.

1938-10-21
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 I öronbroskfallet vände vi oss till 
Riksarkivet, som hyser Serafimerla-
sarettets arkiv. Regelverket kring se-
kretess möjliggjorde för oss att få ut 
sjukjournalerna, varpå vi fick ett födel-
sedatum. En kontroll mot Skattever-
kets folkbokföring visade att mannen 
fortfarande levde. Efter brevkontakt 
intervjuades mannen och vi fick en 
spännande livshistoria som på något vis 
gömde sig bakom den enkla annonsen.
 Vi arbetade på liknande sätt kring en 
annons där två barns målade muggar 
och tallrikar hade försvunnit 1996, och 
en annan där kurdiska barnteckningar 
hade förlorats 1992. Där var telefon-
numren och namnen i annonserna 
nyckeln till att hitta rätt person. Den 
ganska enkla, men ändå intressanta, his-
torien bakom ett föräldrapar som sökte 
efter en dagmamma till sin lille son Pål 
1976 söktes också upp med hjälp av ett 
relativt ovanligt efternamn i annonsen. 
Att spåra upp personer bakom gamla 
annonser är ett detektivarbete som ger 
goda och praktiska kunskaper kring 
källor till såväl det förflutna som till 
nuet. Samordning kan här med fördel 
ske med samhällskunskapsundervisning. 
 Detektivarbetet är motiverande och 
det går att föra intressanta resonemang 
kring vilka annonser som är möjliga 
att gå vidare med och vilka man inte 
kan göra det med. Nämns något udda 
namn, ett telefonnummer eller någon 
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specifik adress i annonsen öppnar det för slagningar både hos Skatteverket, i 
databaser, i kyrkoarkiv och så vidare.
 Även om det många gånger är svårt att göra uppföljningar av annonser så 
skulle det ju kunna vara små projekt för några elever att arbeta med? Sådana 
uppgifter innehåller många lärandemoment. Den som vill ha en rolig ingång 
till ett sådant upplägg på undervisningen kan med fördel söka upp Johannes 
Stjärne Nilsson och Ola Simonssons gemensamma kortfilmer, där de följer 
upp gamla annonser och insändare. De hittade bland annat en insändare 
i tidningen Allt i Hemmet där en husägare frågade ”Vad ska jag lägga på 
taket?”. I filmen Hur vore det med eternit? (1995) frågar Johannes och Ola, 
35 år i efterhand, vad det blev för tak på huset. I filmen Du var där med din 
polare Frank (2004) fokuserar de på en gammal efterlysningsannons där en 
man i publiken på en Gyllene Tider-konsert med ”röd värmetröja” på sig 
eftersöks. Filmparet ger sig ut på jakt efter annonsören ett 20-tal år i efter-
hand och går till botten med historien. Förutom att söka upp de berörda 
personerna resonerar de kring vad en ”värmetröja” egentligen är för något...
 Filmarna hittade de bakomliggande historierna, och det gjorde vi i vissa 
fall även i Öronbrosk önskas-projektet. Men det kan vara nog så lärorikt att 
inte hitta svaret. Undertecknad ägnade flera arbetsdagar åt att försöka spåra 
upp personerna bakom en annons 
kring en upphittad vigselring, men 
utan resultat. Sökningar på nam-
nen gav för många resultat, och 
sökningar i databasen ”Sveriges be-
folkning 1980” gav inga resultat för 
personer boende på samma adress. 
Det gick inte heller att gå bakvägen 
via kyrkans arkiv kring giftermål vid 
det aktuella datumet. Jag får helt enkelt leva i ovisshet vad som hände på 
hudkliniken och om de någonsin fick sin vigselring åter. Men jag lärde mig 
mycket om det svenska arkivväsendet... Och den som knäcker det bakom-
liggande mysteriet med vigselringen är varmt välkomna att presentera lös-
ningen – se det som en arkivutmaning!
 När det gäller elevers (och lärares) möjlighet att arbeta med annonsma-
terial har de tidigare varit begränsade till fjärrlånade mikrofilmsrullar, men 
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stora digitaliseringsprojekt pågår för tillfället. Inte minst arbetar Kungliga 
Biblioteket för att gamla dagstidningar ska bli både lättillgängliga och sökba-
ra, även om det som ligger ute i skrivande stund är tämligen fragmentariskt. 
Detta öppnar helt nya möjligheter att använda gammalt tidningsmaterial 
i undervisningen. Det är ett område att hålla ögonen på, men det öppnar 
redan i nuvarande omfattning helt klart upp för små miniundersökningar 
av tidningar – både kring småannonser, men också kring annat material i 
tidningen såsom större nyheter, kommersiella annonser eller annat. Gör små 
nedslag vid några olika årtal och notera likheter och skillnader!

Mellan ärliga och oärliga kontaktannonser 

Kontaktannonser läses lämpligen med källkritiska ögon oavsett om du är his-
toriker eller ej – de befinner sig förmodligen alla mer eller mindre i en gråzon 
mellan verklighet och påhitt. 
För att fortsätta på empatispåret 
kan det mest kända annons-
fallet i svensk historia nämnas. 
Karl Vesterbergs annonsering 
i Stockholms-Tidningen 1916 
gav upphov till den moderna 
betydelsen av begreppet ”sol 
och vår”. Helga Berggren be-
svarade annonsen och blev i 
sin relation med Vesterberg 
övertalad att satsa pengar i Vesterbergs affärsidé att importera sjötång från 
Tyskland och sedan sälja den som gödning i Sverige. Vesterberg försvann 
dock med pengarna, men han hade begått misstaget att sätta ut sin riktiga 
postadress i annonsen, så när Helga Berggren insåg att hon hade blivit lurad 
tog hon helt enkelt med polisen hem till Karl Vesterberg. När tidningarna 
rapporterade om saken fick den nya betydelsen av det tidigare positivt lad-
dade begreppet ”sol och vår” spridning.
 Helga Berggren är långtifrån den enda genom historien som har blivit 
lurad i jakten på den rätta kärleken. Det är lätt att känna sympati för Helga 
Berggren, som i en kärlekslängtande och utlämnad position blev lurad. Sol 
och vårande pågår än idag, men trots möjligheten till empatiska inslag är det 

1916-02-20 Stockholms-Tidningen
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förmodligen än mer framkomligt i undervisningssammanhang att fokusera 
på de mer ärligt menade kontaktannonserna. Här erbjuds nämligen en god 
ingång till olika tiders partner- och familjebildningsideal.
 Historikern Kristina Engwall jämförde kontaktannonser i Dagens Nyheter, 
Smålandsposten och Norrlandskuriren i studien Drömmen om den rätta: Från 
singel till föräldrar (2005). Dels studerades tidningarna år 1960, dels samma 
tidningar år 2001. Mycket var sig likt i annonserna, och det är klart att det är 
svårt att variera sig fantastiskt mycket på tre–fyra annonsrader.
 Men det är intressant att studera de skillnader som ändå kunde noteras i 
studien. En sak som var tydlig var exempelvis kvinnors emancipation över 
tid. På 1960-talet kunde kvinnor efterfråga någon form av ekonomisk trygg-
het och/eller att männen skulle ha en egen bil, medan detta var frånvarande 
2001, vilket speglar hur kvinnor under tidsperioden har skaffat sig en egen 
ekonomi, en egen bil, ett eget liv på ett annat sätt än tidigare.
 Kristina Engwall kunde också se att kraven i annonserna hade blivit mer 
specifika. Om det stod ”barn inget hinder” i 60-talets annonser så var det 
vanligare att annonserna mer uttryckligen sökte ”barnfria” partners idag. An-
nonsörerna verkade helt enkelt mer kräsna, eller i alla fall tydligare med vad 
de önskade, 2001 än de var 1960. Möjligen är detta samma slags uttryck för 
individualisering som vi kan se om vi slår upp dåtida och nutida dödsan-
nonser där dåtidens hav av kristna kors i dag inte är borta, men i hög grad 
kompletterade med allt från katter till ordensmärken, spelkort och idrotts-
klubbsemblem. Fler av annonserna i vår samtid tar mer sikte på en kul tid 
tillsammans, än att relationen nödvändigtvis måste vara hela livet. Det säger 
också någonting om familjebildningsmönster och synen på relationer.
 Engwall kunde vidare konstatera att ett välanvänt kontaktannonsuttryck 
som ”mysiga hemmakvällar” användes mer 2001 än 1960 och att fler män 
än kvinnor som använde det. Engwall resonerar om huruvida den manliga 
dominansen beror på att män verkligen är mer intresserad av mysiga hem-
makvällar än vad kvinnor är, eller om det är så att män tror att kvinnor är 
intresserade av mysiga hemmakvällar och att de därför skriver ut det i sina 
annonser. Uppföljande studier krävs för det definitiva svaret, men resone-
mang kring saken är nog så intressant.
 Kvinnor har i sina annonser vidare varit tydligare med att männen de söker 
ska vara spritfria (vilket var vanligt 1960) eller rökfria (betydligt vanligare 2001). 
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Toleransen mot laster tenderar att minska över tid. Det finns kort sagt mycket 
att hämta i att granska hur män och kvinnor framställer sig själva och/eller 
vad de efterfrågar i annonserna.
 Intressant i det här sammanhanget är också att studera hur sexualiteter 
som går bortom den heterosexuella tvåsamhetens ramar ges, eller inte ges, ut-
rymme i tidningsspalterna. Det är också en temperaturmätare på samhället. 
 I Storbritannien använde homosexuella personer kodord i annonser redan 
i början av 1900-talet. H.G. Cocks har visat att begrepp som ”musikalisk”, 
”okonventionell” eller ”broad-minded” kunde användas för att signalera vad 
det handlade om. Den typen av annonser kom även i Sverige, men betydligt 
senare. Och förmodligen har tidningarna själva aktivt hållit tillbaka detta. 
 I vår sökning i Dagens Nyheter hittade vi det första exemplet annonser som 
utmanade den heterosexuella tvåsamheten först på 1940- talet, och då rörde det 
sig om intresse för hetero-
sexuellt partnerbyte. Bi- och 
homosexuellt inriktade an-
nonser kom sedan på mer 
bred front först på 1960-talet. Intressant att notera är att homo- och bisexu-
ellt inriktade annonser länge låg under rubriken ”Brevväxling” – tidningen 
ville inte ge de här annonserna egna rubriker. Särskilt intressant är detta då 
tidningen vid samma tid inte drog sig för att publicera poseringsannonser, 
som i mycket hög utsträckning var en 
mycket lätt förklädd prostitutionsan-
nons. Kriminologen Leif GW Pers-
son har till och med omtalat Dagens 
Nyheter som landets största hallick 
på 70-talet. En klar ingångsmöjlighet 
för resonemang kring genus och olika 
sexualiteter i olika tider. 
 Dagens Nyheter nådde sedan sin 
mest kontaktannonsliberala period 
på 1980-talet. Bi- och homosexuellt 
inriktade annonser fick egna rubriker, 
och det var tillåtet att uttryckligen ef-
tersöka sex och/eller flera partners i 1970-01-04

1946-08-09
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en och samma annons. När annonspro-
duktionen på 1990-talet lades ut på ett 
externt företag stramades annonserna upp 
på bland annat de här punkterna. Upp-
stramningen gjordes inte på Dagens Nyhe-
ters order, utan av annonsföretaget själv – 
möjligen för att undvika konflikter mellan 
sig och tidningen? Hursomhelst så lever vi 
med andra ord inte i den mest liberala av 
tider, även om det är lätt att tänka så.
 Förutom att annonser är en möjlighet 
att studera genus- och familjebildnings-
ideal får man inte glömma bort att helt 
enkelt låta sig förbluffas över guldkornen 
i det här materialet. Strategin att förmin-
ska sig själv i annonserna vittnar kanske 
inte så mycket om samhället, utan mer 
om hur fel enstaka annonsörer kan tänka. 
Den som svarade på de nedanstående an-
nonserna kunde ju visserligen bli positivt 
överraskade. Men det är ju bra om an-
nonsen inte skrämmer bort alla potenti-
ella kärlekskranka annonsläsare...

1916-08-15
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Människans eviga frågor

Längtan efter trygghet och en mening i tillvaron – människor i olika tider 
förenas i en rad grundläggande frågor om det mänskliga livet. Kanske kan 
jakten på kärlek i olika tider öppna upp för resonemang om de stora likhe-
terna som ändå finns mellan då och nu? Det är väldigt lätt att annars fokuse-
ra på stora materiella och andra framsteg som slår in kilar mellan då och nu.
 Förutom kontaktannonsers och den eviga kärlekslängtans möjligheter att 
binda samman oss med det människor i det förflutna skulle jag här vilja lyfta 
fram en annonskategori som speglar att det både är, och inte är, stor skillnad 
mellan då och nu, nämligen medicinrelaterade annonser. Genom att studera 
sådana i Dagens Nyheter får vi en tydlig bild av hur läkarkonsten har utveck-
lats sedan mitten av 1800-talet fram till nu.
 Det man kan konstatera allra först är att den relativt starka uppdelningen 
som vi har i dag mellan skolmedicin och alternativmedicin inte är någon 
särskilt gammal företeelse. Åderlåtning användes till exempel av den offici-
ella läkarkåren flera decennier efter att metoden hade konstaterats vara verk-
ningslös. 1809 gjorde en stor studie som fastslog detta, men 42 miljoner 
blodiglar importerades till Frankrike så sent som 1830.
 I flera områden inom sjukvården hade skolmedicinen inga lösningar för-
rän en bit in på 1900-talet. I stället är begreppet placebo centralt. Tron på 
att man blir bättre av någonting kan betyda mycket. Skolmedicinen kunde 
för vissa åkommor inte erbjuda mycket mer än att läkarna tog på sig en 
förtroendeingivande myndig vit rock och sedan knackade på knäna med en 
gummihammare. I brist på verkningsfulla mediciner fanns egentligen bara 
diverse ”mirakelmediciner” – och därmed placeboeffekten – att förlita sig 
till som en sista utväg. Alla möjliga mirakelmediciner passerar revy i Dagens 
Nyheters spalter under 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Visserligen 
stramades annonseringen kring de mest aparta preparaten upp redan under 
1910-talet, men det var först när de stora terapeutiska genombrotten kom, 
ytterligare några decennier längre fram, som mirakelmedicinerna definitivt 
försvann ut från annonsspalterna och som skolmedicinen definitivt skildes 
från alternativmedicinen.
 Det finns gott om intressanta exempel på märkliga mediciner och metoder 
i spalterna. Kringresande liktornsoperatörer och medel för och emot skägg-
växt kan nämnas. Särskilt intressant är medlet liljemjölk, som under flera 
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decennier lanserades som ett medel som tonade ner solbränna. Men på bara 
några månader 1925 så svängde modet, och det blev populärt att vara sol-
bränd. Texten på liljemjölken byttes då ut, och lanserades i stället som främ-
jande av solbränna... 
 Annonser i hälsobranschen kan användas för att markera hur oerhört 
stora framsteg som har tagits inom läkarvetenskapen under 1900-talet. Men 
det går också utmärkt att markera att vetenskapen fortfarande står utan svar 
kring vissa sjukdomar, och att det fortfarande finns stor omsättning av pre-
parat inom alternativmedicinen som baseras på placebons kraft. Och de 
elektriska bältena i annonsen på nästa sida skulle kunna vara hämtade från 
vilket TV-shop-inslag som helst än i dag...

Mot klassrummet!

Jag har här försökt visa att det kan finnas många och olika anledningar att 
lyfta in skenbart banalt skräpmaterial i undervisningssammanhang. Det 
finns något spännande i att lyfta fram det oväntade källmaterialet. Det finns 
något lockande i att börja resonera i vilket källmaterial eleverna själva är upp-
hov till förutom standarduppgifter som datum för födelse och död i Skatte-
verkets register. Kanske kan man återvända till Kajsa Dahlbergs Ett eget rum/
Tusen bibliotek och starta i elevernas egna nedklottrade läroböcker? Vad säger 
klottret om eleverna? 
 Kanske kan man be eleverna gräva i sina fickor och se om det ligger ett 
hopknycklat kvitto där och inleda ett resonemang som tar sin utgångspunkt 
i Patrik Hörbergs diktbok Handboken och frågan om hur intressant det här 
materialet egentligen är? Eller kan man kanske börja nysta i det här att hela 
ens liv kan få en helt annan riktning genom en enkel liten kontaktannons? 
Även om eleverna själva kanske inte har kontaktannonserat så kan ett reso-
nemang om det slumpartade i livet – att det hade krävts, och krävs, så lite för 
att livet ska bli helt annorlunda – vara en ingång till ett arbetsområde som 
kretsar kring annonsmaterial; detta material som normalt sett flyger under 
både forskare, lärare och de flesta andra människors radar?
 En liten bit av den danska musikfestivalen Roskildefestivalen grävdes för 
några år sedan ut av professionella arkeologer. Utgrävningen gjordes med 
glimten i ögat, men det gick att utläsa både ett och annat kring olika festi-
valårs alkoholintag, väder, sexuella aktiviteter och så vidare genom insatsen. 
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Göteborgs universitet har anordnat promenader genom gamla industrimil-
jöer tillsammans med människor som tidigare har arbetat på fabrikerna. Det 
visade sig att de nedgångna miljöerna i sig väckte minnen. Berättelser som 
man aldrig hade fått fram på något annat sätt kom fram i detta samtidsar-
keologiska projekt. Skenbart banala ingångar kan ge oerhört mycket tillbaka 
om man bara ser möjligheten.
 Många av de historiska företeelserna man får kontakt med genom annons-
materialet är allvarliga, men avslutningsvis får man inte heller glömma humo-
raspekten i materialet. I arbetet med Öronbrosk önskas satt vi många gånger 
och skrattade rakt ut i arkivet. Kan man kombinera detta – skrattet med de 
mer allvarliga aspekterna – och kan man plocka med sig något av de tanke-
gångar om har presenterats i den föreliggande texten, då tror jag att man har 
möjlighet att komma ganska långt både som historiker och som lärare. ■
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berndt h. brikell

Utbildning i förändring
– En jämförande studie av utbildningssystemen 
i Mongoliet och Sverige

Den franska revolutionen 1789 och dess omvärdering av samhället innebar 
att utbildning kom att ses som ett sätt att höja statens värde. Idén om att 
statens värde reflekteras i det som dess medborgare producerar, snarare än 
värdet av de ädla metaller som staten lyckats roffa åt sig, utgjorde grunden 
för detta nya synsätt. Snart skapades en förståelse av att det i princip fanns 
två sätt att åstadkomma detta. Det första handlade om att avskilja dem som 
med sin blotta närvaro fick andra att vara mindre produktiva. Dit hörde kri-
minella, sjuka och vansinniga, som det gällde att isolera från de medborgare 
som var verkligt produktiva. Det andra sättet var att utbilda medborgarna 
så att deras produktivitet ökade och med detta statsintäkterna. En viss fing-
ertoppskänsla var dock nödvändig, eftersom medborgarna måste skaffa sig 
utbildningar som verkligen ledde till ökad produktivitet och nämnda synsätt 
pekade mot att staten skulle styra detta.1

 Denna insikt ledde till utvecklingen av olika utbildningssystem i Europa 
och utvecklades till ett slags konkurrenssituation, helt i enlighet med vad 
den tidens politisk ekonomiska teorier förespråkade; liberalism och ekono-
misk nationalism2. Under 1800-talet konstruerade Europas stater sin egen 
historia, som en del av det nationella folkbildningsprojektet. Till detta lades 
utvecklandet av de discipliner som ansågs nödvändiga för det nationella nä-
ringslivet och ekonomierna.3 

1 Foucault (1983).
2 Begreppet inbegriper merkantilism och dess mer renodlade moderna form; 

protektionism.
3 Bull, Kingsbury & Roberts (1992); O’Brien & Williams (2010).
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 Det är därför inte någon större överraskning att utbildningssystemen i de flesta 
stater är stadda i ständig utveckling och omvandling, eftersom samhället och 
dess krav på utbildningen ständigt förändras i takt med att behoven ändras. 
 I Sverige och Mongoliet har vi två utbildningssystem som försöker att an-
passa sig till vad samtiden kräver av dem och den stora frågan är om de för-
mår leverera det som behövs? I det här kapitlet har jag valt att studera dessa 
förändringar med hjälp av nyinstitutionell teori. Fokus kommer att läggas på 
vad nyinstitutionell teori har att säga om institutionell förändring, då jag valt 
att se utbildningssystemen i de båda staterna som institutioner. Syftet är att 
utföra en komparativ studie av institutionell förändring.

1. Vad har den institutionella förändringen bestått av?

2. Hur den institutionella förändringen hanterats?

3. Varför ser resultatet av den eventuella institutionella förändringen  
ut som den gör?

När det gäller institutionell förändring har den amerikanska statsvetaren 
Elinor Ostrom hävdat att ett relativt enkelt sätt att förstå det hela på är att se 
det som skillnaden mellan de regler som finns formaliserade, t.ex. i form av 
lagtext, och de informella regler som man faktiskt använder. Detta utgör då 
ett slags grund för att förstå orsaker och grunder för institutionell förändring. 
Den uppfattade skillnaden mellan formella regler och informella regler kan 
då leda till en förändring av de formella reglerna, så att dessa mer speglar den 
verklighet som de ska hantera. Samtidigt uppstår problem om man försöker 
förändra en institution på så sätt att de införda reglerna inte stämmer överens 
eller rentav är motsatta de informella regler som används inom institutio-
nen. Förändringen kommer då att möta motstånd inom institutionen. Om 
förändringen däremot uppfattas som i överensstämmelse med de informella 
reglerna, så kommer de med största säkerhet att accepteras.4 
 Enligt Robert Goodin kan den institutionella förändringen och de om-
ständigheter varunder den kan ske i princip förstås ur tre perspektiv 5:

4 Brikell (2008); Ostrom et. al. (2002), s. 2.
5 Goodin (1996), s 24f.
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• Förändring som avsiktlig design av en institution, även om detta är svårt 
att genomföra under full kontroll. Om ”logiken för vad som är passande” 
utmanas, riskerar kontrollen över normer och värderingar att förloras eller 
att dessa helt enkelt byts ut. Detta kan göra förändringen instabil.

• Förändring orsakad av slump eller olyckshändelse, skiljer sig från den 
föregående genom att aktören interagerar med en föränderlig miljö, 
varöver hen kan helt sakna kontroll. Förändringen i omgivningen kan 
bero på extern maktkamp eller aktioner från olika politiska grupperingar.

• Förändring orsakad av evolutionära processer, där aktören utgör en del av 
en struktur som bestämmer hens handlingar i högre grad än i de andra två. 
Här gör de yttre omständigheterna att det är svårt, för att inte säga omöjligt 
att motstå kraven på förändring. Däremot finns det alltid möjlighet till 
indirekt motstånd, genom en ovilja att följa regler och fortsätta som före 
förändringen. Motståndet blir i den meningen informellt.

Goodin flyttar perspektivet mot normer och värderingar och menar att dessa 
till stor del styr eller påverkar aktörens handlingar eller val att inte handla. 
 Statsvetaren Bo Rothstein beskriver situationer som han kallar formativa 
moment. Dessa kan appliceras på Goodins tre perspektiv, och då i synnerhet 
det första. Han menar att i dessa situationer finns det möjlighet för de aktö-
rer som är inblandade att agera. John W. Kingdon koncentrerar sin uppfatt-
ning på vad han kallar ”policy-windows”. Idén är ganska likartad Rothsteins, 
även om Kingdon poängterar betydelsen av centralt placerade aktörer, som 
ibland sitter på en färdig lösning, då möjligheten att använda den dyker upp. 
Både Rothstein och Kingdon menar att det är vissa aktörer som har dessa 
möjligheter att påverka de formativa momenten och att utnyttja förekom-
sten av policy-windows.6

 Skillnaderna mellan dessa olika synsätt ligger i att de har olika uppfattning 
om hur aktör/struktur problemet ser ut och hur det löses. Med andra ord, 
i hur stor grad påverkar aktören strukturen och i hur stor grad bestämmer 
strukturen begränsningarna för aktörens handlingar.7 

6 Rothstein (1988); Kingdon (1995).
7 Rothstein (1992).
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 Vi ser att det finns olika sätt att klassificera och analysera institutionell för-
ändring i enlighet med utfallet i det specifika fallet. I denna analys väljer jag 
att inte explicit väga in de olika sätten att se på institutionell teori, eftersom 
det skulle komplicera saken utan att tillföra något. Implicit kan jag medge 
att analysen faktiskt hanterar frågor såsom normativ och rationell inriktning 
av nyinstitutionell teori hanterar. Normativ blir den eftersom alla sådana här 
förändringar och reaktionerna mot dem per definition är normativa eller har 
normativa inslag. Rationell är den i så motto att i dessa förändringsprocesser 
framträder alltid ett resonemang om i vilken mening aktören handlar rationellt 
eller inte.

Det svenska utbildningssystemet

Det svenska utbildningssystemet är en produkt av det som det stora sam-
hällsprojekt som startades efter det andra världskrigets slut krävde. De för-
ändringar som genomförts under skapandet av folkskolan och det system 
som var samtida med den, hade visat sig otillräckligt. Skapandet av detta ut-
bildningssystem hade visat på kärnan i själva problemet; man visste vad man 
behövde göra, men hade inte medlen till det. Staten under 1800-talet var 
underfinansierad i enlighet med de då gällande statsekonomiska principerna. 
Problemet kokade ner till att de som behövde utbildas samtidigt behövdes för 
att säkerställa försörjningen. Samhället hade inget bra svar på detta dilemma, 
eftersom det krävde för mycket av dem som hade det sämst eller att det finan-
sierades via beskattning av dem som hade det mer förspänt.8

 Här någonstans finns den intellektuella grunden till varför ett svenskt 
folkbildningsprojekt initierades på 1800-talet. Framåt 1950-talet var politi-
kerna klara över att det dittillsvarande utbildningssystemet inte skulle klara 
de samhällsförändringar som behövdes i efterkrigstidens Sverige. Det sam-
hälle de tänkte sig bygga krävde en mer avancerad social sektor, en utvecklad 
bostadssektor och ett utbildningssystem som kunde leverera utbildat folk 
att sköta ett sådant samhälle. Svaret för utbildningssektorn blev den 1962 
införda grundskolan, vars administrativa förutsättning bland annat låg i de 
kommunsammanslagningar som fullbordades under 1970-talet.9

8 Svedberg & Zaar (1991), s. 31–33; Hadenius (2008).
9 Montin (2007); Hadenius (2008), s. 132; Björklund et. al. (2010), s. 9.
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 Den skola som existerade före grundskolans införande fungerade utmärkt 
som socialt sorteringsinstrument för ett relativt statiskt samhälle, men knap-
past för ett dynamiskt statt i snabb förändring. De som skulle vidare till högre 
utbildning sorterades ut genom att det var de som hade råd till detta som fick 
den möjligheten – med andra ord gick det efter ekonomiska möjligheter och 
inte enligt en meritokratisk princip.
 Det här skulle förändras genom grundskolans införande. Sorteringsme-
kanismen fanns kvar, men i en förändrad form. Den känns igen i meta-
foren med den välkända klockan, där den percentil som gav betyget ett, 
motsvarades av den percentil som gavs betyget fem; två av fyra och sedan 
medelvärdet tre.10 Detta innebar att samhället ganska tydligt kunde kontrol-
lera hur många som gick vidare till högre utbildning genom att justera be-
tygsnivåerna. De prov som gavs i skolorna kontrollerades sedan mot centrala 
prov, vilket skulle säkerställa en rättvis nationell bedömning. I denna något 
begränsade mening var detta system meritokratiskt och de som hade begåv-
ning hade i princip möjlighet att gå vidare till högre utbildning i så motto att 
de också kunde finansiera detta.
 Under 1960- och 1970-talen förändrades den högre utbildningen så att 
den blev tillgänglig för en allt större del av befolkningen. Den förändring 
som ägde rum under 1970-talet kom att präglas av att industrin inte längre 
expanderade mätt i antalet anställda. Istället tänkte sig statsmakterna att 
den offentliga sektorn skulle svälja de som utexaminerades ur landets ut-
bildningssystem. Problemet var att om dessa skulle slussas in i en offentlig 
sektor, så krävdes det att de utbildades inom den högre utbildningen; de be-
hövde med andra ord i ökande grad universitetsutbildning. Denna universi-
tetsutbildning var tvungen att expandera i de sektorer som stimulerats av den 
expansion som miljonprogrammet inneburit; exempelvis behövdes det fler 
socialtjänstemän, lärare och sjukvårdspersonal i de nybyggda stadsdelarna.11

 I grundskolan gick utvecklingen mot att betygen förändrades och gradvis 
togs bort. Under 1960-talet visade forskning att incitamentsystem, vilket 
grundskolans betygssystem är ett exempel på, tillämpade på en viss popula-

10 Sandström (1989), s. 230.
11 Hadenius (2008), s. 132f.; Björklund et. al. (2010), s. 8f., 12.
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tion leder till ett förändrat beteende. De tidsstudier som gjordes på företag 
visade då de utvärderades att de som studerades ändrade sitt beteende då 
de förstod syftet med studien. Likadant kan det gå i ett skolsystem som po-
ängterar betygssättning, eleverna blir bättre på den del av skolarbetet som är 
orienterat mot betygen. I värsta fall lär man sig mindre och blir bättre på de 
delar av inlärningen som premierar höga betyg; man blir helt enkelt precis 
som råttan i labyrinten duktig på att hitta ut ur den, utan att det säger något 
om ens övriga kognitiva utveckling och grad av lärande. Detta skulle alltså 
undvikas och teser som livslångt lärande drevs för att visa att det var själva 
lärandet i sig som var det för samhället och individen värdefulla.12

 När Göran Persson blev skolminister 1989, drev han igenom kommuna-
liseringen av skolan, något som skulle komma att strukturellt påverka skolan 
och dess utveckling.13 När man sedermera införde kommunalt skattestopp, 
försämrades lärarlönerna då det var en given sektor för besparingar. Lärar-
yrkets status började erodera.14 Detta ledde till att färre av de bättre studen-
terna sökte sig till lärarutbildningen. 
 Det fria skolvalet genomfördes av regeringen Bildt 1991–1994 och dess 
skolminister Beatrice Ask15. Föreställningen om att grundskolan från dess 
införande utgjorde en sammanhållen obligatorisk skolform är en myt. Länge 
existerade inslag av differentierad undervisning. Introduktionen av den nya 
läroplanen, Lpo94, 1995 innebar att denna differentiering formellt för-
svann. Lpo94 tog bort de sista spåren av differentiering, men införandet av 
det fria skolvalet 1992 innebar att nya former av differentiering skapades 
i grundskolan.16 Införandet av skolvalet kom att innebära att den svenska 
grundskolan började präglas av en allt högre grad av segregation. De bättre 
eleverna och deras föräldrar flyttade från den gemensamma kommunala sko-
lan till privata skolor och därmed försvann en del av grunden i svensk utbild-

12 Ahlbäck Öberg (2010), s. 190.
13 Carle, Kinnander & Salin (2000), s. 235; Sveriges kommuner och landsting (2011), 

s. 10.
14 OECD (2012).
15 Pettersson (2013), s. 2.
16 Björklund et. al. (2010), s. 10.
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ningsfilosofi, att alla skulle ha samma rätt till utbildning. Från att uppvisa 
små resultatskillnader, kom dessa att öka i den svenska skolan.17

 Det fria skolvalet innebar att driftiga föräldrar som vill sina barns bästa 
valde bort skolor som ansågs ha för stor andel svaga elever i en allt ökande 
omfattning. Effekten blev att när de ambitiösare eleverna försvann, så sjönk 
nivån på undervisningen, samtidigt med att lärarnas förväntningar på de 
kvarvarandes prestationer sjönk. Sedan genomfördes den så kallade frisko-
lereformen, för att förse de som utnyttjade det fria skolvalet med alterna-
tiv. Därmed fanns alla de tre delar som innebar institutionell förändring av 
skolan på plats; kommunaliseringen, friskolereformen och det fria skolvalet. 
Reglering sågs som något negativt och dessa tre delar blev tillsammans den i 
stort sett helt oreglerade skolmarknaden. Dess framgång garanterades av att 
den premierade konkurrens, valfrihet och därmed förväntades generera en 
god kvalitet.18

 År 2006 fick Sverige en borgerlig regering och 2007 tillträdde Jan Björk-
lund som utbildningsminister och han kom att driva en förändringspolitik 
för den svenska skolan. Ordningen i den av socialdemokraterna så illa be-
handlade svenska skolan skulle återställas. För detta argumenterade Björk-
lund trots att Lgr80 och Lpo94 båda tillkommit under borgerliga reger-
ingar.19 Botemedlet var ett slags återgång till sakernas tillstånd, innan den 
börjat förändras mot färre betyg. Björklunds honnörsord var att ett av felen 
var bristen på krav och att svenska föräldrar ville veta hur det gick för deras 
barn i skolan och för det behövdes betyg. Införandet av betyg kom att gå 
allt längre ned i åldrarna och tanken verkade vara att alla barn i den svenska 
skolan skulle betygsättas. 
 Därmed hade man fått en återgång till ”råttan i labyrinten-paradoxen”, 
där metaforen går ut på att om det finns en lösning kommer råttan också att 
finna den och det är inte nödvändigtvis den typ av lösning som systemets 
konstruktörer tänkt sig. Problemet var att nu hade man inte längre ett en-
hetligt system och inte heller något som säkerställde att den allt brokigare 

17 Rudhe (2012); Arevik (2013).
18 Pettersson (2010), s. 2; Skolinspektionen (2012).
19 Thavenius (2013).
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skolmarknaden råkade ut för betygsinflation.20 Det kunde nämligen antas 
att allt ambitiösa skolledare tvingade lärare att höja elevernas betyg under hot 
från engagerade föräldrar om att ta sitt barn ur skolan och placera det någon 
annanstans.21 Här hamnar vi i ett av Mancur Olsons 22 klassiska problem, 
om vad som är bra för individen inte nödvändigt är bra för kollektivet. Givet 
att man korrumperar systemet på detta sätt, sjunker tilltron till systemet då 
det sprids att det kan påverkas i en för föräldrar och elever positivt sätt och 
därigenom devalveras värdet av betygen. Det leder i sin förlängning till att ett 
bra betyg lika gärna kan betyda att man har resurs- och röststarka föräldrar 
som att man är en elev vars kognitiva utveckling och prestationer reflekteras 
av betygen.
 Den sammantagna effekten av förändringarna blev sjunkande skolresul-
tat, bristande styrning och en skolmarknad driven av ökande vinstkrav. Ut-
bildningsminsterns reformiver hade inte förmått att förändra denna negativa 
trend, tvärtom, den verkade accelerera.23 Samtidigt finns det några trender i 
samtiden som kan tänkas påverka elevernas inlärningsförmåga:

1. De elever som når universitet och högskolor idag har haft tillgång till 
Internet under hela sitt liv och det har lett till ändrade läsvanor;

2. Det föregående har lett till ett minskat intresse eller incitament till att 
läsa skönlitteratur och det gör dagens elever mindre lämpliga till högre 
studier pga. av bristande bildning;

3. Genom den förändring av medialandskapet som skett under senare år så 
har elevernas uthållighet försämrats; de kan hålla koncentrationen under 
allt kortare tidsrymder.

Dessa förändringar är orienterade framförallt mot hur de lär sig. Samman-
taget pekar dessa förändringar på att något måste göras och på något sätt 
måste vi antingen anpassa utbildningen till eleverna eller anpassa eleverna till 
utbildningen. Det finns då ett antal alternativ att välja mellan:

20 Vlachos (2010).
21 Slaget om den likvärdiga skolan (2013); Parding (2011), s. 236, 241f.
22 Olson (1965).
23 Pettersson (2013), s. 2; Parding (2011).
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1. Att fortsätta på den inslagna vägen i hopp om att det tar längre tid än 
man först trott att skapa en varaktig förändring till det bättre;

2. Att man väljer att inse att ett incitamentsystem som det nuvarande 
leder till motsatta effekter i förhållande till de som avsågs då reformerna 
genomfördes; därför är lösningen att noga överväga en genomgripande 
förändring mot ett annat system mer orienterat mot lärande och bildning;

3. Att satsa på strukturell förändring; förstatliga skolorna24, säga nej till 
vinstdrivande företag inom utbildningssektorn och avskaffa det fria 
skolvalet.

Olika blandformer av framförallt punkterna 2 och 3 är också möjliga. Alvesson 
ser andra problem och menar att hela högskolesystemet genomgått ett slags 
trivialisering och förslappning. Kraven har sänkts och de flesta utbildningar går 
att genomföra på deltid. De åtgärder som Mats Alvesson ser som en möjlighet 
ut ur detta utbildningspolitiska dilemma är att de sämsta institutionerna eller 
ämnen genomgår följande program: 

1. Institutionen/ämnet erhåller rådgivning om hur problemen ska 
åtgärdas;

2. Institutionen/ämnet varnas, och om det inte får avsedd effekt;

3. Institutionen/ämnet får dra ned på de delar av verksamheten som inte 
fyller kraven;

4. Institutionen eller ämnet läggs ned.25

Det Alvesson pekar på är ett klassiskt problem: om vi har två aktörer som får 
gemensamma intressen, då kommer de att samagera. I detta fall samman-
faller ekonomistyrningen genom Håsar och Håpar 26, med studenternas in-
tresse av att passera genom systemet så smidigt som möjligt. Den svenska 
utbildningssektorn tycks ha en hel del problem. Förutom det som tagits 

24 Vlachos (2010) invänder att det inte finns något som pekar på att en monopolist, 
offentlig eller privat, skulle lyckas bättre.

25 Alvesson  (2013), s. 6.
26 Dvs. systemet där nästa års finansiering bestäms av mängden helårsprestationer 

innevarande år.
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upp ovan kan det sägas att läraryrkets sjunkande status och att utbildningen 
drar till sig en hel del av de studenter som inte kommer in på andra mer 
attraktiva utbildningar, hotar att underminera hela systemet på lång sikt. De 
utexaminerade lärarna kan därför antas bli allt sämre rustade för att ta itu 
med de allt större problemen, vilket i sin förlängning innebär att de som tas 
in på lärarutbildningen i framtiden blir ännu sämre. Sådana framtidsvisioner 
tycks peka på att den svenska utbildningssektorn degenererar, vilket också 
visas i internationella jämförelser, medan det ändå rent logiskt faktiskt kan 
vara som Jan Björklund säger; att utbildningssektorn är som oljetanker, den 
tar lång tid på sig att reagera på förändringar.27 Det senare förutsätter att det 
incitamentsystem som betygen bygger på fungerar på avsett sätt.

Det mongoliska utbildningssystemet

Det mongoliska utbildningssystemets traditionella uppbyggnad utgjordes av 
de buddhistiska klostren. I en bred mening kan utbildningen sägas ha varit 
religiöst inriktad och motiverad. Skriftspråket var det uiguriska och talsprå-
ket var khalkh-mongoliska.28

 Den sekulära utbildningens historia i Mongoliet startar i och med Qing-
dynastins fall 1911 och året efter startade Buryatmongoler från Sibirien en 
mongoliskspråkig utbildning i Urga, sedermera Ulaanbaatar. Samma år star-
tade en militärskola under rysk ledning och två år därefter startade en skola 
som undervisade på ryska och vars utexaminerade elever vidareutbildades i 
skolor i ryska städer. 
 År 1924 då Sovjetunionen intervenerade i Mongoliet i jakten på ryska 
rebellstyrkor vilket resulterade i skapandet av den andra socialistiska folkre-
publiken, skapades även ett utbildningssystem enligt sovjetisk förlaga. Ut-
bildningssystemets utveckling gick långsamt och 1934 var 55 procent av alla 
MPRP:s (Mongoliska folkets revolutionära parti) medlemmar analfabeter. I 
de sekulära skolorna gick mindre än tre procent av barnen mellan åtta och 
sjutton år. Ungefär 13 procent i samma ålderkategori gick i klosterskolor. 

27 OECD (2012); Eurydice/EUROSTAT (2012).
28 Rossabi (2005), s. 33, 197–198.
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Införandet av ett sovjetiskt utbildningssystem innebar att det uiguriska alfa-
betet övergavs och ett kyrilliskt infördes 1941. Utbildningssystemets inne-
håll bestämdes av Sovjetunionen och de element inom klosterväsendet som 
hittills försett det mongoliska samhället med utbildning förföljdes och utro-
tades under 1938 och 1939.29

 Resultatet av de grymma förföljelserna blev att det nya utbildningssyste-
met kunde börja från scratch. Förutom att det kyrilliska alfabetet infördes, så 
blev ryska andraspråk och var obligatoriskt för alla som ville nå en position i 
det mongoliska samhället. Det styrande partiet, MPRP, fick skicka sina ka-
drer på spetsutbildning till sovjetiska städer, där de ofta utsattes för en ganska 
hårdför kontroll och ibland förnedrande behandling. Utbildningssystemet 
kom att användas för att säkerställa förvandlingen av den Mongoliska folkre-
publiken, från ett feodalistiskt herdesamhälle till en modern stat. I 1900-ta-
lets början hade Urga ca 15 000 invånare, medan staden vid enpartistatens 
avskaffande 1991, hade ca 600 000 invånare.30

 År 1981 utgjorde utbildning 20 procent av statsbudgeten och sex år se-
nare hade den växt till 27 procent. Skolsystemet var i princip tioårigt, men 
statens näringsstruktur och geografi gjorde att det var långt ifrån enhetligt. 
Alla mongoliska barn gick i skolan de första fyra åren, sedan försvann de 
ur utbildningssystemet i de mest avlägsna områdena, då de hade svårt att 
ta sig till de regionala center som gav dem möjlighet till ytterligare fyra års 
utbildning. De sista två årens utbildning gavs enbart i de tre största städerna 
Erdenet, Darkhan och Ulaanbaatar. År 1985 fanns 436 000 elever i den fyra-
åriga grundläggande utbildningen, ytterligare 47 000 i den sekundära och ca 
25 000 i den högre utbildningen. Det fanns 900 allmänna skolor, 68 sekun-
dära och ett universitet och sju specialiserade institut.31

 Den Mongoliska folkrepubliken var ett militariserat samhälle och i princip 
alla lösningar var av militär art. Broar, byggnader och fordon hade en militär 
användning såväl som civil, men ursprunget var av ingenjörstruppskonstruk-
tion. Sovjetunionens främsta syfte med sitt omfattande stöd till Mongoliet var 

29 Rossabi (2005), s. 197.
30 Bruun & Odgaard (1996); Rossabi (2005).
31 Worden & Matles Savada (1989).
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att upprätta en buffertstat gentemot Kina, med vilket man hade ganska svängiga 
relationer, med ett absolut lågvattenmärke under Nikita Chrusjtjovs styre 
1956–1964. Den sovjetiska truppkoncentrationen var därför relativt hög i 
landet och i stort sett hela det mongoliska flygvapnet och trafikflyget kon-
trollerades av sovjetmakten. Det mongoliska utbildningssystemet utgjorde 
en integrerad del av detta och var uppbyggt för att underhålla samhällssys-
temet.32

 År 1991 ledde omvälvningarna i Sovjetunionen och dess upplösning till 
att det finansiella stöd som den Mongoliska folkrepubliken erhållit från Sovjet-
unionen upphörde. Detta stöd uppgick till ca 70 procent av statsbudgeten. 
De styrande i MPRP samlades i en rad krismöten och diskuterade hur den 
uppkomna situationen skulle kunna lösas. Det var uppenbart att någon hjälp 
från Sovjetunionens efterträdare, den Ryska federationen, inte var att vänta. 
Den enda möjliga lösningen var utländskt bistånd. Möjliga givarländer var 
i ett förstaläge Japan och Sydkorea, de folk som mongolerna är närmast be-
släktade med. Men rätt snart blev det uppenbart att även om man kunde 
påräkna ett ganska omfattande stöd därifrån så skulle det knappast räcka för 
att täcka underskottet i statsbudgeten. Något mer behövdes.33

 Ett avgörande problem i detta sammanhang var att vid den här tiden for-
mulerades vad som senare blev känt som ”The Washington Consensus” och 
som innebar att biståndspengar enbart skulle betalas ut till stater som uppvi-
sade ett demokratiskt flerpartisystem, marknadsekonomi och ett opolitiserat 
rättssystem, eller en uttalad och planerad övergång till ett sådant system. Att 
erhålla bistånd med bibehållandet av en enpartistat, planekonomi och ett 
politiserat rättsystem var otänkbart. Beslutet var egentligen inte ett val utan 
något man var tvungen att genomföra. År 2004 visade siffror från Världs-
banken att ungefär 70 procent av den Mongoliska republikens statsbudget 
kom från utländskt bistånd, så uppenbarligen hade transformeringen varit 
framgångsrik.34

32 Baabar (1999); Rossabi (2005).
33 Rossabi (2005), s. 35; Kohn (2006), s. 44–47.
34 Rossabi (2005); O’Brien & Williams (2010).
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 Det mongoliska utbildningssystemet hamnade i en ganska prekär situa-
tion när det kommunistiska enpartistyret avskaffades. När det gällde stats-
förvaltningen utbildade man kadrer som förutom att vara tjänstemän också 
var anslutna till MPRP och starkt politiskt styrda. Det nya samhället krävde 
utbildning av vanliga civila tjänstemän. Införandet av marknadsekonomi 
krävde utbildning av ekonomer och jurister som kunde hantera ett sådant 
system.35 NUM:s utbildning av marxistiska ekonomer dög inte längre. Dess-
utom behövdes ett rättssystem med jurister utbildade för att sköta en rätts-
stats juridiska apparat. När detta skulle genomföras blev det ganska snabbt 
klarlagt att utbildningssystemet dessutom behövde språklärare, inriktade 
mot att lära ut engelska. Behovet av ryska var begränsat till den del av mon-
golisk import och export som skedde med den Ryska federationen och det 
kvarvarande kulturella utbytet.36

 Kraven på omställning var således omfattande och en rad strukturella 
reformer behövdes. I ett första läge bestämde den koalitionsregering som 
tillträdde direkt efter enpartistatens avskaffande att NUM skulle reforme-
ras och styckas upp. Det delades upp i två delar. Dels i det som kom att 
fortsätta att kallas för NUM och dels det som kom att gå under namnet 
det Mongoliska universitetet för vetenskap och teknologi, MUST. De sam-
hällsvetenskapliga och humanistiska disciplinerna separerades därmed från 
de naturvetenskapliga och tekniska. Tanken med detta var att de senare var 
ideologiskt oproblematiska och skulle ganska enkelt klara en övergång till 
något som passade det nya samhället.37

 Centralt i Ulaanbaatar låg också MPRP:s gamla kaderutbildning och det 
var något som partiet gärna ville behålla eftersom det utgjorde dess främsta 
rekryteringsbas av kompetenta medarbetare och säkrade dessas ideologiska 
tillhörighet.38 

35 Intervju (2003) Tjänsteman, Ulaanbaatar.
36 Rossabi (2005: 199–207). Centralt här är importen av oljeprodukter och samarbete 

inom energisektorn.
37 Intervjuer (2013) Tjänstemän, Ulaanbaatar.
38 Intervju (2003) med tjänstemän i utbildningssektorn, Ulaanbaatar.
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 År 1996 förlorade MPRP chockartat parlamentsvalet, då den demokratis-
ka oppositionen vann en jordskredsseger. Den Demokratiska koalitionen39 in-
såg tidigt att något måste göras för att bryta MPRP:s dominans i det mongo-
liska samhället och att utbildningssystemet var centralt i detta reformarbete. 
Initialt skapade man en egen utbildningsenhet; Tsetse Goun Management 
College, som skulle ge en modern utbildning och stå utanför den kontroll 
som folk utbildade i det socialistiska utbildningssystemet utövade på det 
befintliga systemet. Tsetse Goun skulle helt enkelt förse samhället med allt 
det som ett demokratiskt, marknadsekonomiskt och rättssäkert samhälle 
behövde. Nu lyckades man inte med den juridiska delen, eftersom NUM 
behöll den utbildningen. Den gamla kaderutbildningen transformerades till 
en mer modern personalvetarutbildning i samarbete med västerländska uni-
versitet.40

 Problemen visade sig emellertid mer svårlösta än vad Demokratiska par-
tiets partistrateger tänkt sig. I toppen på utbildningssystemet satt de som ut-
bildats i det gamla systemet och bevakade sina positioner och såg till att mi-
nimera effekterna av alla förändringar som det politiska systemet beslutade 
om. Vad värre var, när den Demokratiska koalitionen förlorade valet år 2000 
till MPRP, startade en utrensning av alla tjänstemän utan partimedlemskap 
i MPRP. Det Demokratiska partiets ledning insåg att det i och för sig kunde 
vinna ett parlamentsval eller ett presidentval ibland, men att vinna lokal och 
regionalval var betydligt svårare, eftersom MPRP kontrollerade hela förvalt-
ningsapparaten, inklusive den del som administrerade och övervakade valen, 
den Centrala Valkommissionen.41

 Reformarbetet gick trögt och det visade sig svårare än man trott att få 
igång utbildning på engelska och den enkla anledningen var att man helt 
enkelt hade en uppsjö av lärare i ryska, men väldigt få som kunde lära ut 
engelska eller tillfredsställa kraven på utbildningar i mandarin, koreanska 

39 I den Demokratiska koalitionen ingick fyra partier och det Demokratiska var det 
största.

40 Intervjuer (2003) med personer verksamma vid LGDF (Local Governance 
Development Foundation) en NGO i Ulaanbaatar.

41 Intervjuer (2002) med personer verksamma vid LGDF, Ulaanbaatar.
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och japanska. Man införde olika typer av program för att uppmuntra lä-
rare i ryska att vidareutbilda sig och undervisa på engelska istället. Det hela 
gick trögt av flera anledningar. Dels ett rent motstånd mot förändring av 
dem som förutsattes vilja förändra sig och dels genom att Världsbanken, 
Asian Development Bank, Internationella valutafonden och de utländska 
biståndsgivarna beslutat att frysa lönerna till mongoliska offentliganställda, 
inklusive presidenten, till 200 USD i månaden. Folk som skaffade sig att-
raktiva utbildningar utomlands återvände helt enkelt inte i tillräckligt hög 
grad eftersom de insåg att karriär, det kunde de enbart göra utanför den 
Mongoliska republiken.42

 Världsbanken gjorde bedömningen att trots att efterfrågan på högre ut-
bildning rent kvantitativt blivit matchat med utbudet, så räckte inte detta för 
att förbättra Mongoliets internationella konkurrenskraft. I och för sig produ-
cerar man tillträckligt många utexaminerade studenter, men problemen står 
att finna i att det satsas på utbildningar som kan ges till låga kostnader och är 
av låg kvalitet. Med andra ord så är kvaliteten på det som efterfrågas inte på 
samma nivå som utbudet. Det hela handlar om följande:

1. Kostnaden per student i Mongoliet ligger på 339 USD, medan 
genomsnittet för OECD är 11 512 USD och denna finansiering  
är helt otillräcklig;

2. Dålig kvalitet på undervisningen; inom den offentliga undervisningen 
är 23 procent av undervisande lärare disputerade och inom den privata 
är 15 procent disputerade;

3. Utbudet matchar inte det som arbetsmarknaden efterfrågar; kurser 
erbjuds i samhällsvetenskap och företagsekonomi, utbildningar som 
kostar lite att ge, medan arbetsmarknaden efterfrågar naturvetare och 
tekniker.

Bedömningen som Världsbankens analytiker gör är att om det inte görs ra-
dikala strukturella förändringar, så är mycket av utbildningsinsatserna bort-
kastade.43

42 Intervjuer (2003, 2004, 2009) Tjänstemän vid UNDP, Asian Development Bank, 
Mongol Bank i Ulaanbaatar och Erdenet.

43 Worldbank (2010).
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 Inför presidentvalet 2013 bestämde sig det Demokratiska partiet för att 
nu skulle hela det mongoliska utbildningssystemet reformeras i grunden. 
Rapporter som den från Världsbanken hade gjort klart för presidenten och 
regeringen att en radikal förändring måste till för att förbättra tillståndet i det 
mongoliska samhället. Man beslöt att ta till extraordinära åtgärder om man 
skulle lyckas vinna både parlamentsvalet och presidentvalet 2012 och 2013. 
Då man vann parlamentsvalet såg man till att gradvis entlediga alla rektorer 
i högre utbildning in för valet och bara tillsätta temporära ledningar. Avsik-
ten var att efter valet, om partiets kandidat Tsakhia Elbegdorj vann, rensa 
ut utbildningssystemet från de sista resterna av den gamla nomenklaturan, 
eftersom det visat sig att de enbart försvarade sina positioner och bekämpade 
alla former av genomgripande förändringar och i detta visade de sig vara 
extremt effektiva.44 Elbegdorj vann valet och huruvida detta kommer leda 
till förändring återstår att se.
 Under åren så har det visat sig att folk anställda inom offentlig förvalt-
ning i den Mongoliska republiken varit oerhört kreativa när det gällt att 
presentera lösningar i glättiga reklamlika broschyrer och att genomföra lag-
ändringar som tillfredsställer kraven på förändring, men bara på pappret. I 
verkligheten har lite eller ingenting skett. Världsbanken och Asian Develop-
ment Bank krävde att den Mongoliska republiken skulle ta itu med korrup-
tionen i landet på allvar. Resultatet blev att någon kreativ tjänsteman laddade 
ner Världsbankens policy mot korruption från bankens hemsida. Mongolisk 
politik gentemot givarländer har varit att i princip ge dem vad de vill ha på 
pappret.45 På ett liknande sätt fungerade det inom utbildningssektorn. Man 
ska emellertid inte underskatta effekten av att hela utbildningssektorn är un-
derfinansierad, vilket framgår av det skick lokaler och själva utbildningen 
befinner sig i. Det har hänt att skolbyggnader fått tömmas och överges på 
grund av att de ansetts för farliga att vistas i.46

44 Intervju (2013) Tjänsteman vid Utbildningsdepartementet i Ulaanbaatar.
45 Intervjuer (2004) Tjänstemän i Ulaanbaatar och Zuunmod.
46 Intervju (2013) volontär i Ulaanbaatar.
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Jämförande analys
Den här komparativa fallstudien är ett exempel på vad den statsvetenskap-
liga forskningen brukar kalla det mest olika fallet. Den Mongoliska republi-
ken och Sverige är två stater som skiljer sig åt på en rad olika sätt. De mest 
uppenbara är förväntad livslängd, välfärdsåtaganden och per capita-inkomst. 
Det finns emellertid likheter varav en står att finna i den strukturella föränd-
ring som påtvingats båda staterna på grund av effekter av samma strukturella 
förändring; Sovjetunionens fall och de faktorer som drev fram denna.
 Det framstår knappast som en överraskning att förändringen skulle påverka 
Mongoliet, men faktum är att samma förändringar som ledde till sovjet-
maktens fall också påverkade Sverige, om än indirekt. Det klimat som växte 
fram genom den keynesianska ekonomins nergång i slutet på 1970- och 
början av 1980-talen ledde till att vedertagna sanningar i det svenska samhället 
började ifrågasättas. Det innebar att en våg av avregleringar startade och effek-
terna av dessa nådde till sist utbildningssystemet. De besparingar detta ledde 
till motiverade kommunaliseringen av skolan, för att flytta det ekonomiska 
huvudmannaskapet från staten till kommunerna.
 I Mongoliet ledde underskottet i statsbudgeten, efter att det sovjetiska bi-
ståndet försvann i början av 1990-talet, till att förändringen var oundviklig. 
Förändringen initierades av MPRP genom att partiet bildade regering med 
oppositionen, vilket var ett politiskt trick i den högre skolan, som gick ut på 
att kompromettera oppositionen genom att den blev delaktig i en process 
där mycket kunde gå fel. MPRP gick med på reformerna eftersom de inte 
såg något alternativ, men effekterna skulle begränsas så att de inte påverkade 
partiets ledande ställning i det mongoliska samhället.
 Den största skillnaden i responsen på dessa externa utmaningar står att 
finna i hur det mongoliska systemet lyckades motsätta sig och effektivt para-
lysera förändringskrafterna. Till detta bidrog naturligtvis att MPRP fanns re-
presenterade i varje del av det mongoliska samhället, på alla nivåer och att de 
som hade partiet att tacka för sin samhällsposition till fullo insåg detta och 
motsatte sig alla former av förändring i praktiken. Det här visade sig fram-
gångsrikt ända fram till parlamentsvalet 2004, då ett jämviktsläge uppstod 
mellan MPRP och den demokratiska alliansen, Moderlandskoalitionen. 
MPRP kunde bara fortsätta styra genom en så kallad stor koalition 47, vilket 

47 Konstruerad och utformad efter tysk modell.
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i sin förlängning innebar att oppositionen släpptes in i den administrativa 
apparaten. Denna hade hittills effektivt manipulerats av MPRP. Nyckeln för 
oppositionen blev dess tillgång till platser i Centrala Valkommissionen och 
att chansen att manipulera valen minskade drastiskt. När så MPRP inför det 
senaste parlamentsvalet 2012 bröts upp i två rivaliserande fraktioner, verkade 
MPP, Mongoliska folkets parti; som de nu åter kallade sig, fått sitt makt-
monopol brutet. Den andra delen tog det gamla partinamnet och gjorde 
det till sitt, vilket är lite ironiskt eftersom grunden till brytningen stod att 
finna i namnbytet. Det nya MPRP kom att stödja det Demokratiska parti-
ets premiärminister Norovyn Altankhuyag. I det efterföljande presidentvalet 
2013 återvaldes Demokratiska partiets Tsakhia Elbegdorj och vägen ligger 
nu öppen för genomgripande reformer av utbildningssystemet. Inför presi-
dentvalet entledigades skolledningarna för de högre utbildningarna och om 
Elbegdorj vann valet så skulle dessa ersättas med folk som inte hade några 
kopplingar till den gamla nomenklaturan.48

 I Sverige lyckades det socialdemokratiska partiet länge motsätta sig för-
ändringar, men i vissa samhällssektorer visade sig det omöjligt. Ekonomin 
blev man tvungen att avreglera i mitten på 1980-talet. Utbildningssektorn 
lät man vara så när som på kommunaliseringen, vilket senare skulle visa sig 
problematiskt. Regeringen Bildt reformerade det socialdemokratiska sam-
hällsbygget genom införandet av det fria skolvalet och friskolereformen. I 
full kraft kom förändring med Alliansregeringens tillträde 2006. Nu lades 
kommunala skolor ner eller privatiserades, ibland med dunkla motiv som i 
alla fall verkade irrationella ur skattebetalarnas perspektiv.
 Utfallet blev emellertid inte som man hade väntat sig, utan Björklunds 
reformer verkade verkningslösa, för att inte säga kontraproduktiva och inga 
positiva förändringar verkade i sikte. Det ideologiska försvaret av reformerna 
var dock hårdnackat och gick i princip ut på att fria val aldrig kunde vara 
fel. När detta inte fungerade backade slutligen Björklund ifråga om finansie-
ringen och ägandeförhållandena.
 Detta ger oss en intressant skillnad. I Mongoliet lyckades länge det insti-
tutionella motståndet sätta stopp för verkligt genomgripande förändringar, 

48 Intervju (2013) vid Utbildningsdepartementet i Ulaanbaatar.
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medan i Sverige när väl förändringarna genomfördes så fick de inte avsedd 
effekt. Den institutionella teorin pekar på att förändring inte får avsedd ver-
kan om det inte råder relativ konsensus om vilka värderingar och normer 
som gäller. Nu gäller detta inte enbart horisontellt på det politiska planet, 
utan vertikalt ner i utbildningssystemets administrativa och byråkratiska de-
lar på gräsrotsnivå. Om de människor som är verksamma där, inte delar 
samma normer och värderingar blir det svårt att genomföra reformer med 
avsedd verkan. 
 Det institutionella motståndet verkar vara verksamt i både Mongoliet och 
Sverige, om än på olika sätt. I Mongoliet har det funnits för många aktörer 
i samhällets topp som tjänat på att bibehålla det gamla systemet så oföränd-
rat som möjligt. De förändringar som ändå genomförts har inte fått avsedd 
verkan eftersom man har satsat på kvantitet, snarare än kvalitet och på fel 
områden. Underfinansieringen av den högre utbildningen har lett till att 
den blivit felorienterad, så att efterfrågan inte mötts av ett matchande utbud.
I Sverige har förändringen genomförts från ovan och lett till olika former 
av motstånd eller missbedömningar för hur olika aktörer agerar inför olika 
förändringar. Det kan vara en sak att ha en ideologisk uppfattning om hur 
människor reagerar inför en viss förändring och en helt annan hur de faktiskt 
reagerar. Har politiska beslutsfattare fel, då får den politiska reformen helt en-
kelt inte avsedd verkan, vilket ett av Goodins antaganden om institutionell 
förändring förutspådde. Dessutom, åtskilliga remissinstanser avrådde från att 
genomföra förändringarna som föreslogs, men man genomförde dem ändå.
 I Mongoliet försöker man hantera situationen genom att bryta dödläget 
genom att göra sig av med de i toppen som motsätter sig förändring. I det 
mongoliska fallet förefaller det som Ostroms förklaring; att det är proble-
matiskt om de formella reglerna, i lagtext, skiljer sig avgjort från dem som 
används, beskriva situationen på ett träffande sätt. Egentligen har man agerat 
och ändrat i lagtexten utan att implementera ändringarna. Ett exempel är hur 
dugligt folk hamnat i ledande positioner inom det mongoliska utbildnings-
väsendet, för att sedan besluta sig för att söka sin lycka någon annanstans 
och en teori är att de helt enkelt inte kom någonstans med sina förändrings-
försök. Det mesta av förändring har slutat i fina, glättiga broschyrer och till 
intet förpliktande uttalanden. Symbolpolitik är man duktig på i Mongoliet, 
då man har 70 års erfarenhet. 
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Avslutande kommentarer

Den institutionella analysen i den komparativa studien ger följande resultat:

1. Vad har den institutionella förändringen bestått av?

Den svenska institutionella förändringen utgjordes för det första av kommu-
naliseringen av skolan, från staten till kommunerna. För det andra, bestod 
den av friskolereformen, som gjorde det möjligt att starta skolor i privat regi, 
men fortfarande finansierade av skattemedel. Slutligen, bestod den av det 
fria skolvalet där elever och föräldrar blev fria att söka sig till den utbildning 
de valde.
 I Mongoliet utgjordes den institutionella förändringen av anpassningen 
till det samhälle som uppstod efter enpartistatens avskaffande och de då upp-
komna behoven. För det första, innebar detta skapandet av nya utbildningar 
och en ändrad inriktning av gamla utbildningar. För det andra, innebar 
detta att finansieringen av utbildningssystemet kom att konkretiseras på ett 
sätt som inte varit nödvändigt i folkrepubliken. Det skedde via både statliga 
bidrag, egenfinansiering och studieavgifter. Slutligen, delar av utbildningen 
privatiserades och andra delades upp i mer specialiserade delar.

2. Hur har den institutionella förändringen hanterats?

I Sverige innebar kommunaliseringen att kommunerna fick ansvaret för 
skolan. Samtidigt hade dessa att hantera det kommunala skattestopp som 
statsmakten hade pålagt dem. Detta innebar att löneutvecklingen för lärarna 
halkade efter den i andra OECD och EU-stater. Det har devalverat läraryr-
kets status, viljan att söka till lärarutbildningen samt lett till allt lägre intag-
ningspoäng på utbildningen. Friskolereformen har lett till att olika privata 
operatörer gett sig in i utbildningsbranschen. Något man, genom bristfäl-
ligt utredande och ovilja att studera hur andra staters utbildningssystem var 
strukturerade, förbisett var riskkapitalbolags satsning i utbildningssektorn 
och vad det kunde leda till, såsom t.ex. konkurser eller dränering av resur-
ser. Eller det besvärande faktum att riskkapitalbolags vinster bekostas med 
skattemedel och ger skattebetalares barn en kvalitativt sämre utbildning och 
osäkrare undervisningsförhållanden. Det fria skolvalet har lett till att hög-
presterande och resursstarka elever bytt skolor där man uppfattat det som 
att det finns många svaga elever. Detta har gjort skolor i så kallade problem-
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områden kvalitativt sämre, samtidigt som det sänkt lärarnas förväntningar 
på elevernas prestationer. Det har också lett till betygsinflation, något som 
kvantitativa studier visar.
 I Mongoliet har man försökt att hantera behovet av ett förändrat behov 
då det gäller språkutbildningen. Det mest problematiska är att de lärare man 
utbildar och andra som skaffar sig språkkunskaper inte stannar i Mongoliet, 
eftersom de ser bättre karriärmöjligheter utomlands. De nya utbildningarna 
hämmas av underfinansiering och att man därför satsar på billiga och låg-
kvalitativa utbildningar för att skapa stora kvantiteter. Efterfrågan på arbets-
marknaden möts inte av utbudet av nyexaminerade, då dessa saknar den 
efterfrågade kompetensen, framförallt inom naturvetenskap och teknik. De 
privata och utlandsfinansierade alternativen är lovvärda, men för begränsa-
de till sitt omfång för att kunna ha en avgörande betydelse. Lärarna saknar 
kompetens, framförallt inom den högre utbildningen där andelen dispu-
terade är för låg. Underfinansieringen skapar också rent praktiska problem 
med dåliga lokaler och undermåliga läromedel.

3. Varför ser resultatet av den eventuella institutionella     
3. förändringen ut som den gör?

I Sverige beror resultatet av de institutionella förändringarna på att man varit 
dålig på att utreda konsekvenserna av dem, inte lyssnat på remissinstansernas 
invändningar och haft en ideologisk förståelse av förändringarnas natur som 
saknat förankring i en empirisk verklighet. Kommunaliseringen av skolan 
är en av de mest omstridda reformerna i svensk nutidshistoria. Den genom-
fördes som ett sätt för staten att bli av med ett finansiellt och administrativt 
problem och skapade ett utbildningspolitiskt problem. Det fria skolvalet 
bygger på inställningen att ett fritt val alltid är något bra och bortser från att 
man gör friare val ju bättre man tjänar. De som tjänar minst, förlorar mest 
på systemet. Därmed är skolsystemet det inte meritokratiskt, utan riskerar 
att korrumperas i ökande omfattning. Systemet inbjuder till korruption då 
resursstarka personer kan hota att ta sina barn från skolan om inte deras krav 
i form av exempelvis högre betyg för sitt barn tillgodoses. Friskolereformen 
är ett exempel på skapandet av en kleptokratisk institution, där korruptio-
nen är inbyggd i systemet. Den här reformen genomfördes på ett sätt som 
saknar motstycke inom EU och OECD-staterna och det finns i stort sett 
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ingenting som kontrollerar denna sektor. Friskolereformen är emellertid inte 
helt förkastlig som institutionsform, den behöver bara ett mer omfattande 
och stramt regelverk att verka inom.
 I Mongoliet har man inte klarat av att finansiera reformerna och en stor 
skuld till detta har Världsbanken, IMF, Asian Development Bank och ut-
ländska biståndsgivare, när man satte ett lönetak på 200 USD för mongo-
liska tjänstemän. Detta ledde till omfattande korruption och kunskapsflykt. 
Lärare tjänade mindre än en getherde. Samtidigt har detta spelat MPRP i 
händerna eftersom det har kunnat behålla sin makt över det mongoliska 
samhället genom att motarbeta reformer som direkt eller indirekt hotat 
maktinnehavet. Allt detta har lett till att det som har åstadkommits har för 
låg kvalitet och inte ger den kompetens som behövs. Problemen är inte oö-
verstigliga, men kommer att ta tid och kosta stora summor. Då är ändå bara 
utbildningen i städerna i fokus för denna analys; ute på stäppen råder helt 
andra förhållanden som införandet av marknadsekonomi snarare har för-
värrat än förbättrat, särskilt då gäller tillgänglighet för kollektiva varor som 
sjukvård och utbildning.
 Kapitlet har hanterat utbildningssystemets respons på samhällsföränd-
ringar i Sverige och Mongoliet. Utgångspunkten har varit att externa för-
ändringsprocesser kan ge upphov till genomgripande förändringar i samhäl-
let. I detta fall bestod dessa externa förändringsprocesser av nyliberalismens 
uppgång och Sovjetunionens fall. I båda staterna utlöser det krav på föränd-
ring och i båda fallen möter dessa förändringskrav motstånd; institutionellt 
motstånd. För att kunna möta förändringsprocessernas utmaningar krävs 
medvetna, genomgripande och ibland radikala politiska beslut och en väl 
genomförd implementering av dessa om de ska ha en chans att lyckas. 
 Här hamnar vi i ett slags rationalitetsfälla: hur ska vi kunna säkerställa att 
åtgärder får avsedd verkan? Charles Lindblom publicerade 1959 en artikel 
som ifrågasatte möjligheterna till rationella beslut. Han menade att oftast 
var förändringar på marginalen enbart möjliga, eftersom vi är fångna av våra 
historiska beslut.49  

■

49 Lindblom (1959), s. 81.
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Skolan är inte bara landets största arbetsplats, det är också den kanske mest 
framåtsyftande. Trots det var skolan länge, i bortåt 40 år, ett icke-ämne i 
den politiska debatten. Samsynen hos de politiska partierna var påtaglig och 
varken politiker eller journalister tillmätte skolfrågor annat än förstrött in-
tresse. När det skedde gällde det mobbing, dålig skolmat eller våld, aldrig 
vilken kunskapssyn som är förhärskande eller vilka strukturer som styr va-
let av innehåll och metod i undervisningen. Gradvis har detta förändrats 
och accelererande från början av 2000-talet. Skolväsendet har de senaste 50 
åren, som en viktig del av den offentliga sektorn, varit föremål för betydande 
förändringar och dagens debatt präglas av viss villrådighet kring och olika 
uppfattningar om vilka reformer som leder till vilka effekter. 

Skola och samhälle

Bakgrund till dagens situation utgörs av den omfattande samhällsförändring 
som ägt rum de senaste sextio åren, inklusive tre olika reformperioder av 
skolan. Först kom 1960-talets reformer med införande av grundskola och 
gymnasieskola som viktigaste inslag, därpå 1990-talets omläggning av sko-
lan till en mål- och resultatstyrd organisation där ansvaret för genomförandet 
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 påbörjades 2005 och pågår fort-
farande och handlar i hög grad om att införa olika typer av kvalitetsstödjande 
regelverk, något som tidigare funnits men avvecklats.1 

hans albin larsson

När medlet blev mål
– Om mål- och resultatstyrningens effekter på skolan

1 För en översikt kring de olika reformperioderna, se t.ex. Larsson, H.A. 
(2011); Lindensjö, B. & Lundgren U.P. (2000); Richardson, G. (2010). 
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 Den tredje perioden kan ses som en antites till två tidigare reformperioder 
men också i vissa avseenden som en syntes dem emellan. Om den första 
reformperioden, alltså 1960-talets med förlängning fram till ca 1990, kan 
man konstatera att sällan har ett förändringsprojekt tillkommit med så stora 
förhoppningar och efter dess genomförande lett till så liten entusiasm.2 Den 
innebar att folkskolan, realskolan och flickskolan sammanslogs till grund-
skolan, till en början med olika linjer i de högsta klasserna men från 1969 med 
en helt enhetlig utformning. Det universitetsförberedande gymnasiet samor-
ganiserades med den tvååriga fackskolan samt yrkesskolan och bildade 1970 
gymnasieskolan med både studieförberedande och yrkesförberedande linjer. 
Från 1994 var de alla treåriga och gav dessutom allmän högskolebehörighet.
 Traditionellt sett fanns det sedan 1800-talet en ansvarsfördelning mellan 
stat och kommun på så sätt att staten hade hand om läroverken medan kom-
munerna svarade för småskolan och folkskolan. Senare föll även yrkesskolan 
på kommunernas och landstingens lott. Den första halvan av 1900-talet kän-
netecknades av att staten stramade upp skolverksamheten. Frågan om vem 
som borde ansvara för vad inom skolväsendet har varit ett återkommande 
politiskt diskussionsämne, särskilt sedan 1946 års skolkommission föreslog 
att ansvaret för skolan skulle ligga hos kommunerna.3 Senare återkom frågan 
då och då.4 Staten hade kontroll över det som var mest styrande för un-
dervisningens kvalitet, dvs. lärarnas kompetens, undervisningens innehåll, 
läromedel samt skulle exempelvis godkänna ritningar till kommunala skol-
byggnader. Kommunernas skolstyrelser hade i stort ansvar över det som inte 
var undervisning, till exempel elevvård, skolskjutsar, skolhälsovård, utform-
ningen av skolgårdar samt från 1950-talets slutskede också skolmåltider.5 

2 Den sentida debatten innehåller snarare olika typer av förklaringar till varför 
måluppfyllelsen blivit sämre och varför elever från hem utan studietradition fått allt 
svårare att lyckas. Se t.ex. Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009 – Skol-inspektionens 
erfarenheter och resultat (2010); Skolverkets lägesbedömning 2013 (2013). 

3 SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer 
för det svenska skolväsendets utveckling.

4 Frågan om skolstyrelsens roll återkom i 1951 års skolstyrelseutredning, SOU 
1955:31, Skolväsendets lokala och regionala ledning samt lärartillsättningen: 
betänkande.

5 SOU 1948:27.
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 Från 1950-talet reglerades också alla lärares anställningsvillkor av staten, 
alltså löner, undervisningsskyldighet med mera. Tidigare hade detta gällt läro-
verken men nu utsträcktes det statliga ansvaret till också övriga skolformer. 
Från 1970-talet fördes gradvis statliga befogenheter kring skolan över till 
den kommunala nivån. Under 1980-talet fortsatte denna förändring men 
kvar stod frågan om huvudmannaskap för skolledare och lärare. Efter ett riks-
dagsbeslut 1989 överfördes också detta till kommunerna och en övergång till 
mål- och resultatstyrning skedde, vilket markerades av nya läroplaner 1994. 
 Skolan har alltid varit målstyrd i den meningen att det funnits mål för 
dess verksamhet. I detta sammanhang avses emellertid att staten avstår från 
att styra över skolan genom detaljbestämmelser, i många fall också detaljrik-
tade bidrag, för att i stället ange övergripande bestämmelser av ramkaraktär, 
som sedan lokalt ska fyllas med innehåll och metod. En springande punkt 
är förstås av vem det lokala inflytandet utövas och hur. Bör professionen, 
alltså lärarna, få ett tydligt inflytande eller bör det vara lekmän, de lokala 
politikerna och deras administratörer eller friskolors ägare, som bestämmer 
allt? En annan viktig fråga är var gränsen ska gå mellan statens och skolhu-
vudmannens styre. Hur övergripande eller detaljerat ska den statliga ramen 
uttryckas?6

 Den nu pågående reformperioden kan ses som att en rad åtgärder vidtas 
för att den ordning som infördes i början av 1990-talet inte har hållit måttet. 
Syftet med denna artikel är att belysa bakgrunden till införandet av målstyr-
ning inom skolan, de motiv som anfördes för detta samt ge en tolkning av 
orsak och verkan när det gäller målstyrningens effekt på skolans verksamhet 
och resultat.7 De frågor som ska besvaras är:  

• Vilka argument fanns för att införa målstyrning i skolan?

• Vad blev resultatet av målstyrningens införande?

• Hur kan man tolka denna förändring?

6  Wahlström, N. (2002) innehåller resonemang om betydelsen av hur man 
ser på målstyrning. Samma gäller den s.k. SSK-utredningen, alltså SOU 
1978:65, Skolan. En ändrad ansvarsfördelning samt SOU 1988:20. En 
förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet och DsU 1987:1, 
Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet.

7 Artikeln är en bearbetning av Larsson, H.A. (2013). 
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Först belyses målstyrningens intåg och de motiv som anfördes, därefter hur 
skolan utvecklats under det målstyrda systemet och avslutningsvis hur detta 
kan tolkas.

Målstyrningens intåg i skolan

• Från 1940-tal till 1980-tal
Redan vid 1940-talets slutskede restes krav från bondeförbundshåll på en 
översyn av den statliga förvaltningen. Det ifrågasattes om det verkligen var 
effektivt att så många statliga verksamheter var geografiskt centraliserade till 
Stockholm och administrativt centraliserade till riksnivå, idag ofta kallad na-
tionell nivå.8 Sammanhanget var den genomgripande omvandling av Sverige 
som ägde rum de närmaste 30 åren efter beredskapsåren, alltså 1945–1975. 
En närmast linjär ekonomisk tillväxt omvandlade samhället. En hög efter-
frågan på arbetskraft inom industrin ledde till betydande folkomflyttningar, 
från land till stad och från norr till söder. I två omgångar genomfördes kom-
munreformer och den kommunala sektorn expanderade både i fråga om 
ekonomisk omsättning och verksamheter. När den offentliga sektorn bygg-
des ut genomfördes omfattande skolreformer, alltså från folkskola, flickskola 
och realskola till grundskola samt från gymnasium och yrkesskola till gym-
nasieskola. 
 Skolutredningen från 1940 och 1946 års skolkommission betonade vik-
ten av att skolan kunde främja ett demokratiskt samhälle. Skolkommissio-
nen tänkte sig att det lokala inflytandet över skolan kunde öka men utan 
att kvaliteten skulle eftersättas. Den önskade fler tjänster som inspektörer, 
rektorer och huvudlärare men också ett ökat lekmannainflytande och att 
ansvar och befogenheter blev föremål för decentralisering.9

 År 1950, i samband med beslut om försöksverksamhet med en på skolplikt 
baserad nioårig enhetsskola, aktualiserades frågorna kring skolans huvud-

8 Motioner 1947, FK:45, AK:26. Decentraliseringsträvandena integreras under 
1950-talet i en allmän lokaliseringspolitik. Jfr Larsson (1980), s. 148 f. 

9 SOU 1948:27.
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mannaskap och kostnadsfördelning. Med tanke på hur skolans kommunali-
sering långt senare motiverades och genomfördes äger det resonemang som 
fördes av 1946 års skolkommission sin aktualitet. 
 Skolkommissionen trodde att det lokala intresset för skolan skulle minska 
om ett renodlat statligt huvudmannaskap infördes. Det bedömdes dessutom 
medföra en alltför omfattande administrativ organisation. Ett kommunalt 
huvudmannaskap ansågs leda till att skolan skulle bli en medborgerlig an-
gelägenhet och få utrymme i den kommunala politiken. För att garantera 
skolan en vidgad frihet förutsattes, enligt kommissionen, samtidigt vidgade 
befogenheter för den lokala skolledningen. Gränsen mellan skolledningens 
och den kommunala nämndens, skolstyrelsen, ansvar behövde klargöras för 
att möjliggöra ett fruktbart samarbete dem emellan. Kommissionen var helt 
på det klara med att undervisningens frihet behövde säkras, varför rektorer, 
lärare och kollegier behövde tillerkännas självständighet i förhållande till de 
kommunala skolorganen. Det statliga ansvaret betonades i fråga om skolans 
målsättning i stort och den yttre ramen för skolorganisationen. En viss mi-
nimistandard skulle finnas och skolväsendet skulle stå under Skolöverstyrel-
sens tillsyn med en statlig inspektion. För att garantera en likvärdig standard 
skulle kostnaderna i första hand axlas av staten.10 
 År 1958 inrättades länsskolnämnder på förslag av 1951 års skolstyrelse-
utredning. De skulle svara för den statliga kontrollen av skolorna inom res-
pektive län och vidare för rådgivning och inspektion genom länsvisa pedago-
giskt utbildade skolinspektörer. Länsskolnämndernas uppgift var i övrigt att 
i enlighet med ett system av specialdestinerade statliga bidrag fördela resur-
serna till varje kommun och skola. Dessa pengar skulle täcka kostnaden för 
lärarlöner, arbetsgivaravgifter samt vissa stödinsatser.11 
 Skolberedningen från 1957 skulle bland annat föreslå mål för den nio-
åriga grundskolan men ansåg att fasta kunskapsmål inte var möjliga. Efter-
som den nya grundskolan vände sig till en så heterogen grupp, nämligen alla 

10 Synsättet var otvetydigt att den enskilde läraren skulle äga frihet att själv utforma 
undervisningen. SOU 1948:27, s. 439.

11 Länsskolnämnderna existerade 1958–1991. De avskaffades i samband med att 
det målstyrda systemet trädde i kraft.
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elever, ansåg Skolberedningen att elevernas slutstandard måste få variera från 
elev till elev”.12 I stället formulerades ett allmänbildningsmål som kretsade 
kring de attityder, vanor, färdigheter och kunskaper som man behöver som 
individ för att klara sig i samhället. Målet för skolan var att främja varje elevs 
allsidiga utveckling.
 Regeringen önskade öka samordning och effektivisering på central nivå 
och samtidigt föra över en rad uppgifter från central nivå till länsskolnämn-
der och skolstyrelser. Således beslöts 1963 om en sammanslagning av Över-
styrelsen för yrkesutbildning och Skolöverstyrelsen. Det nya sammanslagna 
verket skulle bland annat samordna och planera verksamheten, ge råd samt 
utöva tillsyn. Utifrån samhällets förändring skulle verket dessutom föreslå 
förändringar av läroplaner och andra styrdokument, den så kallade ”rullande 
läroplanen”.13

 Den satsning och tro på storskalighet och centralisering som präglade 
1960-talet ifrågasattes emellertid allt mer och inte enbart av Bondeförbun-
dets efterträdare Centerpartiet. När kommunerna vuxit till sig i storlek och 
administrativ och juridisk kompetens, kunde nya krav på decentralisering av 
statlig verksamhet till kommuner och landsting formuleras med hänvisning 
till att medborgarna skulle få ett ökat inflytande samt att de ekonomiska 
resurserna skulle kunna användas effektivare. Detta var precis vad 1975 års 
decentraliseringsutredning framförde i sitt betänkande 1978. Den föregå-
ende Länsberedningen såg ansvarsfördelningen mellan stat och kommun 
som närmast en praktisk fråga, vilket Decentraliseringsutredningen tog fasta 
på och framhöll betydelsen av fokusering på frågan om mål och medel och 
växelspelet dem emellan.14 Decentralisering betraktades vara av vital bety-
delse för utvecklingen av en levande demokrati genom att den stimulerade 
den enskildes intresse för samhällsarbetet.15 Ett liknande synsätt hade 1976 

12 SOU 1961:30, 1957 års skolberedning. 6, Grundskolan : betänkande, s. 143. 
Man kan notera att fasta kunskapsmål fanns för flick- och realskolan, skolformer 
som till sin karaktär var betydligt mer homogena än grundskolan.

13 Lundgren, U.P. (2004).
14 SOU 1974:84, Stat och kommun i samverkan.
15 SOU 1978:52, Lägg besluten närmare människorna.
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års kommunalekonomiska utredning, som menade att staten borde svara för 
att ange övergripande riktlinjer, en ram, inom vilken kommunerna skulle få 
en ökad frihet. Härigenom skulle behovet av detaljkontroll minska medan 
behovet av en decentralisering av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter 
skulle öka. De specialdestinerade statsbidragen till kommunerna skulle kun-
na ersättas av skatteutjämningsbidrag av en betydligt mer generell art.16 
 Utredningen om skolans inre arbete (SIA) konstaterade i sitt betänkande 
1974, att skolan styrs av både allmänna och specifika mål. De individuella må-
len måste enligt utredningen vara klara och nåbara för att motivera eleverna. 
Eftersom centrala uppnåendemål, enligt betänkandet, är svåra att formulera 
föreslås en mer ingående kursbeskrivning som sedan ska kompletteras med 
individuella utvecklingsmål. I fråga om skolledningens roll ansåg utredning-
en att beslutsbefogenheter skulle överföras från staten till kommunen och 
till respektive skola. En sektorsövergripande samverkan sågs som önskvärd, 
liksom en ökad beslutsmedverkan för dem som verkade i skolan, inte minst 
eleverna. Det enskilda rektorsområdet eller skolan skulle få ett ökat ansvar 
och egen beslutanderätt på områden som dittills reglerats av staten. Rektor 
tänktes i sin tur dela med sig av makt och befogenheter till skolpersonal, 
elever och föräldrar. På skolan skulle en ”bestyrelse”, utsedd av skolstyrelsen 
och sammansatt av just personal, elever och föräldrar svara för vissa övergri-
pande ekonomiska beslut inom den kommunalt tilldelade ramen.17 
 I den proposition som byggde på SIA-utredningen markeras att det är 
en grundläggande uppgift för skolsystemet att stärka demokratin och skapa 
ökad jämlikhet i samhället, vilket således i hög grad motiverade reformen 
av skolans inre arbete. Enligt regeringen kunde det lokala skolinflytandet 
ökas ytterligare utan att vare sig kravet på enhetlighet eller likvärdighet skulle 
behöva eftersättas. De centrala regler och bestämmelser, som reglerade hur 
resurserna användes lokalt, ansågs kunna ersättas av mål och modeller, som 
visade på syftet med och konsekvenserna av olika sätt att nyttja resurserna. 
Med ett sådant system skulle den administrativa styrningen således ersättas 
av en sorts informativ styrning, främst information och stimulans.18 Riks-

16 SOU 1977:78, Kommunerna : utbyggnad, utjämning, finansiering. 
17 SOU 1974:53, Skolans arbetsmiljö.
18 Prop. 1975/76:39, Skolans inre arbete.
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dagen beslöt 1976 i enlighet med propositionen och två år senare om ett 
schabloniserat statsbidragssystem för grundskolan. Detta gav kommunerna 
en betydligt mer långtgående frihet än tidigare att besluta över skolans orga-
nisation och hur resurserna skulle användas.
 I propositionen om SIA 1975 markeras tydligare än tidigare en motive-
ring till de utvidgade lokala befogenheterna över skolan. Man bör notera det 
viktiga förbehållet om att det överflyttade statliga ansvaret verkligen hamnar 
hos ”dem som direkt har att arbeta med frågorna på de olika skolorna”:

Den grundläggande principen för skolorganisationens utformning bör vara 
att närma beslutsnivå och verkställighetsnivå till varandra. Det är därför vik-
tigt att decentraliseringen inte stannar på kommunnivå utan förs vidare till 
dem som direkt har att arbeta med frågorna på de olika skolorna. Det är i 
denna direkta koppling mellan besluts- och verkställighetsnivå som de största 
vinsterna med decentralisering finns att hämta. 19

I läroplanen för grundskolan från 1980 (Lgr80) återfinns samma formule-
ring och med tillägget: ”Det blir också därigenom möjligt att engagera elever, 
föräldrar och personal i arbetet.”20 
 Andra skolutredningar var också inne på att kommunernas inflytande 
över skolan skulle öka. Länsskolsnämndsutredningen Skolans regionala led-
ning tog 1973 ställning för ett ökat kommunalt skolansvar och föreslog att 
lärar- och skolledartjänster skulle tillsättas av de kommunala skolstyrelserna 
men tjänsterna skulle vara statligt reglerade.21 En annan av 1970-talets sko-
ladministrativa utredningar, SSK-utredningen, var inriktad på relationerna 
mellan skolan, staten och kommunerna. I sitt betänkande 1978 rekommen-
derade den en omfattande decentralisering av Skolöverstyrelsens uppdrag. 
Verkets viktigaste uppgift var, enligt betänkandet, att värna principen om 
ett enhetligt skolsystem och en likvärdig utbildningsstandard. Utredningen 
önskade se ett förändrat statsbidragssystem och framhöll att kommunerna på 
sikt borde få fullständigt ansvar för skolans drift och verksamhet, inklusive 

19 Prop. 1975/76:39, Skolans inre arbete. Genom detta beslut avskaffades för övrigt 
de procentsatser som med en normalfördelningskurva reglerat betygsstegen. 

20 Lgr 80 (1980), s. 58.
21 SOU 1973:48, Skolans regionala ledning; SOU 1978:65, Skolan. En ändrad 

ansvarsfördelning.
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huvudmannaskapet för all skolpersonal, inom ramen för av staten fastställda 
mål och riktlinjer. På så sätt skulle det såväl bli lättare att anpassa verksam-
heten till lokala förhållanden som att öka möjligheterna att tillgodose varie-
rande elevbehov.22 Riksdagen nöjde sig dock med kommunalt tillsättande 
av lärartjänsterna samt att kommunen skulle få ökat inflytande över lärarnas 
fortbildning. Man kan också se 1980 års läroplan för grundskolan som ett 
led i att staten drar sig tillbaka och överlämnar ansvaret till kommunerna 
genom att innehållet i kursplanerna då blev mer översiktligt och i princip 
fordrade en lokal tolkning.
 Den Skoladministrativa kommittén fick 1978 i uppdrag att överväga vil-
ka ytterligare möjligheter som fanns, utöver statsbidragssystemet för grund-
skolan, att decentralisera statliga befogenheter till kommunerna. Kommit-
tén ansåg att skolans regelstyrning redan hade ersatts av en målstyrning, i 
bemärkelsen behovsinriktad resursfördelning.23 Några år senare ledde reso-
nemanget till ett riksdagsbeslut med innebörden att Skolöverstyrelsen från 
1982 skulle övervaka att fastställda mål och strategier förverkligades men 
inte ägna sig åt detaljreglering.24

 Den informativa styrningens tänkta fördelar spelade in när riksdagen ut-
färdade Lgr 80. Nu infördes principen om arbetslag och målen utformades 
i termer av grundläggande begrepp och modeller. Lärare och arbetslag för-
utsattes härigenom få större utrymme att välja innehåll för undervisningen, 
vilket skulle föras in i en lokal arbetsplan.25 

• Kommunaliseringen genomförs 
Under 1980-talet flyttade de som ville överföra hela ansvaret till kommu-
nerna fram sina positioner ytterligare. Demokratiberedningen från 1983 
rekommenderade i sitt huvudbetänkande från 1985 en rad åtgärder för att 
förbättra kommunernas och landstingens service och kontakter med med-

22 SOU 1978:65.
23 Ibid.
24 SOU 1980:5, Förenklad skoladministration; Prop. 1980/81, Den statliga 

skoladministrationen m.m.
25 Dessa principer för läroplanen återkom med än större genomslag i 1994 års 

läroplan för grundskolan, Lpo 94. 
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borgarna och ge brukarna ökat inflytande. I ett andra betänkande drog be-
redningen upp riktlinjer för en ny kommunallag och i ett tredje behandlades 
temat Skola för delaktighet.26 

 Regeringen tillsatte 1986 en expertkommitté som ett led i att åter ta sig an 
skolans styrningsfrågor. De decentraliserade behovsresurserna ansågs vara en 
otillräcklig decentralisering och en vidare målstyrning diskuterades.27 Den så 
kallade Styrningsberedningen tillsattes och lämnade 1988 sitt betänkande.28 
I den följande propositionen förordade regeringen en ökad decentralisering 
och strävan från regelstyrning mot ökad målstyrning. Statsmakterna skulle 
ha det övergripande ansvaret och kommunerna ansvara för skolans organi-
sation och genomförande.29 Pedagogen Ulf P. Lundgren, som själv var en 
av de viktigaste aktörerna i detta sammanhang, konstaterar: ”Detta skulle 
kräva dels ett annat huvudmannaskap för dem som arbetade i skolan, dels 
ett annat finansieringssystem. Nästa steg var således att flytta över huvud-
mannaskapet från stat till kommun.”30 Kring detta rådde det dock inte enig-
het inom regeringen, trots att den statliga regleringen av skolchefstjänsterna 
upphörde 1985 och att kommunen 1989 fick rätt att tillsätta skolledar- och 
lektorstjänster. När det gällde den yttersta frågan om vem som skulle reglera 
innehållet i lärartjänsterna stod både regering och riksdag så sent som 1988 
fast vid att detta även fortsättningsvis skulle vara en fråga för staten. Den 
ansvarige ministern, Bengt Göransson, var själv av denna övertygelse med 
hänvisning till bland annat lärarnas professionalism och statens ansvar för 
likvärdighet.31

 I januari 1989 växlade statsminister Ingvar Carlsson skolminister. Bild-
ningsförkämpen Bengt Göransson fick lämna plats åt ett yngre kommunal-
råd från en kommun där socialdemokraterna hade egen majoritet, den på 

26 SOU 1985:28, Aktivt folkstyre i kommuner och landsting.
27 DsU 1987:1, Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet.
28 SOU 1988:20; En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet.  

Jfr DsU 1987:1, Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet.
29 Prop. 1988/89:4, Skolans utveckling och styrning.
30 Lundgren, U.P. (2011).
31 Förhållandet är välkänt genom mängder med citat, se t.ex. Larsson, H.A (2011), 

s.135.
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riksnivå oprövade Göran Persson. Att avsikten var att möjliggöra ett över-
förande av huvudmannaskapet för lärarna, från staten till kommunerna, rå-
der knappast någon tvekan om. Historikern Johanna Ringarp har skildrat 
processen som ledde fram till riksdagsbeslut i december 1989.32 Speciell vikt 
lägger hon vid Göran Perssons teknik att röja väg för sin strävan genom att 
i departementet, vid sidan om den normala organisationen och dess rutiner, 
etablera en sorts lobbygrupp, kallad ”Skolprojektet”. Till denna handplocka-
des personer som ansågs kunna bearbeta andra aktörer på ett för ändamålet 
effektivt sätt. Vid sidan om representanter för Finansdepartementets bud-
getavdelning återfanns där ett antal experter på utbildningsadministration, 
revision, läroplansteori och processinriktad skolideologi.33  
 I kompletteringspropositionen 1989 uttalar regeringen sin önskan att växla 
över till mål- och resultatstyrning och reducera inslaget av specialdestinerade 
statsbidrag. Detta skulle i första hand gälla tre offentliga verksamhetsområ-
den, nämligen skolan, äldreomsorgen och delar av socialförsäkringssystemet. 
Under grund- och gymnasieskolans uppbyggnadsskede hade det, enligt re-
geringen, varit nödvändigt med en stark statlig styrning och reglering för 
att garantera en likvärdig utbildning över hela landet. Nu, när en geogra-
fiskt väl utbyggd skolverksamhet fanns, behövdes förändring. ”För att åstad-
komma en ytterligare utveckling av ungdomsskolan är den hittillsvarande 
styrmetoden nu tömd på sin kraft.” Regeringen ansåg det vara nödvändigt 
att gå vidare med ytterligare decentralisering av ansvar och beslutanderätt 
från central till lokal nivå. Det som nämns som särskilt viktigt är statsbi-
dragets förändring, liksom arbetsgivaransvaret för skolledare och lärare. Ett 
analysarbete sägs behöva genomföras för att ”klarlägga hur övriga, för staten 
viktiga styrinstrument kan utvecklas, preciseras och göras mer aktiva för att 
garantera de nationella målen. Det gäller framför allt läroplanen, men också 
betydelsen av lärarutbildningen …”34

32 Prop. 1989/90:41, Kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, 
biträdande skolledare och syofunktionärer.

33 Ringarp, Johanna (2011), s. 72ff. 
34 Prop. 1988/89:150, Med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för 

budgetåret 1989/90, m. m., bilaga 1. Citat från s. 33f. 
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 Riksdagsbeslutet 1989 om att kommunalisera lärarna, dvs. överföra hu-
vudmannaskapet för skolans personal från staten till kommunerna, föregicks 
av en uppslitande facklig och politisk strid. Historikern Johanna Ringarp har 
skildrat hur de ledande aktörerna såg på frågan 1989 och 20 år senare. Hen-
nes slutsats är att ” … vad kommunaliseringsförespråkarna ville uppnå var 
en effektivare offentlig sektor genom ökat ekonomibaserat tänkande och en 
långtgående decentralisering av utbildningssektorn”.35 
 För dem som menade att det dubbla huvudmannaskapet utgjorde ett 
hinder för rationaliseringar inom skolan framstod en totalkommunalisering 
som en lämplig åtgärd. Om en sådan kom till stånd skulle anställningsvill-
koren kunna omförhandlas för att passa in i det kommunala tjänstemanna-
systemet, dvs. lärarna skulle kunna åläggas att rent fysiskt tillbringa mer tid i 
skolan. De skulle också kunna åläggas att ansvara för betydligt fler uppgifter 
än undervisning. Skolminister Göran Persson framhöll att man skulle kunna 
”få ut mer av de resurser vi idag satsar” genom att ”lösa” de tre strukturella 
frågorna stat/kommunregleringen, arbetstidsfrågan och samverkan skola/
barnomsorg på så sätt att kommunerna gavs ett totalt driftsansvar.36 Finans-
minister Kjell-Olof Feldt, en av de ivrigaste tillskyndarna av en kommunali-
sering, skriver (1991) att en kommunalisering av skolan skulle innebära att 
staten sparade över 600 miljoner kronor.37

 Den tidigare återkommande och tydligt markerade passusen om att pro-
fessionen skulle ges ett stort inflytande vid en decentralisering ändrades i 
samband med kommunaliseringsbeslutet. I propositionen står visserligen 
att lärarnas möjligheter att påverka innehåll och arbetssätt i skolan ska vara 
stora och deras kompetens ska tas till vara samt deras yrkesroll stärkas och 
utvecklas. Propositionen innebär emellertid att det fortsättningsvis ska vara 
kommunerna som ska sätta reglerna. Professionens inflytande säkerställs på 
intet sätt.38 Johanna Ringarp kommenterar: ”Vissa av aktörerna på den na-

35 Samma slutsats finns i Larsson, H.A. (2002) och (2011).
36 Tal av Göran Persson vid Facklärarförbundets kongress 1989, Protokoll från SFLs 

kongress 1989, s. 84 ff. Se även Persson, G. & Kask, P.J. (1997), s. 156–162.
37 Feldt, K-O. (1991), s. 352.
38 Prop. 1989/90:41, Kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, 

biträdande skolledare och syofunktionärer, s. 5.
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tionella nivån motiverade således några av sina ställningstaganden utifrån ett 
professionsperspektiv, men samtidigt tyder utvecklingen på att lärarkårens 
professionalisering mer var politisk retorik än ett politiskt mål i sig.”39 
 Uppdraget för Skolprojektet var att ”förändra styrningen på flera olika 
områden, personal, statsbidragssystemet och läroplanerna, samt att reforme-
ra Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna”.40 Likvärdighetsmålet skulle 
ligga fast men de kostnadsrelaterade och detaljstyrande statsbidragen skulle 
avvecklas. Skolprojektet konstaterade att i tider av krympande resurser hin-
drar kostnadsrelaterade statsbidrag kommunerna från att förutsättningslöst 
göra nödvändiga omprioriteringar efter lokala behov.41 I en promemoria om 
ett nytt statsbidragssystem hävdas:

Läroplaner samt tim- och kursplaner kommer i framtiden att vara direkta 
nationella styrinstrument för en likvärdig skola. Timplanerna anger också 
indirekt resursbehovet för undervisningen. Statsbidraget bör relateras till de 
styrinstrument som säkerställer likvärdigheten, dvs. till tim- och kursplanerna. 
Härigenom markerar staten också ett ansvar för att likvärdig utbildning de facto 
åstadkommes. Tim- och kursplanerna är dessutom, vilket är minst lika bety-
delsefullt i sammanhanget, nationella styrmedel som kommunerna inte kan 
påverka. 42

Riksdagen beslöt 1990 att skolan skall vara mål- och resultatstyrd. Detta förut-
satte nya styrdokument för skolan med tydliga och utvärderingsbara mål.43 
I direktiven till 1991 års läroplanskommitté heter det att målen för skolan 
ska formuleras på ett sådant sätt att resultaten av undervisningen går att ut-
värdera i förhållande till dem. Hela tankekonstruktionen vilade på de dittills 
helt oprövade två delarna styrning med mål och kontroll av resultat. Likvär-
digheten ska inte mätas i att alla elever får likvärdiga utbildningsförhållanden 
utan i att alla elever når ett likvärdigt, ett minsta gemensamma, resultat.44 Så-

39 Ringarp (2011), s. 93.
40 Ibid., s. 73. 
41 DsU 1990:32, Nytt statsbidragssystem för grundskola, gymnasieskola och 

kommunal utbildning för vuxna, s. 30.
42 Ibid., s. 34. 
43 Prop. 1990/91:18, Ansvaret för skolan.
44 Dir. 1991:117, Nya direktiv till Läroplanskommittén.
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ledes var de resonemang som 1957 års skolberedning och SIA-utredningen 
förde om det problematiska med identiska kunskapsmål för alla elever borta. 
Ninni Wahlström konstaterar att ”målstyrning har successivt förskjutits från 
’styrning av resurser’ till ’uppnående av resultat’”.45

 Det var inte genom isolerade beslut i staten eller kommunerna som infö-
randet av målstyrning som princip skedde. Det rörde sig om en trend som 
stod i samklang med många av idéer om styrning och organisation, som be-
nämns under begreppet New Public Management (NPM). NPM innefattar 
en serie förändringar som med start under 1980-talet genomfördes i statsför-
valtningen med ökad effektivitet som främsta syfte, till exempel marknads-
efterlikning, privatisering och betoning på medborgaren som kund. Inom 
NPM uttrycktes bland annat en önskan att tydligt separera politik och pro-
duktion och därmed förstärka de professionella gruppernas självständighet. 
Detta innebar att den kommunala politikerrollen ändrades till att bli bestäl-
lare, beslutsfattare och defensiv granskare.46

 I propositionen om en ny kommunallag 1991 motiveras den nya mål-
styrda ordningen med att de förtroendevalda själva avgör vilka styrformer 
som passar bäst och i vilken takt en förändring av arbetsformerna skall ske. 
Det är inte personalen utan de förtroendevalda som avgör, även om delege-
ring föreslås. Propositionen motiverar ändå den föreslagna ordningen med 
att syftet är att frigöra resurser för att formulera och utveckla den politiska 
viljan och att skapa ett större engagemang och intresse hos de anställda för 
den verksamhet som de praktiskt har ansvaret för.47

 Statsvetaren Stig Montin menar att det fanns flera orsaker till att NPM 
och målstyrning fick så stort genomslag i svenska kommuner från slutet på 
1980-talet: idéerna hade fått ett genomslag i några samväldesländer och 
fanns redan i statsförvaltningen; ett stort antal konsulter och ”reformivrare” 
åkte runt i kommunerna och argumenterade för t.ex. beställar- utförarmo-
deller; genomförandet av frikommunsförsöket under 1980-talet samt den 
nya kommunallagen från 1991.48

45 Wahlström, N. (2002), s. 213. 
46 Montin, S. (2002), s. 112.
47 Prop. 1990/91:117, Om en ny kommunallag.
48 Montin, S (2002), s. 112.
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Målstyrningens effekter på skolan

Från folkskolans införande 1842 och fram till 1919 utfärdades ett antal stat-
liga normalplaner för skolverksamheten. Sistnämnda år ersattes dessa med 
en undervisningsplan för rikets folkskolor. Sedan 1962 har det funnits lä-
roplaner. Det som karaktäriserar en läroplan är att den innehåller mål och 
riktlinjer, timplaner och kursplaner. Kommunerna och skolorna fick statliga 
anslag för skolverksamheten i proportion till verksamhetens omfattning i 
enlighet med ett noggrant beräkningssystem, som bland annat maximerade 
klassernas storlek. Lärarna var anställda av kommunerna men deras anställ-
ningsvillkor fastställdes av staten som också finansierade lärarnas löner och 
vissa andra kostnader. Staten föreskrev vidare vilka behörighetsregler som 
gällde för rektorer och lärare på olika nivåer och med olika ämnesinrikt-
ningar. Sålunda fanns en direkt koppling mellan vilken utbildning en lärare 
hade och vilken undervisning vederbörande kunde sättas att sköta. 
 Relationen mellan stat och kommun när det gäller hur skolan ska sty-
ras genomgick en process som innebar dels att staten decentraliserade in-
flytande och beslutsmakt till kommunerna, dels att regelverket förändrades 
från regelstyrning till målstyrning. Ninni Wahlström påpekar att ända fram 
till kommunaliseringsbeslutet 1989 och den så kallade ansvarspropositionen 
1990 hade staten sett sig som garant för skolans likvärdighet genom regle-
ring av tjänster och statsbidrag. Detta ändrades nu, vilket hon betraktar som 
ett ”grundläggande skifte i diskursens värdebas”.49

 Genom kommunaliseringsbeslutet 1989 överfördes huvudmannaskapet 
för lärarna till kommunerna, vilket innebar att staten endast hade kvar det 
övergripande ansvaret, sådant som reglerades i skollagen och i andra styr-
dokument. Några år senare förändrades dessa styrinstrument i grunden när 
mål- och resultatstyrning samt ett system med elevpeng infördes. En ny lä-
roplanskommitté tillsattes 1991. Dess arbete, som delvis gavs nya direktiv 
efter regeringsskiftet senare samma år, låg till grund för betänkandet ”Skola 
för bildning” 1992. Efter riksdagsbeslut fastställde regeringen året därpå den 
nya läroplanen för de obligatoriska skolformerna, Lpo 94 och för de frivil-
liga, Lpf 94. De innehåller skolans värdegrund och dess ursprung samt mål 
och riktlinjer men anger inte hur målen skall nås.50

49 Wahlström, N. (2002), s. 217ff.
50 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna:  

Lpo 94: Lpf 94 (1994).
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 Inom loppet av några år (1986–1994) drog sig staten tillbaka när det 
gällde: tillsättning och krav på speciell behörighet för skolchefer och rek-
torer; tillsättning och utbildningskrav på lärare, på tydlighet när det gäller 
kursplanernas innehållsbeskrivning, granskning av läromedel, begränsning 
av klassernas storlek etc.51 Den tidigare utvecklingen mot ökad decentralise-
ring inom ramen för en statlig reglering var bruten. Staten drog sig tillbaka 
mycket konsekvent och Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna ersattes 
med den mindre myndigheten Skolverket som fick en mer tillbakadragen 
roll. I stället för att reglera till likvärdighet skulle staten utvärdera i efterhand 
och ge respons till kommunerna. Statsbidragen skulle utgöra finansiellt stöd 
och ”således inte reglera verksamheten”.52 
 I stort sett samtidigt med införandet av målstyrning genomfördes en an-
nan minst lika betydelsefull förändring av den svenska skolan, nämligen in-
förandet av elevpeng eller skolpeng, ibland kallat valfrihetsreformen. Den 
innebar att ett system infördes där en viss summa skattepengar följde med 
eleven till den skola hon eller han valde, oberoende av om det var en kom-
munal eller fristående skola. Alla skolor skulle vara öppna för alla elever men 
de fristående skolorna fick genom en ändring i skollagen en särställning. De 
behövde inte leva upp till samma skyldigheter som de kommunala skolorna 
utan endast motsvara dessa ”till art och nivå”.53 Antalet friskolor ökade grad-
vis, först grundskolor sedan också gymnasieskolor.54 Marknadiseringen av 
skolan har blivit alltmer omdebatterad sedan det blev känt att ägare på kort 

51 Detta finns beskrivet på många håll, se t.ex. Richardson, G. (2010); Larsson, 
H.A. (2011).

52 Prop. 1990/91:18, Ansvaret för skolan, citatet från s. 20; SFS 1991:1121, 
Förordning med instruktion för Statens skolverk, med ändringar t.o.m. 2001-06-
13.

53 SFS 1985:1100, Skollag, kap. 9.
54 Enligt Skolverkets statistik fanns läsåret 1991/92 ca 90 fristående grundskolor. 

Ett decennium senare hade antalet fyrdubblats och var ca 350 år 2001. Då 
fanns också ca 90 fristående gymnasieskolor. Åtta år senare var antalet fristående 
grundskolor 709 och fristående gymnasieskolor 458. Drygt 55 000 elever 
fanns 2001 i fristående skolor, vilket utgjorde ca 3 procent av alla elever. Läsåret 
2009/10 återfanns 11 procent av grundskoleeleverna i fristående skolor. Totalt 
fanns 4 660 grundskolor läsåret 2009/10.
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tid kunnat lyfta hundratals miljoner i vinst.55 Utan att i detta sammanhang 
gå in på frågan om fristående kontra kommunala skolors kvalitet, kan man 
konstatera att båda formerna uppvisat såväl förtjänster som brister som är 
direkt relaterade till frågan om hur man tolkar det statliga regelverket. Lärar-
tätheten och andelen behöriga lärare har hela tiden varit markant lägre i de 
fristående skolorna. Sammanfattningsvis har det målstyrda systemet således 
utgjort ram för såväl kommunala som fristående skolor men de fristående 
har haft en vidare ram.56

• Lärarrollens förändrade villkor
Den kanske viktigaste skillnaden mellan tidigare resonemang om målstyr-
ning och hur det blev i praktiken gäller de professionellas roll. Fram till in-
förandet av grundskolan innehöll de statliga föreskrifterna tydliga marke-
ringar av att det var läraren som avgjorde hur kursen skulle utformas: ”Den 
enskilde läraren skall … utforma kursen och välja arbetsmetoder på ett sätt, 
som motsvarar hans läggning och intressen och ger hans undervisning en 
personlig prägel.”57 I 1962 års läroplan uttrycks lärarens metodiska frihet 
samtidigt som vissa metoder framhålls. Trots att det i diskussionen om de-
centralisering framhölls från början att professionens medverkan, ansvar 
samt frihet att välja undervisningsmetod och prioritera vid urval av stoff, 
var en förutsättning för decentraliseringen, bortsåg beslutsfattarna helt från 
detta. Makt överfördes från staten till kommunerna men aldrig till lärarna. 
Snarare förlorade lärarna inflytande till kommunen.
 Detta påverkade förstås lärarrollen som efter kommunaliseringen av sko-
lan förändrades i snabb takt. De fackliga avtalen under 1990-talet innehöll 
inslag som gick ut på att sjuka lärare skulle ersättas genom att kollegerna utan 
ersättning övertog deras arbete. Detta skedde i termer av att det är lärarlaget 
som ansvarar för att undervisning kommer till stånd. Därför var det viktigt 
för arbetsgivarparten att få bort avtalsregleringen om undervisningsskyldig-

55 Lundahl, L. (2011); Rönnberg, L. (2013).
56 Skolverkets statistik; Lärares utbildning och undervisning i skolan (2007);   

Jfr Larsson, H.A. (2011), kap. 5.
57 Allmänna anvisningar för undervisning och fostran på skolans högre stadier 

(1959).
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het och ersätta den med diverse formuleringar med innebörden att alla lärare 
ska finnas till hands i lokalerna för att kunna utföra allehanda arbetsuppgif-
ter som kan dyka upp. Lärararbetets tradition av intellektuellt arbete med 
betydande frihet, möjlighet att växla tempo mellan arbetsuppgifternas ut-
förande, inskränktes därmed starkt. Med hänvisning till vad som gällde för 
andra kommunalanställda krävde många kommuner fysisk närvaro även när 
den inte var motiverad av undervisningsskäl utan endast av principiella skäl. 
Snart upptäckte också flera friskolekoncerner att de kunde ålägga sina lärare 
fler lektioner om dessa kunde beordras att vistas i skolan under hela arbetstiden. 
Skolans arbetsgivare såg inte sällan tid för förberedelser och efterarbete som 
en outnyttjad resurs. De lärarfackliga organisationerna träffade dessutom 
under 1990-talet avtal med sina arbetsgivare som i princip gick ut på att 
den reglerade undervisningsskyldigheten byttes bort mot möjlighet till löne-
förhöjningar, något som redan då framstod som utomordentligt naivt och i 
efterperspektiv också visade sig vara det.58 
 Den under 1990-talet för svenska förhållanden höga arbetslösheten hin-
drade inte att det samtidigt rådde stor och mot slutet ökande brist på lärare, 
ett förhållande som fortsatte det följande decenniet. I en nordisk rapport 
2003 konstaterades att i Sverige saknade omkring var fjärde av heltidslärarna 
i gymnasieskolorna full behörighet. Bland deltidslärarna var nästan varannan 
lärare obehörig.59 Så sent som inför höstterminen 2011 konstaterades en 
brist på utbildade lärare. Skolan var inte tillräckligt attraktiv som arbetsplats 
för att locka ens dem som hade lärarutbildning. Det värsta var att inte hel-
ler lärarutbildningen längre lockade dem som skolan skulle ha behövt. Från 
att ha varit en populär utbildning där det var svårt att bli antagen övergick 
lärarutbildningen kring 1990 till precis motsatsen. Det blev svårt att fylla 
platserna trots att alla behöriga sökande antogs.60 

58 Det s.k. Avtal 2000, ett femårsavtal mellan lärarfacken och Svenska 
kommunförbundet, ingicks 1996 och var högst kontroversiellt bland lärarfackens 
medlemmar. Det innebar individuell lönesättning men många lärare har vittnat 
om större arbetsbelastning och mindre frihet samtidigt som lönerna fortsatte släpa 
efter. Jfr Stenlås, N. (2009).

59 Ståhle, B. (2004). 
60 Jfr SOU 2008:209, En hållbar lärarutbildning.
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 Varför var då läraryrket inte längre lockande? Samhällets omfattande 
förändring innebar självklart att skolan förändrades och därmed förutsätt-
ningarna för läraryrket. Många som lämnade yrket hänvisade till en ökad 
arbetsbörda och stress, avsaknad av förståelse från allmänheten och stöd 
från arbetsgivaren och staten, en sjunkande status och stagnerande löner, en 
minskad frihet i yrket, en försämrad arbetsmiljö med tilltagande ordnings-
problem med mera. Andra lärare kunde vittna om betydande trivsel och 
arbetsglädje och åter andra om motsägelsefulla känslor inför yrket.61 Skillna-
derna mellan skolorna ökade. Själva yrket, lärarrollen, har i alla tider, liksom 
alla yrken, genomgått kontinuerliga förändringar i sina förutsättningar men 
frågan är om inte 1900-talets senare hälft, egentligen tiden efter 1970 med 
accentuering efter 1990, slår alla tidigare förändringar. 
 Från att ha varit flera yrken med olika utbildning, profil och därmed iden-
titet slogs förskollärare, lågstadielärare, 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, eftersom de 
allmänna sysslorna, det som inte var undervisning, lyftes fram som allt mer 
väsentliga. Genom borttagandet av de olika lärarkategoriernas yrkesbenäm-
ningar, upplösandet av deras behörighetsregler, upplösningen av timplanerna, 
betonandet av att den fysiska närvaron i skolan är viktigare än ämneskom-
petensen, 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.62 
 När kommunerna och friskolornas ägare fick bestämma tyckte de att det 
var onödigt med lektorer, alltså lärare med forskarutbildning. Diagrammet 
på nästa sida visar en kategori i utdöende i den målstyrda gymnasieskolan.
 

61 Makten över yrket: Tankar om yrkesansvar och uppvärdering (2006). 
62 Jfr Persson, S. (2008). 
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Källa: Diagrammet är baserat på Skolverkets statistik för de aktuella åren. 

Antalet har fortsatt att minska och var läsåret 2012/2013 endast 115 i hela landet.

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 natur-
ligt att fortbildningsresurserna gick till just träning i den typen av uppgifter 
och nästan aldrig till ämnesfortbildning.63 
 Statskontoret konstaterade 2005 efter en undersökning av skolans under-
visning att en betydande del utfördes av icke behöriga lärare och en ännu 
större andel av lärare som visserligen hade lärarutbildning men som sattes att 
undervisa i ämnen de själva saknade utbildning i.64 
 Historikern Niklas Stenlås, som undersökt kommunaliseringens effekter på 
lärarprofessionen (2009), menar att staten genom kommunaliseringen i 
stort abdikerade från sitt tidigare engagemang i lärarnas arbetsvillkor. Där-
med avstod den från att aktivera de professionella att utforma yrkets regler 
och normer och frågade inte efter lärares omdöme och yrkesskicklighet och 
vilka villkor det förutsätter för att skapa en framgångsrik skola. Allt sådant 
överläts på kommunerna och de privata skolhuvudmännen. Statens roll blev 
att bidra till den omdefinierade yrkesrollen. Den professionelle fick gärna 

63 Stenlås, N. (2009).
64 Lärares utbildning och undervisning i skolan (2007).

Lektorer, antal i gymnasieskolan

1000

750

500

250

0

19
94

–1
99

5

19
96

–1
99

7

19
98

–1
99

9

20
01

–2
00

2

20
03

–2
00

4

20
05

–2
00

6

20
07

–2
00

8

20
09

–2
01

0



323 

vara välutbildad och certifierad men det var inte de professionellas värde-
ringar som skulle styra verksamheten. Det skulle ske genom management 
(överförande av makt till skolledningen), valfrihet för ”kunder”, konkur-
rensutsättning och standardisering, uppföljning och utvärdering. Samtliga 
dessa processer, menar Stenlås, flyttar fokus från skolans kärnverksamhet, 
undervisning, till olika legitimitetsskapande processer för skolledning, kom-
munledning och stat.65 Statsvetaren Anders Fredriksson har undersökt hur 
marknadsorienteringen av skolan påverkat lärarnas syn på sig själva. En av 
hans viktigaste slutsatser är att de inte ser sig själva som offentliga tjänste-
män, trots att de är just detta. Han menar också att hans resultat tyder på 
att marknadsorganisering medför att lärare i lägre grad omfattar ett profes-
sionellt förhållningssätt.66

 Lärarrollen övergick från 1990-talets början från specialisten med stark 
yrkesidentitet, alltså olika typer av lärare med olika kompetens ämnesmässigt 
och stadiemässigt, till vad som tillspetsat skulle kunna kallas den allmänne 
trivselvaktmästaren, någon som representerar de vuxna i skolan, finns till 
hands, är socialt kompetent och kan lösa allehanda enkla uppgifter.67 Det 
behöver väl knappast sägas att detta ändrade förutsättningen för undervis-
ningen och därmed för rekryteringen till lärarutbildningen.

Rektorns roll på basis av målstyrning
Genom en lagändring 1991 infördes principen att det skulle finnas en rek-
tor per skola. Tidigare var det vanligt med flera skolor inom ett rektorsom-
råde. Med målstyrningen följde att rektorn skulle hålla sig förtrogen med 
det dagliga arbetet i skolan. När så skolbarnomsorgen, förskoleklassen och 

65 Stenlås, N. (2009); Varför lämnar lärarna yrket? (2002). 
66 Fredriksson, A. (2010).
67 Idéhistorikern Sven-Eric Liedman använder uttrycket ”tjänsteandar i sin egen 

skola” för lärarnas devalverade ställning, Dagens Nyheter 2011-10-19. Han 
skriver: ”Skolans värld invaderades av smarta ekonomer som inte hade begrepp 
om vad undervisning och utbildning är för något. De visste däremot hur man 
kunde driva företag och ersatte så snart möjligheter gavs professionella rektorer 
med folk av sin egen sort. Över huvud förpassades lärarna till marginalerna. De 
blev tjänsteandar i sin egen skola.” 
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inte sällan även förskolan insorterades under rektorns ansvar blev det betyd-
ligt svårare att hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet, särskilt som sko-
lans stödpersonal tunnades ut. Därtill kom att det fanns väldigt många mål 
och av olika art. Frågan hur de skulle kunna formuleras konkret, omsättas i 
handling och sedan utvärderas var minst sagt komplicerad.68 
 Målstyrningen krävde en ny organisation och innebar ett nytt uppdrag för 
såväl rektorer som lärare. De första åren under 1990-talet saknades dessutom 
nationella måldokument, anpassade till det nya systemet, samtidigt som den 
statliga myndighet som skulle ge råd och stöd avvecklades. Ninni Wahlström 
har beskrivit förhållandet som att ”först ålades kommunerna ansvaret, och 
därefter inleddes en ’trial and error’-period när kommunerna skulle utarbeta 
lokala styrsystem för ansvaret av skolan”.69 
 Rektorns totala verksamhetsansvar innebar en ny rektorsroll som i hög 
grad kretsade kring administration, ekonomi och personalfrågor. Föga tid 
fanns för pedagogisk ledning, trots att detta var en uttalad roll för rektorn. 
Samtidigt hade emellertid staten bara några år tidigare avvecklat kravet på 
att en rektor skulle ha lärarutbildning, ja inte ens någon sorts pedagogisk 
utbildning krävdes. För Kommunförbundet var det också en uttalad strävan 
att få staten att överge alla tankar på behörighetskrav. Likaså ansågs passusen 
om att till rektor kan endast den utses som ”förvärvat pedagogisk insikt” 
utgöra en onödig detaljreglering. Enligt kommunförbundet borde skolför-
valtningen ha samma förutsättningar som andra verksamheter i kommunen: 
”Nämnden tillsätter en chef som under nämnden har resultatansvar för sko-
lan och beslutsrätt på delegation enligt kommunallagen.” Någon rektor med 
av staten givet uppdrag borde inte finnas utan endast en under den kom-
munala nämnden ansvarig tjänsteman.70 Mot denna idébakgrund tillsattes 
skolchefer som i sin tur tillsatte rektorer.

68 Wahlström, N. (2002), s. 220ff.
69 Ibid., s. 229f.
70 En plattform för skolans fortsatta utveckling. 
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• Läro- och kursplaner på basis av målstyrning
Fram till 1990-talets början styrde staten skolan med mål, regler och resurser. 
Systemet uppmjukades gradvis från 1970-talet men ännu 1990 gällde att 
statliga regler, specialdestinerade bidrag och rekommendationer om meto-
der skulle utgöra grund för lärarnas arbete. Det professionella friutrymmet 
utgjordes av lärarnas val av metod och läromedel. Den nya ordning som 
infördes 1994 innebar att den statliga styrningen i stort skulle inskränka sig 
till att ange nationella mål i läro- och kursplaner. I direktiven till Läroplans-
kommittén 1991 heter det:

Kursplanernas roll i en mål- och resultatstyrd skola är att ange den centrala 
kunskap och förståelse samt de färdigheter eleven skall uppnå inom ett visst 
ämne och därmed bidra till att garantera likvärdigheten samtidigt som de 
skall ge förutsättningar för lärares och elevers beslut om innehåll och arbets-
sätt. Kursplanerna skall alltså ange de centrala begrepp som eleverna ska få 
insikt i och de färdigheter de skall öva. De skall utformas så att lärarens arbete 
med att ställa upp egna undervisningsmål, dennes urval av innehåll och val av 
arbetssätt underlättas. I takt med elevernas ökande mognad och ökade kun-
skaper skall deras inflytande över uppställandet av undervisningsmål, urval av 
innehåll och val av arbetssätt öka. 71

Denna ”deltagande målstyrning”, alltså professionens och elevernas med-
verkan i omformuleringen av nationella mål till undervisningsmål, säker-
ställdes aldrig. Läroplanerna från 1994 var baserade på en målstyrning som 
betydde att staten uppställde mål för skolan och kommunen fick stor frihet 
att själv finna vägar för att nå dem. Det nya Skolverket tillämpade principen 
att undvika konkretisering i de nya kursplanerna. De blev därför ofta vida, 
ibland mycket vida, till sitt innehåll. Det ålåg varje skola att upprätta en lokal 
arbetsplan som skulle ange hur skolan avsåg att arbeta för att nå målen. Skol-
verket avstod också från att ge metodanvisningar. Det betydde i praktiken 
att lärarna vid varje skola fick försöka tyda kursplanerna och efter förmåga 
omsätta dem i handling, i ämne efter ämne. Detta skedde utan att de var 
garanterade något inflytande över vare sig organisation och arbetsfördelning, 
resurser eller ens metodval. Två typer av mål definierades, dels mål att sträva 
mot, dels mål att uppnå. De förra skulle ange inriktningen på skolans arbete 

71 Dir. 1991:117, Nya direktiv till Läroplanskommittén.
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och därmed en önskad kvalitetsutveckling i skolan. Mål att uppnå skulle ut-
trycka vad eleverna minst skulle ha uppnått när de lämnade skolan.72

 Betydande svårigheter infann sig när systemet skulle tillämpas, i all synnerhet 
som godkänt betyg från grundskolan i svenska, engelska och matematik blev 
avgörande för om en elev nådde behörighet till gymnasieskolan. Skolverket 
konstaterade att strävan efter hög måluppfyllelse i dessa tre ämnen minskade 
utrymmet för annan ämnesundervisning. Någon bedömning av måluppfyl-
lelsen i andra ämnen, till exempelvis de samhällsvetenskapliga, skedde inte.73 
Skolverket konstaterade 2005 i ett internt arbetsmaterial att grundskolans 
måluppfyllelse var helt otillfredsställande och att kursplanerna ofta var allt-
för otydliga.74 En offentlig utredning tillsattes med direktiv att föreslå kon-
kretion. I betänkandet sägs att även om insatser har gjorts för att förbättra 
skolornas kvalitetsarbete så är uppföljningen alltför dålig. Utformningen av 
målen samt alltför få tillfällen då måluppfyllelsen kontrolleras, försvårar upp-
följning. Målen ses som alltför många, otydliga och komplicerade samtidigt 
som lärare och rektorer knappast har förstått hur de är tänkta att användas. 
I betänkandet heter det:

Resultatet av kursplanearbetet år 2000 har blivit att kursplanerna i många fall 
brister i konkretion och att de uppfattas som otydliga och rent av ”flummiga”. 
Oprecisa och allmänt formulerade uttryck som t.ex. ’utvecklar förmågan att 
reflektera kring och ta medveten ställning till olika alternativ för resursan-
vändning utifrån ett ekologiskt tänkande’, ’utvecklar förmågan att formulera 
och arbeta med problem som avser lokala och globala miljö- och överlevnads-
frågor’, ’utvecklar förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara 
och argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser’ och ’I arbetsprocessen 
utvecklas såväl etiska, estetiska som skapande värden. Språkliga och mate-
matiska färdigheter används i konkreta och meningsfulla sammanhang där 
återkopplingen är förankrad i elevens egna handlingar och sinnesupplevelser’ 
dominerar i varierande grad flera kursplaner. Detta bedöms som en olycklig 
utveckling. I framtida kursplaner bör målen i kursplanerna i stället vara kon-
kreta och ämnesinriktade. 75

72 Prop. 1992/93:220, En ny läroplan: en ny läroplan och ett nytt betygssystem för 
grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan.

73 Skolverkets lägesbedömning 2001, Rapport nr 211. 
74 Resultatförbättring i grundskolan (2005); Se även Skolverkets lägesbedömning 2005.
75 SOU 2007:28, Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan – Förslag till nytt mål- 

och uppföljningssystem.
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 På längre sikt innebar detta system dels att det kunde ifrågasättas om betyg 
sattes på samma grunder, dels om verkligen alla elever fick den undervisning 
och de kunskaper de skulle ha. De ökande skillnaderna i kombination med 
rapporter om en sjunkande standard innebar att såväl Skolverket som Skol-
inspektionen 2009 konstaterade att den svenska skolan inte var likvärdig.76

• Statlig läromedelsgranskning 
Åren 1938–1991 fanns det en statlig läromedelsgranskning. Den bytte 
namn och organisation under årens lopp men hade i princip hela tiden sam-
ma uppdrag, nämligen att granska läromedel så att pris och innehåll skulle 
svara mot statens önskemål, dvs. måttfullhet i pris och objektivitet i innehåll. 
Historikern Anna Johnsson Harrie, som undersökt den statliga läromedels-
granskningen, menar att den verkligen hade betydelse för läroböckernas upp-
byggnad och innehåll och i vissa fall även för själva lärobokstexten. Statens 
institut för läromedelsinformation (SIL), som var granskningens sista namn, 
avskaffades utan politisk eller annan debatt i den allmänna upplösningen av 
statlig styrning kring 1990-talets början då marknadsmekanismer gavs större 
inverkan på den offentliga sektorns utformning. Anna Johnsson Harrie kon-
staterar att problematiken kring innehåll och struktur bestod men synen på 
vilka medel som är mest ändamålsenliga ändrades, från tro på effekten av 
statlig granskning till på tro på att marknadsmekanismerna styr rätt.77

 Några decennier senare kan man konstatera att olikheten i den svenska 
skolan i fråga om läromedel är betydande. I 2010 års skollag föreskrivs därför 
att eleverna utan kostnad ska ”ha tillgång till böcker och andra lärverktyg 
som behövs för en tidsenlig utbildning”.78

Statens abdikation och försök till återkomst
Genom att behörighetsreglerna för lärare och rektorer öppnades upp för olik-
artad bedömning av meriter, anställdes lärare och rektorer på olika grund. 
Deras arbetsvillkor och tilldelade resurser blev en avspegling av kommunens 

76 Skolverkets lägesbedömning 2009 (2009); Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009 – 
Skolinspektionens erfarenheter och resultat (2010).

77 Johnsson Harrie, A. (2009).
78 Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet.
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prioriteringar, eller när det var fråga om en fristående skola, av den enskilda 
skolhuvudmannens sätt att prioritera. 
 När Skolverket 1996 beskrev sin egen roll för att bevaka likvärdigheten i 
skolan angav verket följande punkter:

• beskriva de variationer som finns i skolan,

• visa hur dessa variationer förändras över tid,

• belysa vilka konsekvenser dessa förändringar får för skolor och elever,

• bevaka hur samhället reagerar på dessa förändringar,

• tillse att skolhuvudmännen följer gällande lag och förordning. 79

Enligt sin självuppfattning skulle Skolverket således i princip hålla sig borta 
från inblandning i skolverksamheten utom när det gällde att tillse att skol-
huvudmännen följde gällande bestämmelser. Eftersom dessa långt ifrån var 
entydiga, särskilt när det gäller målen i olika ämnen, innebar synsättet att 
skillnaden mellan skolorna ökade. Detta var just vad Skolverket självt påpe-
kade några år senare samt att måluppfyllelsen hade sjunkit alltför mycket.80 

 Den statliga kontrollen var svag och blev gradvis dessutom allt mindre, 
vilket påpekades av Riksdagens revisorer ett flertal tillfällen. Dessa sam-
manställde 2002 en rapport om statens styrning av skolan som visade på 
omfattande brister. Man konstaterar att, trots upprepade uppmaningar från 
regeringen om ökad tillsyn, har Skolverket minskat sin tillsyn. När det gäl-
ler begreppet ”kommunernas egentillsyn”, som Skolverket använder, anser 
Riksdagens revisorer att den är ”vilseledande och bidrar till att verkets tillsyn 
blir otydligt”, eftersom staten inte har delegerat något ansvar för tillsynen. 
Skolverket anses dessutom ägna alltför mycket resurser åt bidragsadminis-
tration, eftersom regeringen för att täcka påtalade brister sedan mitten av 
1990-talet delat ut specialdestinerade bidrag. Revisorerna menar också att 
kommunernas ekonomiska satsning på skolan varierar alltför mycket. Vissa 

79 Likvärdighet – ett delat ansvar (1996).
80 Läget i grundskolan 1999: En temabild utgiven av Skolverket (1999). 
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kommuner satsar mer än dubbelt så mycket på undervisning i förhållande 
till andra, vilket innebär att förutsättningarna för likvärdighet blir dåliga.81

 Likvärdighetsbegrepp genomgick en snabb förändring. Fram till in-
förandet av målstyrning innebar det att alla elever skulle ges motsvarande 
möjligheter till studier, vilket säkrades genom de specialdestinerade statliga 
bidragen. Under 1990-talet innebar likvärdighet först att alla skolor skulle 
arbeta utifrån en gemensam läroplan och med behöriga lärare. Några år se-
nare handlade det om att Skolverket, enligt citatet ovan, skulle analysera 
hur man kunde beskriva förekomsten av likvärdighet och ytterligare senare 
till om Skolverket ansåg att skolornas måluppfyllelse var tillfredsställande ur 
likvärdighetssynpunkt. En ytterligare förskjutning i begreppet markerades av 
att man helt enkelt utgick från elevens resultat, godkända betyg, som ansågs 
visa i vilken mån eleven fått en likvärdig utbildning. År 2009 ansåg ändå 
såväl Skolverket som Skolinspektionen att skolan inte var likvärdig.82 
 När den politiska insikten om skolans kvalitativa tillstånd hade nått till-
räckligt långt förändrades synen på statens roll. Redan i sitt program inför 
valet 2006 förutskickade de borgerliga partierna en serie åtgärder, som de 
sedan genomförde efter sitt regeringstillträde. Däribland kan nämnas en ny 
skollag, tydliga behörighetsregler, tydligare kursplaner, en ny och mer äm-
nesbaserad lärarutbildning och inrättandet av en fristående skolinspektion. 
Sju år senare kan man konstatera att de svenska resultaten vid de internatio-
nella jämförelserna inte har stigit. Det kan bero på en naturlig eftersläpning 
när det gäller strukturella reformer, vilket också utredningen om förbättrade 
resultat i grundskolan konstaterar i betänkandet Det tar tid – om effekter av 
skolpolitiska reformer.83 Vid mitten av 2010-talet ”kan ett visst genomslag 
förväntas, som sedan gradvis bör kunna förstärkas fram till slutet av 2020-ta-
let, allt annat oförändrat”.84 Ovissheten förstärks enligt utredningen av att 

81 Statens styrning av skolan: Från målstyrning till uppsökande bidragsförmedling. 
Redan 1993/94 påpekade Riksdagens revisorer att regeringen inte tillräckligt 
hade klargjort konsekvenserna av finansieringssystemet: (förs. 1993/94, RR11). 
Jfr Skolverkets senare analys: Likvärdig utbildning i svensk grundskola. En 
kvantitativ analys av likvärdighet över tid (2012). 

82 Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? (2006).
83 SOU 2013:30, Det tar tid - om effekter av skolpolitiska reformer.
84 Ibid., s. 16.
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reformerna genomförs i ett väsentligt förändrat ”landskap” jämfört med det 
som fanns på 1990-talet. Den ansvarsfördelning mellan stat och skolhuvud-
män och de principer för mål- och resultatstyrning, som slogs fast i början av 
1990-talet, utgör grund för de förändringar som utredningen har att bedöma. 

Den statliga styrningen och kontrollen av skolan har ökat samtidigt som val-
frihetsreformer har lett till att skolutbildning erbjuds på en marknad med 
skolor i både offentlig och enskild regi. Det saknas än så länge forskning som 
belyser konsekvenserna av detta. Det gäller särskilt vad det betyder för den 
statliga styrningen och för genomförandet av reformer att vi nu har ett stort 
antal många gånger mycket små fristående skolhuvudmän, i vissa fall med 
alternativ pedagogisk inriktning, parallellt med stora skolkoncerner som har 
en stark egen styrning av sina skolor. 85

Utredningen lyfter fram lärarnas roll för att skolresultaten ska förbättras. Det 
är genom dem som förändringarna förverkligas, hävdar man och konstaterar: 

För att reformarbetet ska hållas vid liv behöver de tid, lokalt förankrat ut-
vecklingsstöd och lokalt förankrad kompetensutveckling. De behöver också 
uppfatta att det finns ett förtroende från stat och skolhuvudman för den egna 
professionen. 86

För att främja duktiga lärares karriärmöjligheter införde staten 2013 ett bi-
drag för skolhuvudmän att anställa så kallade förstelärare. Men, staten över-
lät åt skolhuvudmännen att besluta om dessa förstelärare överhuvudtaget ska 
finnas, hur de ska utses, vilka deras arbetsuppgifter ska vara och med vilket 
tidsperspektiv. Redan ett halvt år efter reformens genomförande kunde me-
dierna konstatera att många skolhuvudmän struntar i att anställa förstelä-
rare och de som anställs får tidsbegränsade förordnanden.87 Lektorer, som 
närmast försvunnit från skolan, hamnade genom denna reform i ett ännu 
sämre läge, eftersom också den anställningen från 2013 lades i händerna på 
skolhuvudmännen, just desamma som under 20 år visat stor likgiltighet in-

85 SOU 2013:30, Det tar tid - om effekter av skolpolitiska reformer, s. 13.
86 Ibid., s. 16.
87 Sveriges kommuners och landstings tidning Dagens Samhälle konstaterar att ”20 

kommuner och rätt många fristående skolor – över 250 – har inte sökt pengar redan 
nu till hösten”, Dagens Samhälle, 4 nov. 2013.
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för behovet av forskarutbildade lärare.88 Staten har också från 2013 påbörjat 
ett försök med s.k. coacher för lärare samt skattemässigt avdragsgill läxhjälp 
för grundskoleelever och i båda fallen utan att det ställs krav på att utföraren 
ska vara lärarutbildad, alltså precis motsatsen till vad som från 2011 gäller för 
undervisning i skolan.89

 Statens återkomst på skolarenan sker således utan att de kanske viktigaste 
strukturella förändringarna från 1990-talets början i grunden berörs. Kom-
munaliseringen består, systemet med elevpeng består och framför allt består 
systemet med att skolhuvudmännens tolkning av kursplanen och vilka metoder 
som ska användas i skolan övertrumfar professionens, lärarnas, tolkningar av det-
samma. Dessutom kombineras statens ökade roll med nya marknadsprojekt 
av olika slag där andra kvalitetsregler gäller än för undervisningen i skolan.

• Målstyrningens effekt på synen på kunskap 
Som tidigare nämnts tog 1957 års skolberedning avstånd från idén om en 
”fixerad kunskapsstandard” i den nya sammanhållna grundskolan. När det 
inte längre var fråga om en relativt homogen elevgrupp utan om alla elever, 
måste elevernas ”slutstandard” få variera. Målen skulle vara desamma för alla 
elever men hur långt dessa skulle nå ansågs vara en individuell fråga som inte 
samhället skulle reglera.90 
 Även SIA-utredningen, som tillsattes på grund av att antalet underpres-
terande elever var alltför stort, berörde samma problematik. Utredningen 
beskriver det som att skolan styrs av såväl allmänna som specifika mål, där 
de senare bland annat innefattar ”skolans uppgift som förmedlare av kun-
skaper”.91 I betänkandet framhålls fördelen med tydligt formulerade mål, 

88 Perioden 1994-2013 minskade antalet lektorer från 880 till 115, alltså med 87 %. 
Se Skolverkets statistik.

89 Om coachbranschen i allmänhet, se Hornborg, A-C. (2012); om coacher i 
skolan, se regeringsuppdraget: U2011/6863/S, Uppdrag att stödja grundskolor 
i utanförskapsområden; om avdragsgill läxhjälp, se Prop. 2012/13:14, 
Skattereduktion för läxhjälp.

90 SOU 1961:30, 1957 års skolberedning. 6, Grundskolan: betänkande, s. 61,67C; 
Jfr Walhlström, N. (2002), s. 233f.

91 SOU 1974:53, Skolans arbetsmiljö, s. 302.
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framför allt för att de kan fungera motivationsskapande för eleverna. Kurs-
planerna föreslås innehålla en mer ingående beskrivning för de grundläg-
gande basfärdigheterna, som sedan ska följas upp med lokala delmål och 
individuella preciseringar.92 
 Lgr 80 betonar människans aktiva kunskapssökande och framhåller att 
skolans organisation och arbetssätt måste anpassas till detta. Elevernas egna 
erfarenheter ska utgöra utgångspunkt för en undersökande metodik. Kun-
skapsinnehåll och kunskapsform tonas ned.93

 I direktiven till den 1991 tillsatta Läroplanskommittén framhåller reger-
ingen att den mål- och resultatorienterade styrningen av skolan fordrar en 
omfattande bearbetning av läroplanerna. Med hänvisning till den nya styr-
ningsformen föreslås att målen ska vara precisa och utvärderingsbara. I sitt 
betänkande ”Skola för bildning” diskuterar Läroplanskommittén kunskaps-
formerna ”fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet”. Betänkandet saknar 
emellertid innehållsliga preciseringar om vad barnen ska lära sig i skolan men 
framhåller hur lärandet ska gå till, bland annat genom samarbete, ansvars-
tagande, träning i kritiskt tänkande, och vad som är syftet med elevens skol-
utbildning. Eftersom Läroplanskommittén anser att en klassisk bildnings-
uppfattning inte låter sig förenas med kraven på tydliga och konkreta mål 
föreslår den en konstruktion med strävansmål och uppnåendemål. De förra 
ska vara vida och höga och ange arbetets inriktning medan de senare ska 
ange vilka kunskaper grundskolan ska garantera alla elever. 94

 Ninni Wahlström framhåller att målkonstruktionen inte alls löste den 
spänning som låg mellan allmän medborgerlig bildning, bland annat med-
borgarnas demokratiska fostran, och personlig bildning. Frågan var om 
endast kunskaper skulle betygsättas till skillnad från förhållningssätt, sam-
arbetskompetens, tolerans etc. Wahlström menar att den nationella utvär-

92 SOU 1974:53, Skolans arbetsmiljö, s. 303f.
93 Lgr 80 (1980); SOU 1992:94, Skola för bildning: huvudbetänkande av 

Läroplanskommittén, s. 62.
94 SOU 1992:94, Skola för bildning: huvudbetänkande av Läroplanskommittén,  

s. 320f; Jfr Wahlström, N. (2002), s. 235.
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deringen av skolan har visat att det är andelen elever som nått uppnående-
målen som diskuteras, inte strävansmålen. Således anser hon att även om 
begreppet ”bildning” lyftes fram av Läroplanskommittén så blev det inte 
mycket fokus på detta. Målen, liksom för övrigt de nya läroplanerna, blev en 
funktion av styrningsformen, inte av en diskussion kring kunskapssyn eller 
kunskapsinnehåll.95

Motiv och tolkningar 

Inledningsvis nämndes tre frågor kring målstyrningen av skolan. De var: 
Vilka argument fanns för att införa målstyrning? Vad blev resultatet av mål-
styrningens införande? Hur kan man tolka denna förändring? Som en all-
män bakgrund finns förstås samhällsutvecklingen i stort. Det förtjänar på-
pekas att under de 40 år som föregick införandet av ett mål- och resultatstyrt 
system i skolan genomgick inte bara begreppet ”likvärdighet” en innehållslig 
förskjutning. Förhållandet var detsamma även för flera av de övriga bärande 
begreppen. Ninni Wahlström konstaterar att innebörden i begreppet ”kom-
munalisering” ändrades från under 1960-talet ”en kommunal verkställighet av 
statliga beslut” till 1989 ”ett i huvudsak kommunalt ansvarstagande och en 
kommunal beslutsrätt för skolverksamheten”. Begreppet ”decentralisering” 
ändrades från, under 1970-talet, ”ökad lokal bestämmanderätt” av vissa 
skolresurser till, under tidigt 1990-tal, att ”kommunerna får ett självständigt 
drifts- och verksamhetsansvar för skolan med egen beslutsrätt över skolans 
organisation”. Begreppet ”målstyrning” innebar i Skolkommissionens be-
tänkande 1948 att skolans centrala mål skulle styra verksamheten och att 
skolans personal skulle prioritera, ställa upp delmål och välja metod att nå 
målet. Vid mitten av 1980-talet angav några utredningar målstyrning till 
”behovsinriktad resursfördelning” och senare blev det till ”graden av frihet” 
att lokalt välja medel för att nå målen, alltså ett relativt begrepp.96 

95 Wahlström, N. (2002), s. 241.
96 Ibid., s. 213f.; Jfr Likvärdig utbildning i svensk grundskola. En kvantitativ analys 

av likvärdighet över tid (2012).
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Varför decentralisering och målstyrning?
När man ser till hur införandet av mål- och resultatstyrning, som var den 
officiella benämningen, motiverades, har det redan framgått att argumenten va-
rierade, dels från tid till annan, dels vid respektive tillfälle. Genomgående motive-
rades decentralisering av statliga beslutsbefogenheter till kommunen med:

1. argument kring medinflytande och demokrati;

2. argument kring ekonomisk effektivitet;

3. argument kring vikten av att ta till vara den professionella kompetensen
 inom skolan och detta skulle befordra såväl 1 som 2. 

Ulf P. Lundgren påpekar att under 1970- och 1980-talen kom skolans resul-
tat att få en allt mer medial uppmärksamhet. Mot bakgrund av internatio-
nella kunskapsmätningar uppstod en diskussion om skolans produktivitet 
och effektivitet, inklusive den politiska styrningens betydelse.97 Lundgren 
menar att två huvudlinjer uppstod, dels att decentralisera starkt centrala 
system och ge större utrymme för de professionella, dels att öppna för en 
marknad genom privatisering och/eller skolpeng. Även i Sverige fanns dessa 
tankegångar representerade under 1980-talet. Kraven på decentralisering 
motiverades allt mer av argument om ökad effektivitet och produktivitet.98

• Trendkänslighet som bakgrundsfaktor
Ett årtionde innan målstyrningsidéerna fick fäste i de kommunala och stat-
liga förvaltningarna hade liknande idéer förekommit i statsförvaltningen och 
då med benämningen programbudgetering. Ytterligare ett årtionde tidigare, 
under 1960-talet, fanns en tydlig trend med målstyrningstänkande inom 
näringslivet. Organisationers behov av att uppfattas som moderna och ratio-
nella är ofta en stark drivkraft för organisatorisk förändring. Under den tids-
period när målstyrningen fick fäste och mot bakgrund av diskussionen om 
den offentliga sektorns effektivitetsbekymmer, låg det nära till hands också 
för ansvariga politiker och tjänstemän i staten och kommunerna att anamma 

97 Se t.ex. Granheim, M., Kogan, M. & Lundgren, U.P. (1990); Lindensjö, B. & 
Lundgren, U.P. (1990).

98 Lundgren, U.P. (2011).
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de i förvaltningspolitiska sammanhang då mycket moderna målstyrnings-
idéerna. Inom förvaltningsforskning framhålls ofta betydelsen av idéer om 
hur man på ”bästa” sätt organiserar en verksamhet, eftersom sådana idéer 
tenderar att få stor spridning.99 Även inom organisationsforskning har det 
framkommit att olika geografiskt spridda och verksamhetsmässigt olika or-
ganisationer tenderar att ta till sig samma idéer vid ungefär samma tidpunkt. 
Just målstyrning är ett exempel på en sådan idé.100

• Hur kan man tolka införandet och effekten av målstyrning i skolan?
Det kan knappast råda någon tvekan om att införandet av målstyrning inom 
skolans område var ett uttryck för en tidsbunden uppfattning om hur man 
kan effektivisera offentlig verksamhet, om man så vill ett uttryck för en trend 
bland politiker och tjänstemän. När det gäller skolan hade detta varit under 
diskussion i flera decennier men med tydliga förbehåll, nämligen att staten 
behövdes som garant för likvärdighet och att professionen skulle ha ett långt-
gående inflytande över verksamhetens utformning på basnivå. Strävan efter 
likvärdighet inom skolan markerades av att staten riktade specialdestinerade 
bidrag till verksamheten för att säkerställa att de önskade åtgärderna eller 
villkoren för undervisningen verkligen kom till stånd. Det statliga inflytan-
det ansågs särskilt viktigt när det gällde anställning av lärare och regleringen 
av deras anställningsvillkor. Fram till 1989 ansågs en kommunalisering av 
lärarna medföra en betydande risk för att alltför stora skillnader skulle uppstå 
mellan olika kommuner: ”Likvärdigheten i utbildningsväsendet skulle då 
riskeras.”101 Fortfarande sågs staten som en garant för skolans kvalitet och 
då kunde den inte avhända sig ansvaret. Denna principiella invändning tog 
beslutsfattarna 1989 emellertid ingen hänsyn till. Det var således en helt an-
nan variant av kommunalisering som infördes vid början av 1990-talet än 
den som 1946 års skolkommission förespråkade. 
 Kommunaliseringsbeslutet 1989 och den därefter följande utvecklingen 
när det gällde undervisningens villkor utgör ett ryggmärgsbrott mot det dit-

99 Montin, S. (2002), s. 110.
100 Se t.ex. Røvik, K.A. (1998).
101 SOU 1988:20, En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet, s. 91.
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tillsvarande synsättet på statens roll. De beslut som staten överförde till lokal 
nivå stannade hos de kommunala beslutsfattarna, senare kallade skolhuvud-
männen, eftersom det också kunde vara fråga om enskilda ägare av fristående 
skolor. Till professionen överfördes inget inflytande. I stället innebar upplös-
ningen av den statliga styrningen att professionen förlorade inflytande till 
skolhuvudmannen. Det blev plötsligt personer som varken behövde ha kun-
skaper om skolan som organisation, dess ämnen och mål, eller undervisning 
som sådant, som skulle avgöra alla väsentliga frågor som reglerade lärarnas 
vardag och undervisningens villkor. 
 Detta var emellertid inte nog. Just desamma, alltså skolhuvudmännen, 
tillsatte nu rektorer som inte heller de behövde ha vare sig utbildning eller 
kunskap om skolan. Samtidigt fick rektorerna ett vida större ansvar för verk-
samheten, såväl för resursanvändning, arbetsfördelning, anställningar, övrigt 
personalansvar, för fortbildning och såsom skolans pedagogiska ledare också 
för utbildningens och undervisningens inriktning. 
 Varför gjorde staten på detta vis? Faktum är att det i decennier hade funnits 
företrädare för sådant pedagogiskt tänkande som betonade processen i läran-
det mer än innehållet i det som eleven lär sig. Elevens sökande efter kunskap 
skulle ersätta traditionell lärarledd undervisning. En extrem variant av det så 
kallade progressivistiska synsättet hade fått tolkningsföreträde vid lärarhög-
skolorna, Skolöverstyrelsen och utredningskanslierna. Ämneskunskaper sågs 
som umbärliga och således också behörighetsregler. Detta synsätt passade 
som hand i handske för de politiker som inspirerats av trendekonomer att 
relativisera skolans kvalitetsstödjande regelverk. I skolans fall var det symbio-
sen mellan ett kameralt synsätt på offentlig verksamhet hos politiker och ett 
extremt synsätt på undervisning och lärande bland inflytelserika företrädare 
för ämnet pedagogik, som ledde fram till utformningen av målstyrningen. 
De senares medverkan i processen gav de förra en nödtorftig legitimitet när 
det gällde avvecklingen av skolans kvalitetsstödjande regelverk.102 Detta var 
dessutom en process i sig som fortsatte under mer än ett decennium efter att 
skolans kommunalisering trätt i kraft. Frågan om skolans timplan kan tjäna 
som exempel. 

102 Detta resonemang finns utvecklat i Larsson, H.A. (2011), särskilt kap. 5 och 6.
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 Timplanen sågs ända fram till kommunaliseringsbeslutet som ett skydd 
för eleverna, att de verkligen skulle få den undervisning som staten hade fast-
ställt. När det så kallade Skolprojektet 1990 presenterade sina planer för den 
målstyrda skolans utformning och vilka effekter dessa skulle ha på skolans 
likvärdighet, betonades att det i framtiden skulle finnas såväl läroplaner som 
tim- och kursplaner. 

Läroplaner samt tim- och kursplaner kommer i framtiden att vara direkta 
nationella styrinstrument för en likvärdig skola. Timplanerna anger också 
indirekt resursbehovet för undervisningen. Statsbidraget bör relateras till de 
styrinstrument som säkerställer likvärdigheten, dvs. till tim- och kursplaner-
na. Härigenom markerar staten också ett ansvar för att likvärdig utbildning 
de facto åstadkommes. Tim- och kursplanerna är dessutom, vilket är minst 
lika betydelsefullt i sammanhanget, nationella styrmedel som kommunerna 
inte kan påverka. 103

Det blev tvärtom. Svenska kommunförbundet eftersträvade ett borttagande 
av såväl timplanen som andra statliga kvarvarande regler för skolan. Snart 
hävdades att det var ologiskt med en timplan i en målstyrd skola, varför den 
borde avskaffas.

Tidsstyrning, till exempel centrala timplaner och garanterad undervisnings-
tid, bör slopas och ersättas av tydliga och konkreta mål som anger vad som 
ska åstadkommas ... Lagen ska adresseras till kommunens politiska organisa-
tion, inga regler direkt till rektor. Lagen ska inte innehålla detaljstyrning. Inga 
regler om personalens behörighet, kompetensutveckling eller skolplaner. 104

En möjlig förklaring till skolans relativa misslyckande, efter att den över-
lämnats till kommuner och enskilda skolägare, är att de intentioner och re-
sonemang som låg bakom införandet av decentralisering och målstyrning 
aldrig genomfördes när det gällde just skolan. De professionella i skolan, 
lärarna, blev ett villebråd som skulle fällas för att de kommunala beslutsfat-
tarna skulle kunna effektivisera verksamheten. Således blev en viktig åtgärd 
att öka lärarnas arbetsbörda och samtidigt minska deras möjlighet att på-
verka sin yrkesverksamhet, alltså precis tvärt emot vad som framhållits som 

103 DsU 1990:32, Nytt statsbidragssystem för grundskola, gymnasieskola och 
kommunal utbildning för vuxna, s. 34.

104 En plattform för skolans fortsatta utveckling.
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decentraliseringens och målstyrningens självklara teknik och som ett villkor 
för en lyckad decentralisering.
 När läraryrket tappade sin attraktionskraft berodde det inte enbart på 
sjunkande reallöner utan lika mycket på ett förlorat inflytande över arbets-
situationen och av yrkesidentiteten, såväl inom kommunala som fristående 
skolor. Lärarutbildningarna övergick från att vara attraktiva med många sö-
kande per plats till att inte längre kunna fylla platserna. Det betyder att den 
viktigaste framgångsfaktorn för skolan, dugliga och engagerade lärare, blev 
satt under ett starkt och ökande tryck. Vad händer när välutbildade och en-
gagerade lärare slutar om man inte kan ersätta dem med motsvarande kom-
petens? Lösningen blev introduktionen av en annan lärarroll där läraren, 
med Sven-Eric Liedmans formulering, blev ”en tjänsteande i sin egen skola”.
 Skolresultaten började sjunka under 1990-talet, en negativ utveckling 
som fortsatt därefter. Många faktorer påverkar elevernas resultat och staten 
var länge obenägen att försöka påverka dem. De reformer som trädde i kraft 
2011, bland annat en ny skollag, skärpta behörighetsregler, nya och mer 
innehållsligt preciserade läro- och kursplaner samt en ny lärarutbildning, 
utgör exempel på att staten håller på att återta sitt inflytande. Sammanfatt-
ningsvis kan det knappast tolkas på annat sätt än att målstyrningen av skolan 
inte ledde till vad tillskyndarna trodde, en oförändrad standard till en lägre 
kostnad. Det blev snarare en övergång till ett lagligt godtycke för skolhuvud-
män. Kostnaderna för skolan har generellt inte sjunkit, trots att lektionsti-
den har minskat. Den administrativa bördan har ökat genom bland annat 
ett omfattande tillvalssystem för eleverna, fler möten och möteshandlingar 
för lärarna, ökade krav på dokumentation, ökade marknadsinsatser. Kort 
sagt har den målstyrda skolan blivit alltmer byråkratiserad. När det gäller 
standarden råder det knappast någon tvekan om att den generellt sett har 
sjunkit, även om olikheten i standard är lika påtaglig. Även om de just nu 
pågående reformerna så småningom kommer att få verkan torde nya refor-
mer vara oundvikliga. Den senaste och ännu pågående reformperioden är 
en syntes av de två tidigare och innebär en förstärkning av statens roll men 
som knappast kommer att påverka vare sig lärarrollen eller kvaliteten i till-
räcklig grad för att resultaten märkbart ska stiga. Mål- och resultatstyrning 
i skolan innebär fortfarande skolhuvudmannens primat över professionen. 
Kanske kan erfarenheten av det inträffade ligga till grund för framtida beslut 
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som inte förväxlar mål och medel. När beslutsfattarna förälskar sig i ett visst 
medel blir detta lätt ett mål i sig. Då kan konsekvenserna bli kontraproduk-
tiva i förhållande till det ursprungliga målet. Det är vad som hände skolan 
när mål- och resultatstyrning i praktiken blev mål för verksamheten. ■
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vid Mittuniversitetet.

Martin Berntson, docent och universitetslektor i religionsvetenskap med in-
riktning mot kristendomens historia. Han har främst ägnat sig åt för-
ändringsprocesser inom fromhetslivet under 1500- och 1600-talet. E-post: 
martin.berntson@hlk.hj.se

Klas Borell, professor i sociologi och socialt arbete. Hans forskning har ofta 
berört frågor som ligger i skärningspunkten mellan sociologi och socialt 
arbete, till exempel social exklusion och sociala konflikter, integrations-
frågor, familj och åldrande. Borell är redaktör för Sveriges sociologför-
bunds tidskrift Sociologisk Forskning. E-post: klas.borell@hlk.hj.se

Berndt H. Brikell, statsvetare och universitetslektor i samhällskunskap, är främst 
intresserad av utvecklingen inom internationella relationer, politisk teori, 
politisk och ekonomisk utveckling i Östasien och miljöpolitik. E-post: 
berndt.brikell@hlk.hj.se

Leif Carlsson, religionshistoriker, universitetslektor i religionsvetenskap. Hans 
forskningsområden är framför allt tidig kristendom och judendom. 
E-post: leif.carlsson@hlk.hj.se

Anders Dybelius, universitetslektor i historia med inriktning mot historie-
didaktik. Hans forskning är inriktad mot historiedidaktik samt svensk 
1700- och 1800-talshistoria. E-post: anders.dybelius@hlk.hj.se

Gunilla Egonsdotter, socionom och systemvetare, universitetsadjunkt i socialt 
arbete vid Mittuniversitetet. Hon har under senare år varit utredare inom 
utbildningsprojektet SimChild. E-post: gunilla.egonsdotter@miun.se  
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Hans Albin Larsson, professor i historia med inriktning mot historiedidaktik. 
Hans forskningsområden är främst modern politisk historia, historiedidak-
tik samt skol- och utbildningshistoria. E-post: hans.albin.larsson@hlk.hj.se

Anders Nersäter, doktorand i historiedidaktik, gymnasielärare i samhällskun-
skap och historia, verksam vid Per Brahegymnasiet i Jönköping. Hans forsk-
ningsfält är främst historiedidaktik. E-post: anders.nersater@jonkoping.se 

Karin Nordström, etiker, universitetslektor i religionsvetenskap. Hennes forsk-
ningsintresse spänner främst över värdepedagogiska frågor men även 
etiska frågor kring hälsa och mat. E-post: karin.nordstrom@hlk.hj.se

Tobias Samuelsson, universitetslektor i sociologi. Hans forskning, främst 
inom barndomssociologi, inbegriper huvudsakligen etnografiska studier 
av barns vardagsliv med särskilt fokus på barns arbete och barnkultur. 
E-post: tobias.samuelsson@hlk.hj.se

Ebba Sundin, docent och universitetslektor i medie- och kommunikations-
vetenskap. Hennes forskningsfält utgörs främst av mediernas roll i unga 
människors vardag. E-post: ebba.sundin@hlk.hj.se

Carl-Johan Svensson, doktorand i historiedidaktik samt universitetsadjunkt i 
historia och samhällskunskap. Hans forskningsfält är framför allt histo-
riedidaktik. E-post: carl-johan.svensson@hlk.hj.se

Åsa Westermark, universitetslektor i kulturgeografi. Hennes forskningsin-
tresse spänner bl.a. över kvinnors vardagsliv och möjligheter till försörj-
ning i urbana kontexter. E-post: asa.westermark@hlk.hj.se

Joakim Öberg, doktorand i didaktik med inriktning mot samhällskunskap 
och universitetsadjunkt i historia och samhällskunskap. Han studerar sam-
hällskunskapslärares uppfattningar om vad som påverkar transforme-
ringen av samhällskunskapsämnet till klassrumsnivå i den egna under-
visningen. E-post: joakim.oberg@hlk.hj.se
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