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Förord
Och så till sist är det här projektet avslutat! Lärarberättelseprojektet har varit en
del av verksamheten vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet sedan dess start 2006 – planering, intervjuer,
analys, skrivande, omskrivning. Under resans gång har vi arrangerat flera arbetsmöten och seminarier kring våra texter. En forskarskola med inriktning
mot licentiatexamen för yrkesverksamma lärare i historia och samhällskunskap
har, med statliga medel och en ansats liknande vår, startat i CSD-miljön under
projektperioden. Det betyder att vi kan se fram mot fler bidrag till förståelsen
av lärares arbete med sina undervisningsämnen.
CSD startade på en låg budget och mycket av detta pilotprojekt har fått drivas
på ideell basis, av intresse för de ämnesdidaktiska frågorna. Ett visst ekonomiskt stöd har vi dock fått från CSD och från Lärarutbildningsfakulteten vid
Karlstads universitet. Vi tackar för detta stöd som möjliggjort projektet och
dess publicering.
Vi tackar också de 15 lärare som ställt upp för samtal med oss, och som nu presenteras i bearbetad form. Det kompletta intervjumaterialet finns arkiverat i
författarnas förvar.
Stort tack till de kollegor från när och fjärran som läst olika utkast, kommenterat, och hjälpt oss att förbättra våra texter. Särskilt tackas de som fungerat som
diskutander och arbetat med oss på våra seminarier: Mikael Berg, Kerstin von
Brömssen, Ann-Kristin Högman, Jessica Jarhall, Martin Kristiansson, Sidsel
Lied, Ingrid Mossberg Schüllerqvist Roger Olsson, Kenneth Nordgren, Kenneth Sandelin, Martin Stolare, Peter Wall.
Bengt Schüllerqvist har varit vetenskaplig ledare för projektet, och har tillsammans med Christina Osbeck svarat för samordningen mellan de olika avsnitten.
Läsare får gärna höra av sig med synpunkter till våra email-adresser.
Karlstad den 20 augusti 2009
Bengt Schüllerqvist & Christina Osbeck
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1. ÄMNESDIDAKTISK LÄRARFORSKNING
– ETT ANGELÄGET FORSKNINGSFÄLT
Bengt Schüllerqvist

Den ensamme läraren
Den här boken handlar om lärares erfarenheter av sin ämnesundervisning. Den
bygger på intervjuer med lärare inom ämnena samhällskunskap, geografi, historia och religion. De intervjuade har alla lång yrkesverksamhet bakom sig. Några
har nyss pensionerats, andra närmar sig pensionsåldern.
Man kan se det som ett slags systemfel i skolväsendet att lärares yrkeserfarenheter sällan bearbetas, analyseras, utmanas i samtal med rutinerade lärare efter
genomförd grundutbildning. Problemet finns säkert inom många yrkesområden. Men inom flera andra verksamheter är erfarna yrkesutövare viktiga mentorer för de mindre erfarna, långt efter avslutad utbildning. Så arbetar man inom
exempelvis läkaryrket och domstolsväsendet. Läkarna har en lång grundutbildning, men fortsätter att som AT-läkare och under specialistutbildning att arbeta
under erfarna läkares ledning.
En studie där nya lärare under sin första tid i yrket jämförs med en annan yrkesgrupp, som arbetar med undervisning – officerare – tydliggör denna problematik.1 Boken har den välfunna titeln Att se varandra i handling. En grupp nyutbildade officerare (fänrikar) och en grupp nyutbildade lärare studeras. En väsentlig skillnad som framkom gällde i vad mån de nyutbildade i sitt arbete fick
se hur erfarna yrkesutövare löste sina konkreta arbetsuppgifter.
Fänrikarna deltar gång på gång i övningar med nya rekryter tillsammans med
erfarna officerare. De kan observera erfarna officerare agera inför trupp. De
unga officerarna deltar i komplicerade manövrer där officerare med olika lång
tid i yrket samarbetar. Socialisationen till rollen som officer sker under lång tid
och de unga officerarna kan fortlöpande ta del av de erfarnas sätt att lösa sina
uppgifter. De nyblivna lärarna får i långt större utsträckning lösa sina uppgifter
utan erfarna kollegor, tillsammans med sina elever.
1

Fransson, 2006.
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Är lärarnas ensamma lärprocess efter grundutbildning gemensam för alla skolsystem? Pedagogen Ference Marton har visat att i Hongkong fortbildas lärare
systematiskt genom att grupper av lärare studerar och analyserar varandras lektioner. Marton rapporterar att dessa skolmiljöer når goda studieresultat. Det
man gör i dessa Lesson Studies är just att man ser varandra i handling, i klassrumsundervisningen. Erfarenheter från dessa fortbildningsgrupper har utvecklats av
Marton och hans medarbetare, och har sedan en tid börjat prövas i Sverige.2
Deras term är Learning Studies, och grupperna utgörs av lärare som arbetar i
samma ämne. Man studerar videoinspelningar av lektioner och diskuterar hur
lärarna kommunicerat lektionernas centrala inlärningsuppgifter (lärandeobjekt) till
eleverna. Efter lektionsanalyser prövar man ett annorlunda upplägg för de kritiska inlärningsuppgifterna och undersöker vilken undervisning som bäst leder
till efterstävade learning outcomes. Projekten syftar till att utveckla lärarnas kompetens att nå goda undervisningsresultat i sin ämnesundervisning.
Merparten av den forskning som gjorts om lärares arbete handlar om lärare i
allmänhet, inte lärares arbete inom speciella ämnen eller – som i Martons ansats
– särskilda kunskapsområden inom ämnet.
Vår studie har lärares berättelser om sin ämnesundervisning i fokus. Vi har intervjuat femton lärare och låtit dem berätta om sin ämnesundervisning. Vi är
intresserade av hur lärare talar om sin ämnesundervisning. Att publicera deras
berättelser är ett sätt att föra vidare deras erfarenheter. Vi hoppas att både blivande och yrkesverksamma lärare kan finna dessa berättelser givande, och kan
göra jämförelser med sina egna tankar om undervisning.
Vårt projekt har också ett andra syfte. Genom att studera likheter och olikheter
i lärarnas berättelser, och genom att utifrån deras svar pröva olika analytiska
begrepp i tolkningen, hoppas vi kunna bidra till att utveckla den vetenskapliga
kunskapen om lärares arbete.
Vår studie kan betecknas som en ämnesdidaktisk undersökning av lärares arbete. I
detta inledningskapitel diskuteras först begreppen ämne och ämnesdidaktik.
Därefter presenteras kort några svenska och internationella inriktningar inom
den didaktiska forskningen. Urvalet av exempel har styrts av en strävan att tydliggöra vår egen ansats, genom att kontrastera eller anknyta till annan forskning.

2

Marton, 2003; 2005; Holmqvist, 2006.
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Avslutningsvis beskrivs mer konkret vår forskningsansats samt de frågor vi utgått från.

Ämne och ämnesdidaktik
Ämne och kunskapsområde
Ibland hävdas att ett av skolans/högskolans stora problem är dess uppdelning i
”ämnen”. Ämnen kan framstå som statiska eller mycket svårföränderliga storheter. Men går det att tänka sig ett utbildningssystem där studierna ständigt
handlade om ”allting”? Man kan naturligtvis föreställa sig andra avgränsningar
än de som etablerats. Men det är svårt att tänka sig ett utbildningssystem utan
att vissa kunskapsområden ges en särskild ställning vid vissa tillfällen, och andra
vid andra tillfällen. Dessa kunskapsområden, som i olika samhällen prioriteras,
kallar vi ämnen.
I ett demokratiskt samhälle är det ytterst politiska beslut som avgör i vilka ämnen det skall skrivas kursplaner för skolväsendet. I dessa planer skall i Sverige i
dag anges målsättningar med studierna, och de kunskaper och kompetenser
som undervisningen skall leda till, vad som brukar kallas learning outcomes. I universitetsvärlden skall forskning bedrivas för att utveckla kunskaperna i ämnet.
Ett av argumenten för att hålla fast vid etablerade ämnen är just att det finns
etablerade former för utveckling och kritisk granskning av ny kunskap inom
ämnet.
Sven Erik Liedman har diskuterat kritiken mot skolornas ämnesbegrepp i termer av drömmar om frikursen, en föreställning om att skolan skulle bli bättre om
man lärde sig något annat än det som står i läroplanen (som Liedman kallar
pensum). Men om frikursen görs till innehåll i skolan blir den tidigare frikursen
pensum och nya drömmar uppstår om det som inte ingår, en annan frikurs.3
Fortsättningsvis använder jag ämne för de kunskapsområden som getts formell
status som ämne eller disciplin i något utbildningssammanhang. Kunskapsområde
används för sådant som av olika skäl inte formaliserats till ett utbildningsämne.
Det kan vara delmängder inom ett ämnes kunskapsinnehåll. Det finns skolformer där ämnesbegreppet inte är allmänt brukat, framförallt förskolan. Under
senare år har dock i Sverige en utveckling skett som gör att man både i förskoleverksamhet och i forskning om förskola närmar sig det övriga skolväsendets
3

Liedman, 1997.
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ämnesbegrepp. Man har exempelvis inrättat förskolor som arbetar särskilt
mycket med naturen, och i forskning studeras exempelvis barns språkliga utveckling, ibland med fokus på naturvetenskapliga begrepp.4

Skolämne, lärarutbildningsämne och universitetsämne
I den statliga utredning som lade grunden till 1999/2000 års lärarutbildningsreform problematiseras ämnesbegreppet inom lärarutbildningen.
När olika ämneskunskaper i lärarutbildningen skall formuleras kan detta
ske utifrån olika utgångspunkter. En utgångspunkt utgör universitetsämnet – ämneskunskaperna definieras av de frågor som ställs inom den vetenskapliga disciplinen. Det handlar då främst om ett antal centrala begrepp och principer som ligger till grund för disciplinen.
En annan utgångspunkt är förskolans och skolans sätt att normativt formulera frågor (via läroplaner), vilket förväntas ge ett relevant innehåll för
den blivande läraren att hantera. Ämneskunskaperna i lärarutbildningen
väljs då i förhållande till läroplans- och kursplanemål.
En tredje utgångspunkt utgör barnets, elevens eller den vuxnes sätt att
formulera frågor om världen, vilket den blivande läraren kan möta i såväl
teoretiska som praktiska studier.5

Utredningen talar här om ämnet i lärarutbildningen som något annat än både universitetsämnet och skolämnet. Ett visst ”ämne” förekommer i flera olika gestaltningar.
Lärarutbildningsämnet skall påverkas av universitetsämnet liksom av skolämnets kursplaner. Författarna menar också att ämnesutformningen skall ske så att barn
och vuxna genom ämnet kan få svar på väsentliga livsfrågor, att ämnets innehåll
skall ha ett värde i samhället utanför skolan.
Utredningen (och riksdagen) valde att ge lärarutbildningsämnet beteckningen
inriktning för att markera dess speciella innehåll. Förutom ämneskunskaper skall
i en inriktning ingå verksamhetsförlagda studier samt undervisning i ämnesdidaktik.6
Genom denna problematisering tog utredarna avstånd från den tankefigur som
säger att lärarutbildningsämnet och skolämnet skall vara förenklade versioner av
universitetsämnet, som ”sipprar ned” till de båda andra utbildningsnivå.7 Man
4

Björklund, 2008.
Att leda och lära, 1999.
6
Regeringens proposition 1999/2000:135.
7
Om ”nedsippringsprincipen” se Brink, 2006, s. 19.
5
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visade att nya ämnesvarianter kan konstrueras genom att olika aspekter vägs
samman i ett nytt sammanhang. Denna syn på ämnesbegreppet hade tidigare
framförts av forskare, men fick genom utredningen och debatten ett större genomslag.
Man kan naturligtvis vidareutveckla den uppdelningen på tre ämneskonstruktioner – akademiskt ämne, lärarutbildningsämne och skolämne genom att säga
att ett skolämne inte är ett entydigt begrepp – ett ämne kan förekomma i olika
utformning för elever inom skilda årskurser och skolstadier. Inte heller universitetsämnet är entydigt. Efter den senaste universitetsreformen kan ämnen finnas
på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Den starka betoning
av ämnesdidaktik som gjordes av den socialdemokratiska regeringen vid beslutet om en lärarutbildningsreform år 2000 har fortsatts av alliansregeringen bl.a.
genom satsning på forskarskolor i ämne/ämnesdidaktik.8

Ämnet som process och produkt
Den norske ämnesdidaktikern Sigmund Ongstad framhåller att ett ämne kan
studeras både som process och som produkt.9 Processperspektivet tar fasta på
ämnets utveckling i ett föränderligt samhälle. Produktperspektivet handlar om
att hur mycket än förändringsprocessen pågår måste ”ämnet” av lärare också
hanteras som en kulturellt bestämd produkt – i form av kursplan, lärobok, betygskriterier, lektionsplanering.
En kursplanen kan uppfattas som ett sätt att frysa kunskapsområdets rörelse i
tid och rum. Under vissa år – när kursplanen gäller – är det enligt skolmyndigheter och statsmakt inom just det som anges i kursplanen som elever skall undervisas och examineras. Denna angivelse kan vara ganska exakt eller mer löslig,
dvs. i det senare fallet lämna mycket tolkningsansvar till läraren (såsom Lpf 94).
Ongstads (och min) uppfattning är att läraren och forskningen måste kunna
hantera båda perspektiven – kunskapsområdet som något som föränderligt
(process) och som något som vid vissa tidpunkter definieras på ett speciellt sätt
(produkt).

8

2008 delade regeringen ut 250 miljoner ut till tio forskarskolor med inriktning mot ämne och ämnesdidaktik.
9
Ongstad, 2006, introduktion och kapitel 1.
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Ämnesdidaktik
Ämnesdidaktik är ett kunskapsområde med en betydande men till stor del ännu
outvecklad potential. Svein Sjöberg, norsk naturvetenskapsdidaktiker talar om
ämnesdidaktik som en bro mellan undervisningsämnen och den allmänna pedagogiken.10 Genom att ”gå ut på denna bro” förenar man ämnesaspekter med
undervisningsproblematik. Ämnesdidaktik är ett tredje kunskapsområde för
lärarna, vid sidan av ämneskunskaper och allmänna kunskaper om skola och undervisning.
Ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv blir ämneskunskaper en sorts ”råvaror” för
undervisningsbesluten. De behöver omvandlas, ges form och innehåll som passar för just den aktuella undervisningssituationen, för just de aktuella eleverna.
Även de allmänna pedagogiska och metodiska råden blir råvaror för lärarhandlingarna. Valet av arbetsform beror på vad undervisningen handlar om och vad
målet för lektionen är. Förutsättningarna för exempelvis grupparbete skiljer sig
åt mellan undervisning i matematik, idrott och samhällskunskap.
Sigmund Ongstad har infört begreppet omstilling, för denna förvandling av ”råvarorna” till konkreta undervisningshandlingar.11 Han menar att den kvalificerade läraren fortlöpande, inför varje ny studerandegrupp, gör en sådan omstilling
för att utveckla undervisningsinnehållet, i en ny kontext och i en ny historisk
situation. Någon motsvarande svensk term är inte etablerad, vi kanske kan pröva omformning.
Det är rimligt att se lärares förmåga till denna omformning, lärarens ämnesdidaktiska kompetens, som centralt i lärarkunskapen.
Varför? Vad? Och Hur? är de tre klassiska didaktiska frågorna. Varför-frågan
handlar om varför i ett obligatoriskt skolväsende ett visst kunskapsområde skall
göras till ett obligatoriskt ämne (legitimitetsfrågan). Vad-frågan om vad av allt
som kan ingå i ett ämne som skall väljas ut (urvalsfrågan). Och Hur-frågan om
hur man skall göra undervisning av det som valts ut (metodfrågan). Lägger vi
därtill För vem-frågan täcker vi in Ongstads fokus på mottagarperspektivet.
Sigmund Ongstad ser ämnesdidaktikens främsta samhälliga roll som att bidra
till att ”gammal kunskap” utvecklas och förändras så att den blir brukbar i en ny
och förändrad historiskt situation.12
10

Sjöberg, 1998, kapitel 1.
Ongstad, 2006.
12
Ongstad, 2006.
11
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Vår studie utgår i stor utsträckning från dessa grundläggande didaktiska frågor.
Vi har frågat de femton lärarna varför deras ämne är viktigt, vilket innehåll som
varit viktigt och hur de undervisat. I denna undersökning är det deras arbete på
gymnasieskolor som vi studerat.
När didaktikbegreppet infördes i Sverige och övriga nordiska länder på 1970och 80-talet hade man tydligt fokus på utbildningsväsendet.13 Samtidigt försvann metodik som beteckning på ett särskilt lärarutbildningsämne. Metodikämnet inom lärarutbildningen hade inte utvecklat någon forskningsanknytning.
Metodik omfattade framför allt en av didaktikens huvudfrågor (hur?).14 Efterhand har man inom många ämnen insett att kunskapsområdets roll i samhället
har relevans för hur det brukas i skolan, att skolbruket inte kan ses som något
helt fristående. Inom historiedidaktik, exempelvis kan man tala om en snävare
definition (historiebruk inom utbildningsväsendet) och en bredare (det samhälleliga bruket av historia).15

Jämförande ämnesdidaktik
Dansken Karsten Schnack skrev på 1990-talet om värdet av komparativa ämnesdidaktiska studier.16 Han uppfattade att olika lärare och forskare vid dåvarande Dansk Lærerhøjskole i alltför stor utsträckning uppfunnit särskilda termer, begrepp och undervisningsmodeller för sitt eget ämne inom lärarutbildningen. Han menade att det vore välgörande med jämförande studier, som
kunde bidra till svar på frågor om när enhetliga begrepp kunde vara relevanta,
och när särskilda begrepp behövdes för de olika ämnena och kunskapsområdena, menade han. Schnack själv har dock inte gått vidare med denna tanke om en
sammenlignende fagdidaktikk.
Schnacks frågor har dock varit en viktig inspiration för vår studie. Komparativa
ämnesdidaktiska studier bör kunna bidra till ökad insikt om särdrag hos det
egna ämnet, och undervisning om detta, sådant som kan vara svåra att se ”inifrån”. Ett annat skäl att utveckla en komparativ ämnesdidaktik är att de flesta
lärare undervisar i mer än ett ämne.

13

Marton (Red), 1986.
Lorentzen m.fl., 1998; Morberg,1999.
15
Schüllerqvist, 2005.
16
Schnack, 1993.
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Några didaktiska forskningsinriktningar
Ference Marton utvecklade en ansats som kallades fenomenografi, som i fick stort
genomslag framför allt i den utbildningsvetenskapliga miljön i Göteborg och
som även uppmärksammades internationellt. Fokus i denna ansats var på hur
elever uppfattade centrala aspekter av ämnesundervisningen. I Göteborg producerades en rad avhandlingar inspirerade av Martons perspektiv.17
Andra svenska forskare valde en mycket annorlunda ansats. Pedagogerna Urban
Dahllöf och Ulf P. Lundgren utvecklade en ramfaktorteori, som bl.a. fokuserade
på de samhälleliga begränsningar, som finns i lärares arbete under varje historiskt skede. Tomas Englund (Uppsala-Örebro) har vidareutvecklat denna ansats
genom att betona det historiska och kritiska studiet av läroplaner och kursplaner.18 Även Englund har blivit en skolbildare som inspirerat till flera avhandlingar med likartad ansats.19 Medan Martons inriktning utgick från ett visst inlärningsstoff och studerande hur detta kunde uppfattas av eleverna (och i förlängningen hanteras av lärarna) syftade Englunds ansats till att utveckla alternativa ämnesuppfattningar. I den englundska ansatsen ingår också en föreställning
om att en annorlunda undervisning kan leda till ett annorlunda och bättre samhälle. Flera studier har genomförts med fokus på hur undervisning i olika ämnen i högre grad kan bidra till övergripande mål för skolan, såsom demokratifostran.
Ongstads distinktion mellan ämne som process och ämne som produkt kan
bidra till att förklara den bitvis hårda debatt mellan de tidiga svenska forskningsansatserna läroplansteori och fenomenografi.20 Tolkningen blir då att den
läroplanskritiska riktningen arbetar med ett tydligt processperspektiv, utgår från
att ett ämne inte är något statiskt utan något föränderligt, som fortlöpande omformuleras i kamp eller debatt mellan olika aktörsgrupper. Det är ett perspektiv
som inte är svårt att acceptera.
Marton och fenomenografin däremot studerar hur ett avgränsat kunskapsområde inom ett ämne förstås vid ett viss bestämt tillfälle. Det betyder i Ongstads
termer att Marton utgår från ämnet som produkt. Det avgränsade kunskapsom-
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Ett tidigt exempel är Dahlin, 1989.
Englund knyter an till en utveckling av progressivismen som går under beteckningen ”rekonstruktivism”, som betonar utbildningens potentiella roll i samhällsomvandlingen. Englund, 1986.
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Östman, 1995; Westlin, 2000; Molin, 2006.
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Englund & Svingby, 1986.
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rådet tolkas som något som i ett samhälle vid en viss tidpunkt bestämts vara så
viktigt att det skall utgöra centralt innehåll i ett skolämne.
Man kan säga att det är ett stort avstånd mellan dessa båda forskningsinriktingar, som länge dominerade den svenska didaktiska forskningsscenen. Studier om
lärares arbete kan ses som en forskningsinriktning i utrymmet mellan dessa tidiga traditioner.

Studier av undervisningens betingelser
Inom historiedidaktisk forskning finns en rad exempel på läroboksstudier.21
Undersökningar av innehållet i läroböcker förekommer också inom flera andra
ämnen.22 Kursplaner och läroböcker är tryckta och finns kvar, lektioner i det
förflutna är svåra att studera. Textanalys är något som många forskare är tränade på. Detta kan ha bidragit till intresset för kursplaner och läroböcker. Saknas
studier av lärares arbete finns en risk att man drar för starka slutsatser om hur
den genomförda undervisningen sett ut från undersökningar av kursplaner och
läroböcker.23 Kursplaner och läroböcker kan tolkas och användas på flera olika
sätt. De är texter och utgör i sig inte undervisning, möjlighet kan de betecknas
som undervisningens betingelser eller ramfaktorer.
Men hur har lärarna arbetat inom dessa ramar? Ramfaktorteorin utvecklades
under en period då många forskare betonade hur människor i olika sammanhang styrs av strukturer (ramar) som de inte kan påverka. Men sociala strukturer
uppstår inte av sig själva, det är människor i tidigare generationer som utformat
olika sociala mönster. Utbildningsforskaren Gunnar Berg framhåller att lärarna
har ett stort ofta outnyttjat handlingsutrymme, ett frirum.24 Kan lärarna genom
sitt sätt att arbeta bidra till att ramarna förändrats?25 I alla händelser är frågan
om hur lärarna arbetat inom olika läroplaner en empirisk fråga, och inte något
som man kan sluta sig till utifrån styrdokument och läroböcker.
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Tingsten, 1969; Andolf, 1972 ; Långström, 2001; Holmén, 2006; Amnert, 2008.
Såsom Härenstam, 1993 och Johnsen m.fl., 1997.
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Schüllerqvist, 2005, s. 68.
24
Berg, 1995, s. 11.
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Ramfaktorer kan i samhällsvetenskapens termer ses som ”strukturer”, lärarna som ”aktörer”. Ett
vanligt sätt att se på relationen dem emellan är att strukturer är mönster som i det förflutna skapats
av (inflytelserika) aktörer, och att strukturer förändras genom insatser av (inflytelserika) aktörer. Alternativen till detta perspektiv är i princip strukturdeterminism respektive aktörsvoluntarism. En aktuell diskussion om struktur-aktörsproblematiken finns hos Persson, 2008.
22

17

Praxisnära studier
Termen praxisnära studier har lanserats för att stimulera forskning om undervisningsprocessen.26 På engelska talar man om forskning om Teaching and Learning.
Då kommer lärare och elever och deras möte i klassrum och andra utbildningsmiljöer i högre grad i förgrunden än om det är betingelser och ramfaktorer
man studerar. Ämnesdidaktisk lärarforskning är ett angeläget forskningsområde
inom praxisnära forskning.
Forskningsinriktningen Teacher Thinking sätter lärares tänkande och planering av
undervisningen i centrum. Merparten av forskningen inom denna inriktning har
inte handlat om enskilda ämnen utan lärares arbete i allmänhet. Forskare har
bland annat studerat skillnader i tänkandet hos oerfarna och erfarna lärare. Resultaten tyder på stora och kvalitativa skillnader mellan nyutbildade och lärare
som arbetat länge i yrket. Lärare som arbetat länge i yrket beskrivs utifrån flera
olika dimensioner som långt mer kvalificerade (”expertlärare”). 27
Lärares arbete framstår här som en komplex och svårfångad verksamhet.
Forskningen med denna inriktning studerar i regel ett fåtal lärare genom utförliga intervjuer. En av de mer uppmärksammade studierna handlar om en enda
lärares ”tänkande”.28 I vårt projekt har vi också valt att göra utförliga intervjuer
med ett begränsat antal personer (femton lärare totalt).
En inflytelserik bok i diskussionen om lärare arbete – som i stor utsträckning
handlar om andra yrken än lärarens – är Donald Schöns The Reflective Practitioner.
How Professionals Think in Action.29 En rad forskare har föreslagit modeller för
lärares reflektion kring sitt arbete som skiljer mellan olika nivåer. En uppdelning
på tre reflektionsnivåer är vanlig.30 Mikael Alexandersson beskriver reflektion
som en fråga om att skapa distans till rutiner och invanda handlingar. Detta kan
ske på olika sätt:
-

Genom självreflektion – jag funderar över vad jag själv vill och står för.
Genom dialog – när vi diskuterar med andra och sätter oss in i deras sätt
att se på saken.
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Marton, 2003; 2005; Holmqvist, 2006.
En svensk översikt av tidig Teacher Thinking-forskning finns hos Gerhard Arfwedson, 1994, s. 5994. Göran Fransson behandlar skillnader mellan erfarna och oerfarna lärare i Fransson & Morberg,
2001, s. 190-193. Se även Stukat, 1998, s. 65-66, s. 202-203; Berlinger, 1986; 2001; Schemp et al.,
1998.
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Elbaz, 1983.
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-

Genom forskning – när vi systematiskt undersöker och strukturerar våra
iakttagelser för att utveckla kunskap om det pedagogiska arbetets villkor,
innehåll och syfte.31

Språk, termer och begrepp
Skolans arbete med ämneskunskaper kan ses som ett erbjudande till eleverna
om tillgång till ett språkligt specialområde, etablerat i vår kultur.32 Historieämnet har en uppgift som kan kallas utbildning till historical literacy, och en motsvarande uppgift finns i andra ämnen. Den brittiska historiedidaktikern Chris Husbands är en av flera inom anglosachisk historiedidaktik som har försökt utvecklat en begreppsligt orienterad undervisningsstrategi.33 Där skiljs mellan first order
concepts som är knutna till fenomen under en viss historisk epok, och second order
concepts som är mer generella och användbara i alla historiska sammanhang (exempelvis continuity-change). Vi tror att svensk ämnesdidaktik har mycket att vinna
på att ta del av dessa ansatser.
Den finske pedagogen Michael Uljens skriver:
Det torde vara ganska oproblematiskt att hävda att den didaktiska teorins
uppgift är att erbjuda ett språk med vars hjälp vi på ett systematiskt sätt
kan tala om undervisnings- och fostransverkligheten. Den didaktiska
forskningens uppgift är därför primärt att skapa ett sådant språk, med
vars hjälp vi kan tala om undervisning på ett för den pedagogiska verksamheten rättvisande sätt. 34

Uljens talar här inte i första hand om ämnesdidaktik utan om ett mer övergripande didaktiskt språkbruk, och han lägger fram förslag till en sådan terminologi.
Det är rimligt att tala om denna begreppsutveckling i tre sammanhang. När
Husbands anger exempel på first och second order concepts talar han om termer och begrepp som eleverna behöver lära sig för att bli språkligt kompetenta
i sitt samhälle. I denna undersökning är vi mer inriktade på lärarens begrepp.
Lärare behöver i likhet med andra yrkeskårer ett professionellt språk för att underlätta egen reflektion och kommunikation mellan professionella. Vår studie
har som ett mål att undersöka i vad mån specifika ämnesdidaktiska begrepp
förekommer i lärares berättelser om sin undervisning. Ett tredje sammanhang
31

Alexandersson, 1999, s. 28.
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är forskarnas begrepp. Ett vetenskapligt forskningsfält kännetecknas bl.a. av
utvecklade termer och begrepp, som används när frågor inom forskningsfältet
studeras.

Begrepp om läroplansnivåer och läroplanernas framträdelseformer
Det engelska begreppet curriculum har en vidare betydelse än den svenska termen läroplan (kursplan). Medan den svenska termen är knuten till de formella
aspekterna inkluderas i curriculum-begreppet aspekter som samhällsdebatt, lärares tolkning av läroplanen, liksom elevers förståelse av undervisningen. Den
amerikanske utbildningsforskaren John Goodlad har utvecklat några analytiska
begrepp som kan användas i diskussioner om curriculum. (Här behövs en precisering och knytning till ämnesbegreppet: curriculum kan också översättas med
ämne, kursplan).
I en första begreppsuppsättning tydliggör Goodlad att beslut tas om läroplanen
på flera nivåer. En nivå kan kallas samhällelig, en annan institutionell, en tredje den
undervisningsmässiga och en fjärde den personliga. På samhälleliga nivå är det framför allt politiker och centrala myndigheter som tar formella beslut. På institutionell nivå är det en skola eller en högskola som formulerar lokala arbetsplaner.
På den undervisningsmässiga nivån tar läraren beslut om hur hon/ han skall
förhålla sig till läroplanen. Slutligen, på den personliga nivån, gör eleven ett
ställningstagande hur hon/ han skall förhålla sig till det skolan/ läraren erbjuder
och till sin egen inlärning.
Den andra begreppsuppsättningen handlar om vad Gundem kallar läroplanernas olika framträdelseformer. Här kallar hon en första nivå för idéernas läroplan.
Här ingår forskning, debatter, traditioner, strömningar i tiden. Nästa ”gestalt” är
den formellt beslutade läroplanen – ett dokument, en text, ofta en kompromissprodukt mellan olika förslag och intressen. Även om alla kan läsa läroplanstexten
uppfattar och förhåller sig olika aktörer till den på olika sätt. Vi kan tala om en
rad varianter av den uppfattade läroplanen – den individuelle läraren är en aktör
med sin uppfattning. Den upplevda läroplanen är det som eleverna erfar i den undervisning han/ hon möter. Lärarens uppfattning är då en faktor av betydelse,
men det finns en rad andra. Elevens sociala och kulturella bakgrund har visat
sig ha stor relevans.
Jag har här översatt curriculum med läroplan. Det är den vidaste innebörden av
begreppet. Men också ämne är en möjlig översättning – när ”curriculum” är
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relaterat till kursplaner och gestaltning av ett enskilt ämne. Vi kan då tala om
kunskapsområde på samhällelig nivå, ämnet på institutionell nivå, på undervisningsmässig nivå och på personlig. Vi kan skilja mellan det formellt beslutade
ämnet, det av läraren uppfattade ämnet och det av eleven upplevda ämnet.
Ference Marton har utvecklat en terminologi som är än mer nyanserad vad gäller undervisningsförloppet. Hans diskussion gäller dock inte ”hela ämnet” utan
begränsade mål för densamma, i hans termer lärandeobjekt. Lärandeobjektet är
alltså det som läraren avser att elever/ studenter skall lära sig under en viss undervisningssekvens. Då skiljs mellan avsett lärandeobjekt (det läraren planerat
att eleverna skall lära sig), realiserat lärandeobjekt (det som manifesteras i lektionssamspelet) och upplevt lärandeobjekt (det eleverna upplever sig ha mött
och eventuellt lärt sig).35 Martons forskning bygger på tanken att det är genom
att analysera det realiserade lärandeobjektet vi kan förstå vilket lärande som är
möjligt i en viss undervisningssekvens.
Använder vi Martons distinktioner på ämnesbegreppet får vi ett avsett ämne
(eller en avsedd/ planerad ämnesundervisning), ett realiserat ämne och ett upplevt ämne.
Med alla dessa nivåer och gestalter i åtanke kan det finnas skäl att begära preciseringar av den som säger att ”ämnet förändras”. Vi måste kunna tänka oss
(och empiriskt undersöka) om ämnet förändras i ett avseende (exempelvis som
kursplaneämne) men inte i andra (som avsett ämne, realiserat ämne eller upplevt ämne).

Begrepp som rör komplexa målbilder
En grupp brittiska historiker och historiedidaktiker utvecklade under 1970- och
80-talen en ämnesuppfattning där utvecklingen av färdigheter (skills) starkt betonades. Källkritik och analytisk förmåga lyftes fram som de viktiga målen i
skolans historieundervisning. Under en period utsattes denna New History för
hårda angrepp från konservativa aktörer (under Thatchers regeringstid).36 En
hård debatt rasade där många inlägg gjordes till förmån för traditionell brittisk
historieundervisning, där kunskap om 1066 and all that stod i centrum. I de senare års historiedidaktiska böcker från Storbritannien finner vi en tydlig strävan
att komma ur denna motsatsställning mellan betoning av innehåll och färdighe35
36

Marton, 2003; 2005.
En översikt av denna konflikt om historieundervisningen finns hos Philips, 2002.
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ter. Den goda undervisningen måste arbeta både med innehållsfrågor och färdighetsträning.37 Utan innehållsliga kunskaper, faktakunskaper och begrepp för
dessa blir en kvalificerad analys omöjlig. Termen complexity, som vi kan översätta
med komplexa målbilder, används då för att beskriva hur lärare i undervisningen
måste förena strävan att utveckla både färdigheter och innehållskunskap.
En annan användning av komplexa målbilder i den engelska litteraturen handlar
om inre och yttre mål (intrinsic och extrinsic goals) för undervisningen. Yttre mål är
de som ligger utanför själva kunskapsområdet – medborgerliga dygder, förmåga
att klara sig i samhället. Inre mål är sådana som formuleras i termer av ämnets
centrala begrepp.
Ingrid Mossberg Schüllerqvist är en svensk forskare som utgått från dessa brittiska diskussioner i sin avhandling. Mossberg Schüllerqvist studerar spänningen
mellan litteraturundervisning som syftar till förståelse av livet och samhället
(externa mål), och sådan som har förståelse av olika former av litteratur och text
(exempelvis i termer av genrer) som centralt mål (interna mål). Komplexa mål,
där båda strävandena förenas, talar hon om i termer av kombinationsstrategier.38
Hon finner att läroplanerna och svensklärarnas tidskrift ofta ensidigt har betonat externa mål, medan man inom den litteraturvetenskapliga forskningsvärlden
betonat interna mål. Hennes tolkning av lärarintervjuerna är att alla de lärare
hon intervjuat arbetar med kombinationsstrategier.

Vår undersökning
Kort har här presenterats flera forskningsinriktningar, som på olika sätt spelat
en roll för utvecklingen av vår egen forskningsansats. I forskningsmiljön kring
Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstad pågår projekt som på olika sätt syftar till att öka kunskapen om lärares ämnesdidaktiska
arbete. Gemensamt för dem är ett intresse att undersöka vilka termer och begrepp som kan vara lämpliga att använda för att beskriva olika delar av lärarnas
arbete med sina ämnen.
I likhet med Husband och Uljens vill vi bidra till den begreppsliga repertoaren
kring lärarnas arbete. Denna studie är den första undersökningen i vår miljö
med en komparativ ansats, där lärares arbete i olika ämnen studeras och jäm37
38
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förs. Vår studie är i hög grad explorativ, en förstudie till kommande mer omfattande undersökningar.
Det främsta kunskapsintresset i denna studie är hur lärare talar om sin ämnesundervisning. Finns i lärarnas språkbruk termer och begrepp för de erfarenheter
de gjort under sin tid som lärare i olika ämnen? Eller berättar de om sina erfarenheter genom exempel, som får illustrera olika erfarenheter?
Andra frågor kommer också att ställas till lärarnas berättelser: I vilka avseenden
är lärarnas berättelser lika varandra och i vilka avseenden är de olika? Detta är
komparationens huvudfrågor.
Under senare år har en forskningsansats som kallas Grounded Theory blivit vanlig
inom kvalitativa studier. Termen härstammar från en bok som Glaser och Strauss skrev redan 1967.39 I stället för att, som inom den då etablerade forskningen, utgå från bestämda teorier, termer, begrepp och hypoteser, som sedan prövas i empiriska studier – vände de på tågordningen. Begrepp och teorier, utvecklas enligt deras strategi, genom systematisk analys av data. Begrepps- och
teoriformulering föregår inte datainsamlingen. Deras tanke är att forskaren så
långt möjligt ”nollställer sig” inför materialinsamlingen. Glaser och Strauss utvecklade bestämda etapper i ett analysarbete vars syfte var att generera teori
från ”grunden”, från data, i stället för från tidigare teorier. Ofta rekommenderas
Grounded Theory-inspirerad forskning idag när man ger sig på nya vetenskapliga
områden. Många låter sig inspireras av denna ansats utan att följa de ibland
stränga metodregler som upphovsmännen utformade. I vårt fall gäller detta.
Idag förekommer också att metoden kombineras med andra ansatser inom större projekt.40
Livsberättelseforskning är en etablerad forskningsgenre med flera svenska företrädare. Lärare och andra yrkesutövare studeras genom utförliga intervjuer som
går från barndom till vuxen och (ibland) åldring. När livsberättelserna sätts in i
sitt historiska och samhälleliga sammanhang talar man om livshistoria (Life History).41 I livsberättelseansatsen ingår att låta intervjupersonernas egna utsagor
redovisas utförligt. Även inom livsberättelseforskningen har lärares arbete studerats ur ett brett perspektiv, snarare än utifrån olika undervisningsämnen.
39
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I vårt projekt är vi intresserade av berättelser om lärares arbete med sitt speciella ämne eller kunskapsområde. Kanske kan vi med ett sådant fokus nå fram till
spetsigare resultat?
Liksom livsberättelse- och livshistorieforskning anlägger vi ett långt tidsperspektiv i våra intervjuer. Vi kan kalla vår ansats ämnesbiografisk. Intervjuerna
startar i tidiga erfarenheter av kunskapsområdet och rör sig genom möten med
skolämnet som elev, genom skolår till vuxen tid, samt egna högskolestudier
studier i ämnet. Lärare som berättar om ett långt yrkesliv ger sin bild av skolans
och ämnets förändring under flera decennier. Det finns alltså en utbildningshistorisk dimension i vår ansats. De intervjuade lärarna har fått svara på frågor
om vad de uppfattar har påverkat dem vad gäller syn på ämnet och undervisningen. Dessa svar handlar om deras socialisation till ämneslärare.
I likhet med andra forskare som arbetar i en Grounded Theory-tradition ser vi utveckling av kategorier för analys, begrepp och teori som möjliga resultat av undersökningen. Eftersom vårt forskningsfält är förhållandevis outvecklat ser vi
en sådan induktiv ansats som motiverad. Ett annat skäl till en sådan ansats är att
mycket av forskningen om lärares arbete har en tydligt normativ utgångspunkt,
dvs. en förförståelse hos forskarna av vad som är ”god” undervisning. I en sådan ansats måste risken vara stor att forskaren konstruerar sina analyskategorier
utifrån sin egen normativitet, inte utifrån intervjupersonernas svar.42 Att helt
och hållet nollställa sin egen förförståelse inför en forskningsuppgift kan måhända ses som utopiskt. Vårt kunskapsintresse är emellertid lärarnas eget sätt att
tala om sin undervisning, och vi väljer i redovisningen utförliga citat och referat,
som skall möjliggöra för läsaren att själv pröva våra tolkningar.
Frågorna har ställts utifrån i huvudsak två dimensioner
1. En tidsmässig – förändringar över tid. Intervjun är uppbyggd utifrån
varje lärares livsförlopp. Frågor ställs om lärarens tidiga förhållande till
ämne och kunskapsområde, som barn, elev och student. Huvuddelen av
intervjun gäller dock det egna lärararbetet. Frågorna syftar då till att undersöka skillnader i hur läraren talar om tidig undervisning och undervisning sent i yrkeslivet. Alla svar som ger utsagor om ämnesdidaktiska
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erfarenheter skall särskilt följas upp. Intervjupersonernas egen tolkning
av orsaker till förändring efterfrågas.
2. En mer strukturell dimension, som söker mönster i lärarnas berättelser
om sin ämnesundervisning. Utgångspunkten här är de klassiska frågorna
Varför? Vad? och Hur? Inom var och en av dessa dimensioner formuleras delvis överlappande frågor. Varför-frågorna handlar om lärarens
uppfattning av de viktigaste motiven för undervisning i ämnet inom
ungdomsskolan, ämnets samhälleliga relevans, vilka syften som är viktigast för läraren. Vad-frågorna handlar om prioritering av innehåll, vilket
innehåll läraren ägnar mest tid och energi åt i sin undervisning, vad han
tycker att eleverna bör få ut av undervisningen. Hur-frågorna handlar
om i vilka arbetsformer läraren ofta organiserar sin undervisning och
skäl till detta. När intervjuerna görs med pensionerade lärare är det lärarens arbete sent i yrkeslivet som är fokus. När vi söker lärarens aktuella
hållningar utgör exemplen från tidigare perioder av livet ett jämförelsematerial, som kan bidra till att tydliggöra undervisningen sent i yrkeslivet.
Det bör framhållas att vid sidan av dessa frågor fanns ingen strikt gemensam
intervjumall. Termen för detta sätt att göra intervjuer är semi-strukturerade intervjuer. Ordningsföljden mellan frågorna beror på hur intervjupersonen svarar, och
hur samtalet utvecklas.
Vår ambition är att i intervjuerna skall forskaren vara lyhörd för respondentens
språkbruk och beredd att utveckla följdfrågor, gärna i dennes termer. Vår förhoppning är att vi i berättelserna kommer att höra vad lärarna ser som den eller
de centrala dimensionerna i sin undervisningsstrategi. Med complexitydiskussionen i åtanke är vi öppna för att strategin kan handla om att hitta en
balans mellan typer av mål och strävanden.
Vår målsättning var att göra fyra utförliga intervjuer med lärare med lång erfarenhet inom vart och ett av ämnena samhällskunskap, geografi, historia och
religion. I ett fall (geografi) kom av olika skäl endast tre intervjuer att genomföras.
Erfarna lärare betyder i det här fallet lärare som närmar sig pensionsåldern eller
nyss har uppnått den, och som undervisat i det aktuella ämnet under lång tid.
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För geografiämnet gäller att lärarna skall ha utbildats och börjat arbeta med
geografiundervisning innan ämnet försvann från gymnasieskolan i slutet av
1960-talet, och som arbetat med geografi sedan ämnet återinförts.
Urvalet av lärare har inte skett slumpmässigt. Intervjuarna, som själva har ett
stort kontaktnät bland lärare, har sökt personer som uppfyllt kriterierna inom
sina nätverk. Några har tackat nej. I ett par fall har då lämpliga intervjupersoner
föreslagits av de redan intervjuade.
I amerikanska lärarstudier görs ibland ett urval bland lärare som fått pris som
”bästa lärare” eller på annat sätt förvärvat ett rykte som särskilt framstående.43
Denna ansats motiveras då bl.a. av att det är viktigt att hitta och beskriva de
”goda exemplen”.
Denna studie har inte utgått ifrån en sådan urvalsgrund, men samtidigt kan vårt
urval ändå mer likna ”det amerikanska urvalet” än en ”normalpopulation”, om
man nu kan tala om en sådan. Det är inte orimligt att tänka sig att de lärare som
blivit tillfrågade och som tackat ja hör till dem som har ”ett gott rykte” inom
ämneslärarkollektivet.
Med vårt begränsade urval blir frågor om representativitet irrelevanta. En tumregel inom Grounded Theory är att fortsätta materialinsamlingen tills variationerna
i de konstruerade analyskategorierna upphör. Med vårt begränsade urval räknar
vi inte med att ha funnit alla variationer; för detta skulle rimligen ett betydligt
större antal intervjuer krävas.
Bearbetningen av intervjuerna syftar till att dels hitta några mönster i variationerna av svar på frågorna, dels hitta likheter i svaren. Likheter och olikheter i
svaren har vi sökt både inom varje lärargrupp och mellan dem.
De följande fyra kapitlen bygger på lärarintervjuerna. Avsnitten om de olika
lärarna har fått rubrik från det svar som vi funnit bäst sammanfattar denna lärares berättelse. Varje kapitel avslutas med ett diskuterande avsnitt. Där presenteras försök att sammanfatta likheter mellan lärarnas svar, och där prövas sätt att
analysera och karakterisera variationer i svaren. De termer och begrepp som där
används är ”våra”, det är forskarnas begrepp, inte lärarnas.

43

Shulman, 2004.
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Inspirerade av olika författare, såsom Alexandersson som ovan refererades till,
talar vi om olika former eller nivåer av ämnesdidaktisk reflektion.
Former för ämnesdidaktisk reflektion
1. Lärarens ämnesdidaktiska reflektion inför, under och efter den egna undervisningen
2. Kollegiala samtal om ämnen och ämnesundervisning, utvecklingsarbete, kursplanearbete
3. Ämnesdidaktisk forskning

I intervjuerna har vi i första hand ställt frågor som rör nivå 1, lärarnas eget arbete. Men vi har också varit intresserade av i vad mån deras planering och ämnesuppfattning är förankrad i en kollegial miljö. I vad mån berättar lärarna om aktiviteter på den andra nivån? Och finns referenser till den tredje nivån, forskning, i lärarnas berättelser?

Utsagor
I tidigare forskning om lärares berättelser om sin undervisning används utsagor
för det lärarna säger.44 Vi använder denna term när vi diskuterar särskilda yttranden i berättelserna. Vi söker lärarnas utsagor om sin ämnesundervisning och
använder termen utsagor för att göra tydligt att vi inte studerar genomförd undervisning. Vårt material är lärarnas berättelser, och utsagorna är delar av dessa berättelser. En av våra frågor är vilken språklig form lärarna ger i sina utsagor; en
annan om vi som forskare kan se och benämna olika kategorier av utsagor.

Redovisning av intervjuer
Liksom forskare i livsberättelsetraditionen vill vi redovisa lärarnas berättelser,
med deras egna ord. Läsaren skall kunna höra ”lärarnas röster”. Ett sådant förfarande möjliggör för läsaren att pröva forskarens slutsatser, och öppnar upp
för andra tolkningar än de gjorda.
I fyra följande kapitel har författarna gjort urval av svaren, och grupperat dem
kring vissa teman. Urvalskriterier har varit att svaren handlar om ämnesdidaktiska aspekter, att de handlar om undervisning tidigt respektive sent i yrkeslivet
samt att de bidrar till en bild av lärarnas aktuella svar på frågorna Varför? Vad?
och Hur?
Projektet har genomförts med begränsade resurser parallellt med andra arbetsuppgifter. I detta pilotprojekt har vi inte, utöver här redovisade aspekter, utarbetat strikt enhetliga rutiner för olika led i forskningsprocessen, vilket bl.a. åter44

Björneloo, 2008.
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speglas i hur de olika kapitlen skrivs, där intervjuerna redovisas. Vi kan tala om
ett semi-koordinerat projekt.
De följande kapitlen inleds med korta översikter av ämnenas läroplanshistoria.
Därefter presenteras översiktligt tidigare forskning kring det specifika ämnets
didaktiska frågor. Intervjuredovisningarna följer sedan, person för person. Ett
sammanfattande och analyserande avsnitt avslutar varje empiriskt kapitel.
Boken avslutas med ett kapitel som försöker besvara mer övergripande frågor,
där bl.a. resultaten från de olika delstudierna jämförs.
Studien försöker svara på följande frågor:
Hur beskriver lärarna sin väg till läraryrket och sitt val av det aktuella undervisningsämnet?
Hur talar lärarna om sin ämnesundervisning? (I vad mån används exempel, i
vad mån används abstrakta begrepp – och i så fall, vilken typ av begrepp?)
Hur beskriver lärarna förändring (i olika avseenden) i sin ämnesundervisning?
Vilka faktorer anger lärarna som orsaker till förändring?
Hur kontrasterar lärarna i sina berättelser den nuvarande undervisningen mot
den tidigare?
Hur talar lärarna om kollegiala samtal och samarbete kring ämnesundervisningen?
Vilka likheter och olikheter finns mellan de fyra lärargruppernas sätt att tala om
sin ämnesundervisning?
Om lärarna själva inte använder abstrakta termer och begrepp för att sammanfatta sina erfarenheter – vilka termer och begrepp finner vi som forskare bäst
svara mot det som lärarna beskriver?
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2.

SAMHÄLLSKUNSKAPSLÄRARE
Ann Bernmark-Ottosson

Ett ungt skolämne
Om samhällskunskapsämnets historia
Under senare delen av 1960-talet och början av 1970-talet expanderade den
svenska gymnasieskolan, bl.a. genom att yrkesskolan försvann och grundskolan
byggdes ut. De stora barnkullarna på 40-talet kom under denna tid ut på arbetsmarknaden. De konkurrerade om och besatte lärartjänsterna på gymnasieskolorna. Den successiva förnyelsen av lärarkåren har varit liten, men under de
närmaste åren kommer de äldre, erfarna lärarna att ersättas av yngre lärare med
en ny lärarutbildning och med en relativt begränsad undervisningserfarenhet.
Den nu gällande läroplanen Lpf 94 samt kursplaner i samhällskunskap är inte
längre detaljstyrande utan målinriktade. Det innebär att många överväganden
och beslut om undervisningens innehåll och form skall tas av den enskilde läraren.
Skolämnet samhällskunskap är relativt ungt. Först 1965 blev det ett eget ämne
på gymnasieskolan,1 men om man ser till innehållet så har det förekommit i det
allmänna skolväsendet under lång tid. I de utbildningsreformer som genomfördes 1918-1919, i samband med demokratins genombrott,2 fanns ämnet Medborgarkunskap. Demokrati belystes här utifrån de rättigheter och skyldigheter
man som medborgare hade.3 I folkskolans undervisningsplan från 1919 ingick
samhällskunskap i historieämnet, medan det i fortsättningsskolan fanns som ett
självständigt ämne och behandlade då i första hand de politiska institutionernas
former.4
1918 års fortsättningsskolestadga beskriver målen för medborgarkunskap:

1

Tidigare fanns det som tillägg till historieämnet ”Historia med samhällslära” vilket de intervjuade
lärarna har studerat.
2
Allmän rösträtt infördes för män 1909 och för kvinnor 1918.
3
Bjessmo, 1994, s. 9.
4
Bromsjö, 1965, s. 52.
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Undervisning i medborgarkunskap skall hava till uppgift att giva lärjungarna kunskap om samhällets byggnad, om olika samfundsformer, såsom
familj, kommun, kyrka och stat, samt deras uppgifter och verksamhet och
att därvid öppna de ungas blick för de förmåner det medför att leva i ett
ordnat samhälle, att göra dem förtrogna med de rättigheter som tillkomma medborgaren i ett sådant samhälle, men ock inskärpa de förpliktelser,
dessa förmåners åtnjutande ålägger varje dess medlem, samt sålunda göra
dem skickade att som vuxna bruka den medborgerliga friheten under
känsla av ansvar för samhällelig rättvisa och allmänt väl.5

Verner Rydén poängterar i sin lärobok Medborgarkunskap från 1923 att undervisningen inte får bestå av uppräkningar av institutioner och ämbetsverk. Han
framhåller att nutidsproblem bör ses i ett historiskt ljus för att ungdomarna lättare skall kunna leva sig in i dem. Undervisningen bör knyta an till elevernas
erfarenheter och miljö och läraren får inte vara bunden till läroboken, den skall
enbart ses som en hjälp i undervisningen.
Diskussionen om innehållet i skolämnet medborgarkunskap fortsatte och det
ställdes bl.a. krav på ökade insikter och förmåga till självständigt bedömande.
Eleverna skulle även få en känsla för det allmänna och av samhörighet. Bronäs
och Selander6 menar att denna betoning av insikter och förmåga att handla
självständigt under ansvar, kan ses som skolämnet samhällskunskaps kärna. Enligt Bjessmo7 var det dock faktakunskaperna som kom att dominera samhällskunskapsämnet.
Efter andra världskriget 1946, tillsattes en skolkommission med uppgift att dra
upp riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. Man ville blicka framåt
och skolans uppgift skulle vara att ”utveckla fria människor, för vilka samarbete
är ett behov och en glädje” och det påpekades att ”skolan länge förbisett viktiga
sidor av den utbildning, som den blivande samhällsmedborgaren behöver”.8
Skolkommissionen föreslog en starkare ställning för samhällsundervisningen i
den obligatoriska skolan och denna undervisning skulle nu äga rum inom ramen
för ett självständigt ämne, samhällskunskap.9
1948 tillsatte Kungl. Skolöverstyrelsen en kommitté med uppdrag att bl.a. undersöka vilka krav som borde ställas på läroböcker. Kommittén tog också upp
5

SFS 1001/1919, § 13, i Bromsjö, 1965.
Bronäs & Selander, 2002, s. 76.
7
Bjessmo, 1990, 1994.
8
SOU 1948:27, s. 4-6.
9
SOU 1948:27, s. 7.
6
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målen med undervisningen och konstaterade att fokus på elevers kunskap hitintills riktats mot deras kunskap om samhällets organisation. Nu föreslogs bl.a.
följande mål: ”kunskaper, studiefärdighet, omdömesförmåga och kritiskt tänkande, färdighet att meddela sig, värderingar av mer teoretisk art samt värderingar av mer praktisk art”. Överordnat dessa delmål skulle det allmänna målet
vara ”att stimulera elevernas utveckling till goda medborgare, till människor
med god samhällsanda”.10 Dessa formuleringar ansågs vara så allmänna att de
skulle gälla för både folkskolans och enhetsskolans högstadium samt gymnasieskolan. I realskolan fick ämnet en ännu starkare ställning. Det var fortfarande
hopkopplat med historia, men kallades för samhällslära.11
I samband med den nya gymnasieskolans införande 1965 kom en ny läroplan
Lgy 65. Samhällskunskapsämnets innehåll kom att gå från beskrivande till ett
mer förändringsbenäget och analyserande ämne. Målen var dock, enligt Bjessmo,12 i stort sett oförändrade.
Under sin lärarutbildning studerade tre av de fyra lärare, som jag i denna studie
har intervjuat, den läroplan som antogs för gymnasieskolan 1970, Lgy 70. Den
föreskrev i detalj vad ämnena skulle innehålla, hur undervisningen skulle
genomföras samt att undervisningen skulle vara värdeneutral.13 I supplement till
Lgy 70 fanns anvisningar för varje ämne. Samhällskunskapsämnet hade delats in
i sju huvudmoment och varje huvudmoment var i sin tur nedbrutet i delmoment. Som exempel på ett huvudmoment kan nämnas ”Statsskick, politiskt liv
och politiska åskådningar”.14
Anvisningarna till delmomenten var detaljerade och som exempel kan nämnas
att läraren borde undvika att få politiska institutioner och organisationer att
framstå enbart som formella organisationer för beredning, beslut och registrering, utan en viktig uppgift var ”att ge en levande bild av arbetet inom statsmak-

10

Bromsjö, 1965, s. 4.
Bromsjö, 1965, s. 26. Bromsjö ger i sin avhandling ”Samhällskunskap som skolämne” en historisk
översikt av olika målsättningar för samhällskunskapen, från 1620 till 1965 (s. 45-65). Hans avhandling belyser främst samhällskunskapsämnet på den grundläggande skolans högstadium.
12
Bjessmo, 1990, s. 7-10.
13
Skolöverstyrelsen, 1983.
14
De delmoment som ingick i detta huvudmoment var: Den rättsliga ramen för svensk politik. Den
oskrivna författningens betydelse. Väljarna och de politiska partierna. Parti- och
organisationsväsendet. Intressegrupperna och politiken. Den representativa demokratin. Valen.
Regering, riksdag och förvaltning. Den kommunala självstyrelsens organisation och
verksamhetsformer. Den politiska och administrativa processen med utgångspunkt i konkreta frågor
som illustrerar lagstiftnings- och beskattningsprocessen och förvaltningsarbetet. Politiska
förhållanden och samhällsproblem i andra länder. U-länders politiska problem. Skolöverstyrelsen,
1970, s. 307.
11
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terna och den kommunala och statliga förvaltningen”.15 För att konkretisera
detta föreslogs att läraren skulle använda sig av material från press, radio och
TV.
Regeringen fastställde timplaner för varje ämne, där det framgick hur många
timmar som skulle ägnas åt varje moment samt i vilken årskurs olika moment
skulle studeras.16 Denna detaljstyrning innebar att alla elever, oavsett var i landet
de bodde, studerade samma ämnesinnehåll i årskurs ett, två och tre – något som
underlättade för elever som bytte bostadsort och skola. Länsskolnämnden hade
tillsatt inspektörer som fick till uppgift att besöka skolorna i länet för att kontrollera lärarnas terminsplaneringar och genomförandet av dessa. Enligt Englund var lärarna att betrakta som ”tekniska verkställare av politiskt fattade beslut”.17
Läroböcker i samhällskunskap speglade innehållet i kursplanerna. Som exempel
kan nämnas att enligt kursplanerna skulle undervisningens innehåll i årskurs 2
på gymnasiet handla om ekonomi och läroboken för årskurs 2 handlade därför
uteslutande om det. Staten hade också tillsatt en läroboksnämnd, med uppgift
att granska läroböckerna, dvs. godkänna de läroböcker som användes i allmänna skolor. Denna läroboksnämnd avskaffades genom ett riksdagsbeslut 1991.18
1988 antogs en ny kursplan för samhällskunskap, där målen var föreskrivna,
men inte detaljstyrande. Huvudmålen begränsades till fyra och undervisningen
skulle bedrivas utifrån samhällsfrågor. Eleven skulle tillägna sig kunskaper om
”hur kommunen och landet styrs, politiskt liv, teorier om demokrati…” men
också kunskaper så att eleven ”aktivt kan verka i och för demokratiska samlevnads- och samarbetsformer”.19 I kursplanen urskiljdes fyra metodiska nivåer:
fakta, analys, värdering och handling. Bjessmo menar att man ville ”att den
samhällsvetenskapliga forskningen skulle genomsyra samhällskunskapen tydligare och man ville rensa bort gammalt inaktuellt stoff ”.20
1994 ersattes den detaljerade Lgy 70 med en målstyrd läroplan, Lpf 94, där skolans demokratifostrande uppgift tydligt markerades: ”… verksamheten i skolan
skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värdering15

Skolöverstyrelsen, 1970, s. 313.
Skolöverstyrelsen, 1970, s. 14-25.
17
Englund, 1997, s. 125.
18
Långström, 1997, s. 7.
19
Skolöverstyrelsen, 1988, s. 4.
20
Bjessmo, 1990, s. 14.
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ar”.21 Det kom även nya kursplaner för alla ämnen och kursplanen i samhällskunskap omarbetades ytterligare år 2000 och inleddes då med orden: ”Utbildningen i ämnet samhällskunskap syftar till att med demokratin som värdegrund
bredda och fördjupa elevernas kunskaper om nutida samhällsförhållanden och
samhällsfrågor. Ämnet syftar vidare till att ge eleverna ökade förutsättningar att
aktivt delta i samhället och en beredskap att hantera förändringar i samhället”.22
Från att Lgy70 betonat demokratins beslutsformer och värdeneutralitet framhålls i Lpf 94 demokratiska värden, ett aktivt arbete samt ställningstagande för
dessa.

Forskning om samhällskunskapsämnets didaktik
Det finns jämförelsevis lite forskning om hur lärare planerar och genomför undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet. Roger Olsson har presenterat en
översikt över forskningsläget vad gäller samhällsdidaktik från 1960-2009.23 För
perioden 1995-2009 visar han på olika inriktningar i forskningen om samhällskunskapsundervisningen. Här finns både begrepps- elev- och läromedelsforskning, men han menar att forskningen på 2000-talet främst är inriktad på demokratiska frågor och demokrati i skolan, dvs. hur demokratibegreppet uppfattas
och vad undervisningen om demokrati fokuserar på.24 Agneta Bronäs menar att
den bild av demokrati som framträder i svenska gymnasieböcker i samhällskunskap under 1990-talet ger en passiv bild av medborgaren och inte den aktiva
bild som läroplan och kursplaner föreskriver.25
Enligt Bronäs har fokus vad gäller undervisningen i samhällskunskap varierat
över tid. Fram till mitten av 1970-talet var det kunskapsaspekten som dominerade undervisningen, men därefter och fram till slutet av 1990-talet kom fokus
att ligga på fostransaspekten. Skolans uppgift var att fostra en aktivt deltagande
medborgare. På 2000-talet verkar kunskapsaspekten åter vinna terräng.26

Lärarutbildningen
Gymnasielärarutbildningen innebar att den lärarstuderande under senare delen
av 1960-talet och början av 70-talet först läste sina akademiska ämnen vid ett
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Utbildningsdepartementet, 1994, s. 23.
SKOLFS 2007:7, s. 1.
23
Olsson, 2009. Paper framlagt vid NOFA 2 Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference 13-15 maj
2009 Middelfart.
24
Exempelvis: Vernersson, 1999; Bronäs, 2000; Westlin, 2000; Liljestrand, 2002; Wikman 2003;
Bernmark Ottosson, 2005; Eriksson, 2006; Almgren 2006; Larsson, 2007 och Ekman 2007.
25
Bronäs, 2000.
26
Bronäs, 2003.
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universitet och därefter sökte den 1-åriga lärarutbildningen.27 Utbildningen gav
”dubbel behörighet”, dvs. läraren blev behörig att undervisa på både grundskolans högstadium och på gymnasieskolan. Ämneskombinationerna var fasta och
ämnet samhällskunskap kombinerades vanligtvis med endera historia, svenska,
psykologi eller geografi.28
Innehållet i den 1-åriga utbildningen vid lärarhögskolan bestod till största delen
av praktik, men också teoretisk undervisning i främst pedagogik och metodik.
Undervisningsmetoder, som fokuseras i lärarutbildningen förändras över tid. I
Sverige var vi under 1960- och 70-talen starkt påverkade av den forskning som
bedrevs i USA. Den var inriktad på att finna metoder som effektivt skulle leda
fram till ett önskat mål. Skinners teori om instrumentell betingning, som kom
att ligga till grund för instrumentell inlärning, visade att beteenden förstärktes
om det på något sätt belönades och tvärt om försvagades eller utsläcktes om det
utsattes för negativ förstärkning. Denna teori ledde fram till utvecklingen av
programmerad undervisning. Stoffet presenterades för eleverna i små steg och
med stigande svårighetsgrad. Beroende på elevernas svar lotsades de sedan vidare i innehållet. Metoden innebar en hög grad av individualisering och hade
viss framgång i Sverige, men något utrymme för lärares egen tolkning av läroplanen gavs i princip inte inom ramen för detta synsätt.29
Under samma tid kom också en annan metod att få gehör i Sverige och i lärarutbildningen. Den bestod av undervisningsprinciper där varje lektion var indelad i olika sekvenser. Metoden fick förkortningen MAKIS, vilket stod för Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering och Samarbete.30 Dessa metoder - programmerad undervisning och MAKIS - användes vid lärarutbildningarna under slutet av 1960-talet och början av 70-talet. När det förväntade resultatet uteblev, kom forskningen att inrikta sig på hur lärare tänkte och agerade i
samband med undervisning. Arfwedson visar att forskning om ”teacher thinking” - den reflekterande läraren - kom i fokus.31

27

För blockämnet samhällskunskap innebar det statsvetenskap, nationalekonomi, kulturgeografi
samt eventuellt sociologi. På vissa lärosäten fanns också inslag av rättskunskap.
28
Tvåämneskombinationen historia och samhällskunskap var mycket vanlig vid denna tid och
utannonserades som ordinarie eller extra ordinarie tjänst – den senare fick man tills vidare. Det fanns
också vissa tjänster i tre-ämneskombinationer. Efter kommunaliseringen av skolan i början av 1990talet är det möjligt att mer fritt kombinera ämnen i sin lärarexamen. Tjänsterna kan nu (2009) i princip
utannonseras i de ämneskombinationer som varje rektor bestämmer.
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Dahlgren, 1989; Ahlström & Wallin, 2000.
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Kroksmark, 1989.
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Ingen kan säga att man inte är intresserad av politik – då är man
inte intresserad av sitt eget liv
~ Arnes berättelse
Skolgång, utbildning och lärartjänst
Arne var nybliven pensionär när intervjun med honom genomfördes hemma i
hans kök. Han var lite kluven till att han för ett år sedan hade accepterat avtalspension, för att därigenom rädda jobbet åt en yngre kollega, eftersom det i slutändan visade det sig finnas tjänsteunderlag för samtliga lärare.
Vägen fram till gymnasielärare i samhällskunskap var inte alldeles rak för Arne.
Hans skolgång började med 7-årig folkskola, därefter fortsättningsskola, folkhögskola och arbete som kylmontör. Efter något år som kylmontör sökte Arne
åter till folkhögskola nu i Karlskoga. Där läste han också in 1 betyg32 i pedagogik och 1 betyg i historia, vilket innebar att han kunde börja studera på 2betygsnivå när han senare inledde sina studier vid Uppsala universitet.
Historiekurserna följdes av studier i statskunskap, kulturgeografi och nationalekonomi. Parallellt med de nationalekonomiska studierna började Arne också
doktorera i historia och ”läste då in alla obligatoriska kurser som krävdes, men
då började jag söka lärarhögskolan…” Intagningspoängen till lärarhögskolan
höjdes vid denna tid från år till år – det räckte inte med en fil.mag. Arne såg det
som en utmaning att försöka komma in på den utbildningen och hans tävlingsinstinkt visar sig då han säger: ”Det blev väldigt tufft och då tänkte jag ´fasen
också´. Jag hade ju spetsat många betyg, men det räckte ändå inte. Man skulle
ha mer än grundbetygen”. För att stärka sina möjligheter att antas till lärarutbildningen läste Arne också konsthistoria och tillsammans med de 4 betyg, som
han fick tillgodoräkna sig i historia antogs han 1971 till lärarhögskolan i Uppsala
i kombinationen historia och samhällskunskap.
Efter lärarhögskolan i Uppsala började Arne söka jobb. Vårterminen 1972
”sökte jag alla lärartjänster som fanns – hundra sökande till varje tjänst”. Arne
berättar hur han under många år fick vikariat på olika ställen i Värmland både
på högstadie- och gymnasieskolor. ”Jag har aldrig varit arbetslös utan har lyckats pussla ihop det”.

32

1 betyg motsvarar studier om 20 poäng. Efter svenska högskolesystemets bolognaanpassning
(2007) innebär det 30 högskolepoäng.
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När jag var på högstadiet i Karlstad så fick jag undervisa i geografi och
religion. Det var inga större problem med geografin, för jag hade kulturgeografi – det var i det gamla systemet en mycket gedigen naturdel, klimatologi… Jag ansåg mig kompetent som geografilärare, men däremot
insåg jag när jag kom till E-skolan att jag var tvungen att förkovra mig i
religion.

Arne reste då till Karlstad (ca 8 mil) två kvällar i veckan i två års tid och klarade
av 40 poäng i religionskunskap. Lärartjänst på gymnasieskolan tillsammans med
undervisning på komvux, har Arne haft i X-kommun sedan 1977.

Varför samhällskunskapslärare?
Arnes favoritämne var historia, men han säger också att han alltid varit intresserad av samhällsfrågor och politik. Man skulle ha två ämnen för att bli lärare, så
det var helt naturligt, ”jag tror inte att jag tänkte så mycket utan det bara blev
så”
Intresset för politik har funnits i hela hans liv – på samma sätt som han var intresserad av idrott – men han tillägger med ett skratt att han aldrig tillhörde 68vänstern. ”Det var jag för gammal för. Jag var 26 år när jag började läsa i Uppsala”. Arne nämner många studiekamrater vid namn som blivit fackliga företrädare och flera som fått framträdande positioner i samhället. ”Vi var nog väldigt
socialt, eller samhällsengagerade och medvetna”.
På frågan om varför samhällskunskap är så viktigt kommer svaret blixtsnabbt:
”Det är det vi lever i. Samhället är det vi lever i, så det tillhör de viktigaste ämnena. Sedan är det väl fråga om man vill vara en aktiv varelse eller en vegeterande varelse – så kan man också leva”. Nuvarande läroplan och kursplaner i
samhällskunskap har som mål att utveckla eleverna till aktiva samhällsmedborgare. Detta mål menar Arne har funnits redan i tidigare styrdokument.

Samhällskunskapsämnets innehåll – förr och nu
Egen skoltid
När Arne svarar på min fråga om vad han minns av innehållet i samhällskunskapsämnet från sin egen skoltid, skrattar han till och berättar genast om en bild
i läroboken från årskurs 7.
Det som jag kommer ihåg mest, det är intressant, det var när jag läste i
sjuan – då hade vi samhällskunskap och jag kommer så väl ihåg den lärobok vi hade – i den så var det en bild på dåtidens höjdhopparstjärnor,
Bengt Nilsson och Gun Larking. Bengt Nilsson hade vunnit EM i Bern
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1954 och Larking var bäst i Sverige. Men intressant var den bildtext som
stod. Det stod alltså att det var ´två typiska representanter för den ljusa,
nordiska rasen´. Det var alltså samhällskunskap.

Min följdfråga blev då hur han reagerade på detta. ”Jag tror inte att jag reagerade, mer än nu i efterhand, nu när jag kommer ihåg den bilden. Att jag kommer
ihåg bilden, det beror på att jag var så idrottsintresserad och jag kommer ihåg
bildtexten”. Arne påminner om och dra paralleller till hur man i ämnet socialkunskap på 70-talet delade in världen i olika regioner ”den kaukasiska, negeroida och europida och allt vad det hette… så det var ju också sån´t”.
För övrigt har han inga särskilda minnen av innehållet i samhällskunskap från
sin tidiga skolgång, men nämner att man läste om riksdag och regering. Studierna på Ingesunds folkhögskola har däremot satt tydligare spår. Han återkommer
till att han där hade en mycket intressant lärare ”som började grundutbildningen
från början med Platon och Aristoteles och synen på statsskick, med olika,
Marx och Hegel…” Han tillägger också att lärarna på folkhögskolorna hade en
större frihet att välja innehåll och lägga upp sin undervisning.
Även undervisningen på Karlskoga folkhögskola byggde på statsskick och regering, men här studerade man även kommunalkunskap. Han är här mer kritisk
till undervisningens innehåll och form. De studerade kommunallagen och han
kan fortfarande citera vad som stod i första paragrafen att ”medlem i kommunen är var och en som där är mantalsskriven – ävensom var och en som äger
eller driver fast egendom… det var ungefär som på lärarhögskolan, att man
skulle lära sig denna läroplan utantill – man skulle kunna kommunallagen utantill”.
Lärarutbildningen
Innehållet i samhällskunskapsämnet diskuterades inte under tiden på lärarutbildningen, men han återkommer till att man lärde sig läroplanen utantill. Han
säger att det var mycket under utbildningen man hade nytta av sedan – framför
allt lektionsplaneringarna. Däremot ”behövde vi inte sitta och plugga på” – han
menar att ämneskunskaperna satt i ryggmärgen och läroböckerna var upplagda
efter kursplanerna. Han tyckte det var intressant ”att man kunde tillföra lite extra, man klippte artiklar […] att man kunde bygga upp med fördjupningsuppgifter”.

41

Tidig undervisning
När Arne började som lärare var, så minns han det, innehållet i undervisningen
ungefär det som han hade läst på universitetet – att det var universitetsundervisningen som styrde. Han använde anteckningar från sina universitetsstudier,
men upptäckte snart att ”det gick över elevernas huvud och därför var det så
bra att komma ned på högstadiet och sedan komma tillbaka till gymnasiet, för
då hade jag en helt annan förståelse för eleverna…”. Han menar att alla blivande gymnasielärare bör ha prövat på att undervisa på olika stadier. ”Skall man bli
gymnasielärare, bör man ha gjort några hundår på högstadiet för att se alltså…”.
Senare undervisning
Arne menar ”att samhällskunskap är ett hopkok av massor av olika ämnesområden”. Tillsammans med sina sju kollegor i samhällskunskap formar han i mitten av 90-talet grundstommen i sin samhällskunskapsundervisning kring: ekonomi, politik och människan i samhället. ”Allt du i stort sett gör har inslag av
både politik, ekonomi och relationer mellan människor”. Han vill få eleverna att
se att vi lever i samhället och att vi påverkas av det, men att vi också som individer kan påverka vår omgivning. ”Vi lever i samhället och därför kan ingen
frånsvära sig – säga att ´jag är inte intresserad av politik´ – då är man inte intresserad av sitt eget liv”. Han poängterar att vi lever i en globaliserad värld och att
man kan ta samhällsfrågor, samhällsproblem som utgångspunkt i sin undervisning, men att man måste ha kunskaper i ekonomi och politik för att klara det.
Samtidigt är det vissa grundläggande fakta naturligtvis, som man heller
aldrig kan gå ifrån. Man måste kunna lite om systemen och hur de fungerar och makro- och mikroekonomi… och lite inom politiken, hur det politiska systemet fungerar. Det kommer man inte ifrån. Man kan inte hoppa över det.

När Lpf 94 och de nya kursplanerna kommer på tal, menar Arne att det redan
tidigare fanns ett handlingsutrymme för läraren. De nya styrdokumenten med
sin målstyrning och frihet menar han inte enbart är av godo. ”Jag är lite rädd för
detta – friheten gagnar inte alltid ämnet. Förut hade man i alla fall vissa krav att
det och det skulle vara med […] man kan ju utforma undervisningen precis som
man vill ändå”. Det finns en risk att vissa moment inte behandlas därför att det
inte är så intressant att ta upp dem. Han ger exempel på lärarkandidater som
han haft och som inte varit intresserade av ekonomi ”och det är katastrofalt”.
Brist på ämneskunskaper kan ställa till problem. Ett konkret exempel ger han
när hans klass skulle studera kommunpolitik. Arne blev akut sjuk och var borta
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en vecka. Hans lärarkandidat tog över undervisningen och skulle starta ett
grupparbete. Hon var ambitiös och trevlig, men ”när jag kom tillbaka var eleverna alldeles förvirrade för de kunde inte se skillnad mellan nämnder och förvaltning – för hon visste det inte själv. Och det är ju illa när inte läraren kan
förklara”.

Mål och undervisningsformer
Arnes syn på undervisningsformer och mål med undervisningen visar sig vara
nära sammankopplade med examinationsformer och bedömning.
Undervisningsfrågor vid lärarhögskolan och i tidig lärartjänst
Vad gäller minnen från sin utbildning på lärarhögskolan, är Arne ganska fåordig. Det första han nämner är MAKIS33. Det var en modell för hur man skulle
lägga upp undervisningen men, säger Arne, ”man märkte snart att det var fånigt. Den motivationsgrejen fungerade inte som jag lärde mig på lärarhögskolan
[…] den lade jag åt sidan direkt”. Han berättar att han försökte variera sin undervisning och han var väl medveten om ”att man inte kunde prata för länge”.
”Man ritade mycket på tavlan och hade OH”. Han säger att det då inte var så
lätt att föra en dialog med eleverna på högstadiet. Man ägnade mycken tid till
ordningsfrågor.
Till att börja med skrev Arne lektionsplaneringar men, säger han: ”jag skrev inte
så mycket om själva innehållet, vad jag skulle säga och så – utan jag skrev mer
att jag skulle göra saker i en viss ordning”. Det kunde vara svårt att veta hur
mycket man skulle hinna med på en lektion och det innebar att han försökte
dela upp lektionstiden, men det fungerade inte alltid. När det hände något
mycket intressant och stimulerande, då höll inte tidsplaneringen. Nu däremot,
säger han med ett skratt, när man blivit äldre, så fanns det i det undermedvetna,
”man tittade inte på klockan utan visste när lektionen var slut ändå”.
Arne har aldrig velat ha en alltför detaljerad planering, eftersom han vill kunna
ta upp frågor som kommer från eleverna och föra en dialog med dem. Han talar
ibland om ”katederundervisning” och då frågar jag om det är en envägskommunikation. Svaret kommer snabbt:
NEJ! Absolut inte. Jag har aldrig haft envägskommunikation. Jag har
alltid fört dialog med elever […] Jag har hela tiden haft frågor, som jag
33

MAKIS stod för Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering och Samarbete.
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bollar tillbaka till elever, resonemang och frågor. Teman som jag tagit
upp.

När han resonerar med eleverna blir det ofta lite historier och det gäller ”att
vara lite humoristisk och fånga upp elevernas intressanta spörsmål”. Det måste
finnas utrymme för improvisation och läraren bör verkligen vara lyhörd för
elevernas förslag och synpunkter. Han säger att han har fått förmånen att undervisa främst elever på naturvetenskapligt program och även komvuxelever.
”Där kunde man utnyttja elever som en resurs” och han ger exempel på elever
som arbetat innan de började studera och som varit till mycket stor hjälp när
man exempelvis studerat arbetsmarknaden.
Målen är överordnade undervisningsformerna
När vi samtalar om undervisningsformer, blir det tydligt att Arne har klara mål
med sin undervisning och att de är överordnade undervisningsformerna. Undervisningsformer/metoder kan variera, men Arne menar att läraren skall använda de metoder som han är bra på:
Det viktigaste är att man trivs och tror på sina egna undervisningsmetoder. Det finns amerikanska undersökningar som visar detta att elever lär
sig bäst när läraren använder den metod han själv är bäst på. Därför skall
man inte döma ut någon metod.

I sin undervisning utgår han från – eller anknyter till – samhällsfrågor, men han
vänder sig mot att man bara skall syssla med aktuella realiteter. ”Det är en risk.
Det måste vara mer substans i det”. Därför måste läraren ha ämneskunskaper
om system, strukturer osv. Han måste ha en stabil grund att stå på, kunna knyta
an till elevernas tidigare kunskaper och veta vad lektionen skall leda fram till.
Man kan ta upp en diskussionsfråga, men du skall ha en substans från
början och därför kommer du aldrig ifrån att man måste kunna om systemen, strukturer och hur det är uppbyggt. Men det får inte bara bli det.
Om det är ett skelett, så måste man bygga ut det. Därför är samhällsfrågor bra, för där har du artiklar, som man kan utgå från i diskussioner.
Men se till att du har en stabil grund att stå på. Det måste komma in på
vad man lärt sig tidigare. Därför, man får inte bara gå in och dra av en
lektion, man måste ju också veta: Vad skall det här leda fram till? Vad har
vi för nytta av detta? Och nytta har de – det är min fasta övertygelse, genom att vi är medborgare och är skyldiga att känna till vissa saker. Man
får inte syssla med underhållning utan det skall vara – man kan göra det
på ett roligt sätt kanske – men det måste vara substans.
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Provar nya undervisningsformer
Arne hade nämnt att han blev mer intresserad av att prova nya undervisningsformer när han blev äldre och att man som lärare inte får vara rädd för att utsätta sig för kritik. Han ger ett exempel från sin undervisning hösten 2001 då han
ville testa något som lärarna på hans skola hade läst om i en studiecirkel. Det
gick ut på att eleverna i grupper själva skulle få planera – de skulle själva få bestämma hur de ville lägga upp kursen, hur lång tid de skulle ägna åt olika moment och när de ville redovisa. Arne önskade att varje grupp skulle presentera
en ”förberedd diskussion”, vilket innebar att eleverna skulle tänka igenom och
föra en diskussion om ett ämne, när Arne var närvarande i gruppen. Han fanns
också med när gruppen skulle redovisa sitt arbete.
Tyvärr, säger Arne, fungerade det inte. Det berodde bl.a. på att tiden inte räckte
till. Grupperna arbetade mycket olika och vissa grupper fungerade bara när
Arne var närvarande hos dem. ”Jag trodde i min enfald att de skulle hålla någorlunda samma tempo – vilket de inte alls gjorde. En del blev ju inte klara förrän
på vårterminen. Så det var ett elände”. Några gemensamma genomgångar hade
planerats, ”men det strandade på att de inte låg på samma nivå när de hade planerat. Så det funkade ju inte. Det var bara ett fåtal som hade nytta av dessa
genomgångar – de andra tyckte bara att det störde deras arbete”. I mitten av
november, när Arne till slut inte kunde sova om nätterna och ”det började bli
panik”, togs det beslut om att de ett visst datum skulle ha ett gemensamt prov.
Utvärderingen pekade åt båda håll: toppen – botten.
När vi sedan hade utvärdering av detta, så visade det sig att en del tyckte
detta var toppen – de hade ju fått fria händer. Det var den bästa undervisningsmetod de hade haft. Andra tyckte det var botten. De krävde att
få tillbaka den ordinarie undervisningen – det här ställer vi inte upp på
mer.

Arne säger att han mådde mycket dåligt efter detta och han fick också vid föräldrasamtal kritik av en förälder, vars barn inte ville jobba på ett sådant sätt.
Resultatet blev att Arne återgick till sin tidigare undervisningsform och han säger att han ”har aldrig haft så tacksamma elever – de flesta – när jag hade vanlig
katederundervisning”.
Elevsyn/relationer ”Man skall vara lyhörd för elevernas förslag och synpunkter”
Eleverna står i fokus för Arne. Han vill diskutera med dem och lyssna till deras
synpunkter. Han vinnlägger sig om att få en god kontakt med dem från början.
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”Man får enormt mycket tillbaka av eleverna. Därför är det så roligt att undervisa”. Elever har även opponerat sig mot honom och han har ibland skällt på
dem, ”men jag måste nog säga att faktum är att även när jag skällt på elever
ibland, så har de ändå inte blivit förbannade på mig”. Att fokusera på eleven
”det är A och O det”. När Arne får lärarkandidater uppmanar han dem till att
bekanta sig med och lära känna de elever som de senare skall undervisa ”för
samtal med dem individuellt […] då lär man sig också namnen betydligt lättare”. I stället för att lärarkandidaterna skall ”sitta och lyssna på mig”, uppmanar
Arne dem att ta med sig några elever ut i angränsande rum och prata en stund,
för han menar att ”auskultera, det har de (lärarkandidaterna) gjort i hela sitt liv”.
Examinationsformer i samklang med undervisningen
De examinationsformer som Arne använder är i samklang med de mål han har
för sin undervisning. Han vill försöka ställa stora och öppna frågor. Redan under
sin tid på folkhögskolorna – han nämner åter en lärare vid namn som påverkat
honom – hade han fått stora frågor ”och det är något som jag använt mig av
sedan dess också. Jag har aldrig gett kortfrågor. Och nu på slutet, så gick jag
även över till detta att de skulle få reflektera”. Arne gav inte, som några av hans
kollegor, hemskrivningar – det har han aldrig godkänt – utan han gav hemuppgifter och under lektionstid fick eleverna sedan tid till reflektion. ”De fick skriva
hur de uppfattat och vad de lärt sig av sitt arbete […] vad de drog för slutsatser
av det”. Han poängterar mycket tydligt att han ”ville se om de hade begripit –
förstått vad de hade sysslat med”. Den undervisning som föregick ett sådant
test innebar ofta att eleverna arbetat mycket självständigt med exempelvis ett
grupparbete. Han var dock inte nöjd med att eleverna gjorde ett grupparbete,
där de ofta presenterade ett skrivet material. Han ville undersöka vad de verkligen kunde om det de arbetat med – ”att skriva ned på ett papper är inte svårt,
men det skall passera hjärnan också och förhoppningsvis stanna där en del och
det var det jag ville ha koll på”.
Arne menar att hans intresse för att prova nya undervisningsformer växte när
han blev äldre. ”I början var det inte alls så, jag var väldigt traditionsbunden”
och här blir han lite självkritisk, då han säger att det han nyss sagt om examinationsformer var en sanning med modifikation ”det fanns nog en del detaljfrågor
i början, för jag gjorde som alla andra gjorde då, men jag lämnade nog det ganska snart. Ibland var det ren slöhet att det var lätt att rätta då, om det var kortfrågor. Men sedan med tiden blev det mer öppna frågor”. Framför allt gällde
självkritiken den undervisning han bedrivit på högstadiet – ”jag är inte alls nöjd
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med det jag åstadkom på högstadiet … det fanns väl en del saker som var bra,
men det varierade från klass till klass också”. Han beundrar de som orkar stanna kvar på högstadiet fram till pension. Själv såg han tiden på högstadiet som
”de åren fick man överleva i stort sett”. De sista 15 åren på gymnasiet, då han
främst undervisade på NV-programmet, menar han dock var mycket positivt
”det var i stort sett ett självspelande piano och då kunde man ju prova saker, då
visste man att det blev utfört”.
När det nya betygssystemet med G, VG och MVG kom, säger Arne att ”då
hade de för sig att det för godkänt skulle vara några sådana triviala frågor och
när jag testade det på komvux, så visade det sig att de eleverna klarade VGfrågorna, men inte G-frågorna”. Han menar att ”de hade översikten, men klarade inte detaljfrågorna och då insåg jag vad meningslöst det var”. Arne började
då vikta svaren i varje fråga. Han försökte formulera frågorna så ”att man på
varje fråga skulle ha möjlighet att få ett MVG om man utvecklade sig ytterligare
[…] men det intressanta var att eleverna plockade fram saker som jag inte ens
hade tänkt på”. Eleverna visste att de var tvungna att ta ut svängarna för att få
ett MVG och de var nöjda med systemet. Samtidigt påpekar Arne att man måste ”vara beredd på att en del försökte fabulera lite” och han poängterar att läraren måste ha ämneskunskaper för att kunna klara av det här. ”När jag pratar
med lärarkandidater, så kunde de gå på att elever som styr mycket, plötsligt
kunde få ett bra betyg. Där ligger faran med ett sådant sätt”.
Råd till blivande samhällskunskapslärare:
Utifrån sina erfarenheter har Arne sammanfattat några råd han brukar ge till
blivande lärare:
• Man bör ha social kompetens, lite skådespelartalang och lätt att uttrycka
sig.
• Genuint intresse för de ämnen man valt. Bra ämneskunskaper ger en
säkrare lärarroll. Det är risk att man glömmer eleverna om man känner
sig osäker.
• Att inte vara rädd för utmaningar eller att bli ifrågasatt. Pröva nya infallsvinklar.
• Var inte alltför detaljplanerad – ha utrymme för improvisation – var lyhörd för elevernas förslag och synpunkter.
• Det viktigaste är att man trivs med och tror på sina undervisningsmetoder.
• Balans – tydlighet – ledaregenskaper. Man är inte en i klassen utan har
ett ledaransvar.
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Undervisningen har en direkt koppling till verkligheten
~ Gunnars berättelse
Skolgång, utbildning och lärartjänst
Gunnar och jag möts på hans arbetsrum och vi sitter och samtalar i nästan två
timmar. Han försöker numera att göra det mesta av skolarbetet på skolan, vilket
innebär en arbetsdag från klockan 8 till 5. Det är ett försök att minimera skoljobbet hemma.
Gunnar började efter studentexamen 1965 att läsa vid Uppsala universitet. Där
studerade han statsvetenskap, nationalekonomi, kulturgeografi och historia
sammanlagt 6 betyg, så att han kunde söka lärarhögskolan. Han kom in i Karlstad och tänkte tacka nej till den platsen, men ”någon klok människa sa´” till
honom att ”det är inte säkert att du kommer in något mer på lärarhögskolan”
och då tänkte han om och började i Karlstad.
Efter lärarhögskolan fick Gunnar ett vikariat på en högstadieskola och något år
senare tjänst på gymnasieskola. Det var en ren samhällskunskapstjänst och
ganska snart kom den även att innefatta hans andraämne: historia. Under ett år
sökte Gunnar tjänstledigt och återvände till sina hemtrakter. Han arbetade under detta år på högstadiet, men upptäckte att ”det var roligare på gymnasiet”
och återvände till sin gymnasietjänst. Gunnar konstaterar med ett leende att han
jobbat som lärare på samma skola i hela sitt liv, ”så om jag håller på till 65 då
blir det 40 år”. De sista 7-8 åren har han enbart undervisat elever på det naturvetenskapliga programmet och det menar han har fått konsekvenser för hans
undervisning, vilket han återkommer till längre fram i intervjun.

Varför samhällskunskapslärare?
Gunnar hade tänkt sig ett yrke inom det militära. Han skulle bli officer. ”Men
när jag kom till I13, så tyckte jag att jag inte kom i takt med det militära”. Han
funderade på vad han i stället kunde göra och eftersom han var intresserad av
skola, började han läsa historia. Därefter blev det statskunskap och de övriga
ämnena. Han ångrar inte sitt yrkesval, men är inte säker på att han skulle välja
läraryrket i dagsläget, eftersom det tappat mycket av sin dragningskraft. ”Det
har graderats ned otroligt… både ur ekonomisk synpunkt och status”. Han säger att han nu förmodligen skulle välja ett yrke inom ekonomi. Han framhåller
dock det positiva med elevkontakterna: ”Är det något som kommer att hålla
mig kvar i skolan, så är det den kontakt jag har med mina elever. Det är bara
positivt”.
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Samhällskunskapsämnets innehåll – förr och nu
Egen skoltid
På frågan vad Gunnar kommer ihåg av samhällskunskap från sin egen gymnasietid svarar han att ”det ämnet är det man kommer ihåg minst av allt”. Han har
också en förklaring till det. Det var ett ämne som hade få timmar och det fanns
inte några utbildade samhällskunskapslärare utan det var historielärare som undervisade i det. Han kommer ihåg att boken var ”väldigt tunn” och ”det handlade om statsskick och det var regering och regeringsform”. Sedan studerade de
kommunen och ”så var det det här kretsloppet”34. Han säger att de hade en
lärare som var ”väldigt bra i det här narrativa historieundervisningen, men i
samhällskunskap så gick det inte lika bra och jag tror att det beror på att han
inte kunde så mycket. Det blev att vi fick läxor i boken mest och så förhördes
de”.
Lärarutbildningen
När Gunnar kom till lärarhögskolan gjorde han samma upptäckt som på gymnasiet. Samhällskunskap var ett ämne där ”det var få metodiklärare, om ens någon, som hade någon utbildning i det ämnet. Den som utbildade oss var lärare i
naturkunskap”. Didaktiken i samhällskunskap blev begränsad. Vad gäller historieämnet fanns däremot professionella lärare. Han berättar att de i samhällskunskap fick studera läroplanen Lgy 65, och att läraren pratade om ”stoff”. ”Jag
tyckte det var knepigt det mesta han sa´, så jag tror att jag fick göra det på mitt
sätt. Det blev Frank Sinatramodellen ´My Way´”. ”Jag var inte så imponerad av
lärarhögskolan när jag gick där. Det måste jag säga”.
Tidig och senare undervisning
Vad lägger då Gunnar vikt vid i sin samhällskunskapsundervisning? Har ämnet
förändrats? Det första han påpekar är de hjälpmedel man har i dag. ”Man kan
ligga i princip on-line mot vad som händer i dag”. Tekniken har gjort det möjligt att koppla undervisningen till dagsaktuella frågor på ett helt annat sätt än
tidigare. Han tar som exempel det han arbetat med i klassen på förmiddagen.
De följde då sammanräkningen av det amerikanska kongressvalet på nätet med
kommentarer och diskussioner. Förr fick man klippa tidningsartiklar och gå till
vaktmästaren och be dem kopiera artikeln. Hade man tur fick man den samma
dag – ”det berodde på hur bra man låg till där”, men normalt tog det tre dagar.
”Nu kan du få alla nyheterna med dig in direkt. Det betyder att vi får aktuell
politik i klassrummet […] det finns en koppling direkt till verkligheten”. Han
34

Här åsyftas det ekonomiska kretsloppet.
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säger med glimten i ögat ”att verkligheten alltid anpassar sig till min undervisning”. Vad han menar är, att det alltid finns tidningsartiklar som passar att använda i den aktuella undervisningen. Han ger flera exempel på detta, bl.a. riksdagsarbetet, ekonomin – där går det alltid att anknyta till dagsfärska tidningsartiklar. Oftast servar han eleverna med artiklar, för han menar att det går fortast
så. Men de kan också få i läxa att exempelvis under en längre tid följa det amerikanska valet.
Aktuell politik är ett viktigt inslag i Gunnars undervisning, ”men det får inte
vara så att man bara plockar nyheter hela tiden – utan du lägger upp en planering och den planeringen följer du, men du kan hela tiden plocka saker som
belyser den här teorin. Det är inga problem”. ”Tipstolvor” är Gunnar helt motståndare till, men berättar att de tre samhällskunskapslärarna försöker med några veckors mellanrum ”göra 13 aktuella ekonomiska och politiska frågor, som
skall vara värda att prata om”. Gunnar menar att det då inte får vara dagsländor,
sport eller musik. Elevernas resultat på dessa frågor – där det finns flera alternativ att välja mellan – tas med i den slutliga bedömningen. Dvs hur aktuellt orienterad eleven är får konsekvenser för hans/hennes betyg. Dessa frågor mynnar också ut i en diskussion i klassrummet .
Ett viktigt innehåll i undervisningen menar han är källkritik. Han tycker om att
ställa frågan: ”Kan man skriva så här? Ja, men det är ju inte sant. Vilka källor
har man haft till det då?” Grunderna för källkritik menar han är lättare att läsa i
historia, medan det i samhällskunskap blir att man ställer olika perspektiv mot
varandra. ”Man försöker titta på argumentationsteknik […] Vilka ideologiska
värden som ligger bakom? Vad står de på för grunder? Varför ser det ut så
här?”
Ett viktigt innehåll i samhällskunskapen är att visa på hur man skall kunna påverka, ”hur Sverige styrs, hur du kontaktar politiker och hur man jobbar politiskt på olika nivåer…”. Här ger Gunnar exempel på hur hans elever försökt
påverka. De har skrivit långa debattartiklar och fått dem publicerade i tidningar.
I fjol skrev några en debattartikel om skolans ombyggnad, där de ifrågasatte
politikernas ståndpunkter, deras sätt att arbeta och deras kontakter med verkligheten. De bad också politiker komma till skolan för att diskutera ämnet.
Gunnar är glad över elevernas engagemang och försök att påverka sin situation.
Han säger: ”Då har man kommit långt vill jag påstå, när man får elever att skriva och fila på det här och diskutera och sätta fyra namn under”. Men historien
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fortsätter: debattartikeln ledde till att ”gymnasienämndens ordförande kommer
hit, kräver att få träffa eleverna, för att – citationstecken – tala dem till rätta”.
Han går in i skrivsalen där eleverna skriver sitt nationella prov och säger att han
vill prata med dem. Elevernas resultat på detta prov blev mycket dåligt. Politikerna, som senare åter diskuterade frågan med hela klassen, försökte få eleverna
att säga att ”de var överens”, att de ställer upp på politikernas förslag. Men elevernas svar blev nej. Eleverna stod på sig. Det är då som Gunnar menar att eleverna ”visar lite av civilkurage och då har de kommit ett steg längre. Då står de
för sina åsikter och kan försvara dem. Så långt har jag aldrig kommit förut”.
På gymnasieskolan skall lärarna nu vara organiserade i programarbetslag35 – ett
kommunalpolitiskt beslut. På Gunnars skola har lärarna opponerat sig mot detta. Eftersom samhällskunskapslärarna har så många elever, fungerar det inte
menar Gunnar. Lärarna har tagit strid för att kunna arbeta i en form av arbetslag lag, där några lärare bevakar olika områden exempelvis internationalisering,
där han själv ingår, ett annat bevakar forskning. ”Arbetslaget jobbar då inte mot
elever utan runt projekt och liknande”. Gunnar saknar dock den tidigare organisationen med arbetslag i samhällskunskap, ”med många ämneslärare, som
kunde göra inköp och ha ämneskonferenser. Nu sitter man ju nästan och pratar
med sig själv”. Han ser det som en stor nackdel eftersom man nu inte får idéer i
utbyte med andra.
När nya samhällskunskapslärare kommer, ser Gunnar det som en uppgift att
stödja dem och hjälpa dem – att nya lärare vänder sig till de äldre och mer erfarna, ”det är naturligt och så skall det väl vara”. ”Vi äldre har provat olika ’grejer’ och det som fungerat har vi behållit och när nya lärare kommer så får de ta
del av det”.
Hur kan då innehållet i A-kursen se ut? Gunnar brukar alltid börja med media
och han berättar något om hur han behandlar det.
Då använder vi DN och sedan tittar vi på hur den är upplagd. Vad det är
för typ av artiklar? Vad betyder det om det står Bryssel överst i en artikel?
Läs ledaren här. Vad står under ledaren? Om det står DN under ledaren,
ja då är det hela DN som står bakom…

35

I programarbetslag ingår lärare som undervisar på samma program men med olika
ämneskombinationer.
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Efter avsnittet med media fortsätter Gunnar med politiska nyheter och därefter
Sveriges statsskick, exempel på andra länders statsskick och han säger att det
kan vara olika länder som behandlas år från år, beroende på om det t.ex. är val i
ett land. Nästa moment är Sveriges ekonomi, lite historiskt och sedan ”kretsloppet”. Det följs av ekonomisk politik, nationalekonomi och privatekonomi.
Här försöker han knyta an till elevernas situation. Hur klarar de sin ekonomi
om de exempelvis skall studera vid universitet? Han säger att eleverna tycker
detta är bra och påpekar att ca hälften av dem kommer att studera vid universitet nästa termin.
Gunnar lägger stor vikt vid ekonomiavsnittet och nämner att de också arbetar
med aktier och det knyter han till resonemang om den globala ekonomin. För
tillfället handlar diskussionerna med eleverna bl.a. om Kinas råvaruköp, Lundin
Oil och det kopplas till vår ekonomi. ”Det är helt annorlunda än för 10 år sedan. Då höll vi på och tröskade med: Varför har vi så hög inflation? Vad är orsaken till det?” Nu är det hela tiden koppling till nyheter och det menar Gunnar
är ett mycket tacksamt angreppssätt på ekonomiundervisningen.
Innehållet i ekonomiundervisningen handlar också om ekonomisk teori. Han
poängterar att många lärarkandidater som kommer inte vill undervisa om ekonomi, för det är för svårt. Själv menar han att han lärde sig ekonomi när han
skulle förklara för andra. ”Då kunde man förstå varför det såg ut som det såg ut
[…] Jag läste ekonomi i Uppsala och gjorde som alla andra studenter: läste för
att klara tentorna. Men det räcker ju inte att klara tentorna och sedan undervisa
i det”.

Mål och undervisningsformer
Som framgått ovan tyckte inte Gunnar att han lärde sig speciellt mycket om
samhällskunskapsundervisning på lärarhögskolan. Han säger att MAKIS kom
1970-71 och ”det skulle vara modellen om man skulle jobba på gymnasiet i alla
fall”. Han hade vid den tiden gymnasietjänst och han säger att han redan då var
trygg i sin egen modell. MAKIS dök upp på någon studiedag, men ”redan då
började man få lite distans till sådana här nya saliggörande modeller”. Han berättar också om en modell som kom lite senare ”det måste ha varit på 80-talet,
när man helt skulle lägga av samhällskunskapen. Man skulle då utgå från några
case, case-studies […] man skulle utgå från LKAB och Kiruna, så skulle man få
hela samhällskunskapen”. Man skulle genom att studera ett fall få med politik,
ekonomi och natur- och kulturgeografi. Han minns att de hade våldsamma de-
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batter med företrädare för denna idé, men alltihop bara försvann sedan. Själv
upplevde han det konstlat ”Varför kan vi inte läsa det som det är? Varför skall
det vara kopplat till LKAB?”
På min fråga om han tidigt kände sig trygg och lugn i sin undervisning, svarar
Gunnar med ett leende att ”jag upplevde att det gick bra och att det fungerade
bra […] och det var få som skällde ut mig efter lektionerna”. Han poängterar
att han alltid försöker förbättra sin undervisning, men funderar på om han inte
lägger ned lite för mycket tid på lektionsförberedelser. Han har hållit på med
detta i snart 40 år och det kanske borde gå lite lättare, men ”man har känslan av
att det sitter 30 elever där, som offrar tid och intresse. Då kan man inte komma
in i klassrummet och inte ha någonting att säga, utan man måste vara på topp
när man går in”.
Gunnar säger sig oftast ha lärarledd undervisning och poängterar att det skall
vara i en dialog med eleverna. ”Den lärande undervisningen behöver inte, den
skall inte vara tråkig, monologisk. Det skall vara en dialog och det skall hända
saker”. Han exemplifierar med att han kan introducera någonting och så läser
eleverna om det – gärna med fokus på viss frågeställning – och med hjälp av
några artiklar. Därefter blir det debatt och han kallar denna typ av undervisning
för ”lärarledd, men det är hela tiden en dialog och det händer något hela tiden”.
Med lärarlett menar Gunnar att ”jag bestämmer vad vi skall göra, men de gör
det”. Men det är viktigt att det blir ett utbyte, en dialog mellan elever och lärare.
Det får man oftast i klasserna […] och då får man vara beredd på att få frågor”.
Att använda berättarkonsten blir lite svårare i samhällskunskap, ”men det man
kommer ihåg, det är ju anekdoterna”. Åter tar Gunnar ett exempel från förmiddagens undervisning. De kom då in på riksrevisionen och Ann Britt Alenius
och eleverna ville höra hur historien var, vad som hade hänt. Gunnar menar att
”det blir inte det narrativa, utan det blir mer diskuterande… att man får argumentera”.
På frågan vad som mest påverkat hans undervisning svarade Gunnar ”tekniken”, men han nämner också, med eftertryck: Erfarenheten! ”När man får mer
erfarenhet så ser man många fler möjligheter till exempel, andra sätt att arbeta.”
Som exempel nämner han undervisningen om oligopol, monopol, fri konkurrens, monopolistisk konkurrens. I stället för att undervisa om det i klassrummet, fick eleverna i uppgift att först göra studiebesök på olika företag och däref-
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ter skedde erfarenhetsutbyte och diskussioner i klassrummet om de olika formerna för ekonomin, hur priser sätts och vad som fungerar på de olika marknaderna. Det undervisningssättet blev mer engagerande och resultatet minst lika
bra eller bättre än tidigare år.
Studiebesök är något som Gunnar gör, någon gång då och då. Den möjligheten
har dock begränsats, eftersom det finns ett politiskt beslut i kommunen att det
inte får kosta något för eleverna. Tidigare kunde de t.o.m. göra resor ned i Europa bl.a. till Bryssel då eleverna själva betalade några hundra kronor. Pengar
samlades in på en julmarknad och skolan stöttade med en del. Nu finns inte den
möjligheten. Lite ironiskt konstaterar han: ”När vi blivit mer och mer globaliserade, internationaliserade, då är det liksom… då är locket på. Då är det stängt
totalt”. Gunnar säger att ”Skolan är inte som den varit förut… vi har blivit lite
mer instängda här”, men han försöker kompensera det med att använda nätet,
att ta hem verkligheten via nätet. Läroboken har han aldrig satt i främsta rummet ”och det är jag inte ensam om”.

Examinationsformer
På frågan om hur han utformar prov till olika områden, så skrattar han och säger att ”de prov jag har är nog ganska allmänna”. Men han säger också att det
kan bli en chock för eleverna som är vana korta-svarsfrågor, som ”Vem? Var?
Vad heter? Vilket år?” Han vill ha klara frågeställningar och exemplifierar med
senaste historieprovet, där några elever hade opponerat sig mot frågorna. Frågorna var exempelvis: ”I Stureupproret fanns det fyra grupper. Vilka motiv
hade varje grupp? Vilka var företrädarna för grupperna? Vilka var huvudmotståndarna?” Han menar att på gymnasiet är det en textmassa som eleverna
måste läsa och reflektera över och ställa frågor till rubrikerna. ”Vad handlar det
om”?
För övrigt talar han inte om några speciella examinationsformer, men i hela
samtalet kan man utläsa att han lägger vikt vid att eleverna kan delta i diskussioner och argumentera för sina ståndpunkter. Även deras omvärldskunskaper
bedöms in samband med ”aktuella frågor”.

Elevsyn/relationer
På ett sätt menar Gunnar att han stod närmare eleverna när han var 25 år. Samtidigt uttrycker han en tvekan, då han säger att han tycker sig kunna prata och
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skämta med dem på samma sätt som förr. Han menar att det är eleverna som
håller honom ”fräsch”.
På min fråga om arbetet fortfarande är roligt, svarar han tveklöst ja. ”Ja det är
roligt trots skolledning och gymnasieförvaltning och sån´t – så det är eleverna
som gör att det är roligt”. Han säger sig vara privilegierad, för han tycker sig ha
skolans bästa elever och menar att man nästan inte kan misslyckas. ”Jag har
ständigt motiverade elever”.
Gunnar berättar också att han nu för tiden har många fler elever och det kan
vara en nackdel. Eftersom han undervisar på naturvetenskapligt program, handlar det enbart om A-kursen i samhällskunskap. Det får till följd att han undervisar i många klasser, men underlättas av att han också har dessa klasser i historia.
Han menar att det är positivt att samhällskunskapen ligger i årskurs 3, för då
har eleverna läst historia i årskurs 2 och de ”har ett litet grepp om Sveriges politiska historia”.
Råd till blivande samhällskunskapslärare:
Gunnar ger följande råd till blivande samhällskunskapslärare:
• Att ha gedigna ämneskunskaper. ”Har man inte det blir man avslöjad”.
Om man alltid säger till elever att man ”skall ta reda på det – då tappar
du väldigt mycket”.
• Att vara orienterad i sin omgivning, politiskt och ekonomiskt. ”Du måste vara påläst både på det som har hänt och det som håller på att hända.
Det är viktigt. Jätteviktigt”.
• Att ha bra kontakt med eleverna. Du måste se dina elever, att aldrig säga
”du där”. Man måste kunna deras namn – varje elev måste bli sedd. Man
inte får komma in i klassrummet och tappa bort namnet på eleverna.
Om man är osäker, så måste man repetera namnen innan man går in.
Det är viktigt att prata med eleverna när man möter dem i korridoren,
att alltid heja på dem, att alltid veta vilka de är.
• Man skall försöka vara lite rolig, men det är en dödssynd att vara sarkastisk. ”Däremot får man säga ifrån. Absolut. Det tycker eleverna om […]
det får inte vara stökigt. Det är deras arbetstid. Det skall vara lugnt”.
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Jag vill få eleverna att förstå varför det blev så här och så här…
~ Karins berättelse
Skolgång, utbildning och lärartjänst
Karin har gått på gymnasiet, eller ”läroverket, som man kallade det” i samma
kommun där hon nu arbetar. Efter studentexamen reste Karin till Uppsala för
att studera historia och samhällskunskap. Parallellt med studierna i samhällskunskap läste hon geografi, men ”hann aldrig tentera, för då plötsligt kom jag in
på lärarhögskolan i första försöket”. Hon tenterade dock av geografi vid senare
tillfälle.
Efter en kort tid flyttade Karin, tillsammans med sin man, tillbaka till hemkommunen, där hon fick tjänst på en ny grundskola. Här fanns mycket nytänkande och de åren hon arbetade på denna grundskola var mycket värdefulla och
lärorika – inte minst vad gäller att ”hantera” eleverna. 1975-76 fick hon möjlighet att med B-avdrag läsa in ämnet religion och det hade hon stor nytta av, eftersom hon undervisade i alla so-ämnen. Efter 10 år fick Karin en tjänst på en
gymnasieskola i samma kommun och där arbetar hon fortfarande. Denna gymnasieskola har olika yrkesförberedande program samt ett studieförberedande,
det naturvetenskapliga.

Varför samhällskunskapslärare?
På min fråga, om hon kommer ihåg vad samhällskunskapsämnet hade för innehåll under hennes gymnasietid, börjar Karin med inlevelse att tala om den lärare
som hon då hade. Han var lektor i statsvetenskap och hon säger att hans undervisning kom att påverka hennes yrkesval. I hans undervisning fanns en röd
tråd och hon fick aha-upplevelser och insåg vikten av att ha omvärldskunskaper.
… och det kommer jag så väl ihåg, för han lockade fram att se röda trådar och paralleller, att dra paralleller och det blev plötsligt en ahaupplevelse när han började gå igenom främmande länders statsskick…
USA. Och så hände det saker, Vennerströmsaffären och jag minns då att
man fick de här aha-upplevelserna – hur viktigt det var att ha omvärldskunskap faktiskt. Så jag var redan införstådd med: ska jag bli lärare, då är
det i samhällskunskap och historia och geografi – det var ju mina favoritämnen.

Hon ”kan känna” att även andra lärare har påverkat hennes yrkesval och hon
nämner sin mellanstadielärare, som fick henne ”att våga – trots mitt handikapp”.
Karin har ett fysiskt handikapp och det är det hon syftar på. Hon poängterar
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med eftertryck betydelsen av lärarens roll i klassrummet. Längre fram i intervjun återkommer hon till sin mellanstadie/folkskolelärare: ”Hon såg alla. Jag
minns hon var ung, nyexad när hon kom ut och hon såg alla. Det hade jag aldrig tidigare upplevt och det upplevde jag inte sedan heller”. Hon tillägger att
hon har denna lärare och sina föräldrar att tacka för att hon blev lärare.
Hon uppskattar läraryrket också för att det gett henne möjlighet att vara tillsammans med sina barn på somrarna och nu, som äldre, kan hon se hur hektiskt hennes barn har det i sina yrkesroller. Att hon själv i lärarjobbet arbetar
mer än fulla dagar och ständigt håller sig uppdaterad om vad som händer i omvärlden, det tycker hon bara är roligt. Men längre fram i intervjun konstaterar
hon att hon jobbar mycket, mycket mer nu än för 30 år sedan ”på grund av de
stora nedskärningarna”.

Samhällskunskapsämnets innehåll – förr och nu
Egen skoltid och lärarutbildningen
När vi talar om samhällskunskapsämnets innehåll, säger Karin att hon kommer
ihåg från sin egen gymnasietid att hon studerade främmande länders statsskick
och att man behandlade aktuella politiska händelser i Sverige. Det gällde framför allt internationella relationer, omvärldskunskaper och detta innehåll har också kommit att bli mycket viktigt i hennes egen undervisning.
Under lärarutbildningen verkar innehållsfrågor inte ha diskuterats. Karin säger
att hon utbildades efter Lgy 70 och denna läroplan föreskrev i detalj vad undervisningen skulle handla om. Eftersom den var så detaljerad menar Karin att det
då ”var lättare som ung lärare att veta vad som skulle göras och vad man skulle
kunna. I dag, nya lärarna som kommer har det ju jättesvårt. De vet alltså inte.
Det är så diffust.” De vet inte ”vad de skall göra, vad som är viktigt, var vikten
skall läggas”. Karin menar att de äldre lärarna har det lättare, för de har erfarenhet av värdegrundsfrågor och vad eleverna behöver för att klara sig i samhället.
Hennes erfarenhet är att både de nya lärarna och eleverna klagar på de diffusa
kursplanerna.
Nuvarande undervisningsinnehåll
I Karins resonemang om innehållet i sin undervisning talar hon först om vikten
av ekonomikunskaper. På min fråga varför ekonomi är så betydelsefull svarar
hon: ”Jaa, men den berör ju allt i samhällslivet, arbetslivet, utbildningen och allt
detta, vilka konsekvenser det får här och nu. Räntehöjningar som påannonseras
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– hur berör det oss?” Hon menar att ekonomikunskaper hjälper eleverna att se
samband och ge förklaringar på olika problem. Hon påpekar att hennes elever
tidigare studerat statskunskap, så att de skall kunna koppla ekonomin till politiska beslut. Det finns nu en större medvetenhet hos eleverna om ekonomins
betydelse, som tidigare saknats. De är mer fokuserade på dollarns värde, på ränteförändringar osv. Däremot påpekar hon att eleverna, när de kommer från
grundskolan, har mycket ytliga eller inga kunskaper alls om ekonomi. En förklaring till det menar Karin är, att många lärare på grundskolan ”kvackar” och
är obehöriga i ämnet eller inte ens behöriga som lärare. Hon tycker sig också
märka att lärarkandidater nuförtiden har mycket ytliga kunskaper i nationalekonomi och att de helst ser att de slipper undervisa om det under sin praktik.
Ett annat kunskapsområde som Karin framhåller är ”befolkningen”. Det har att
göra med den kulturgeografiska delen av samhällskunskapsämnet, som fanns
med i de tidigare kursplanerna, men som nu har flyttats till geografiämnet. Karin menar att befolkningsfrågor är viktiga att ha med i undervisningen, eftersom
man därigenom kan belysa olika politiska problem. Eleverna får helheten och
förstår att det hänger ihop med ekonomin då man exempelvis visar att stora
grupper går i pension samtidigt som de yngre minskar i storlek.
Omvärldskunskaper är ett begrepp som Karin använder flera gånger och då
menar hon att elever skall kunna förstå sammanhang och vara orienterad om
vad som händer både nationellt och internationellt. I detta sammanhang nämns
också internationell politik och internationella relationer. Aktuella händelser
bevakas en gång varje vecka och då är det eleverna som bestämmer vad som
skall debatteras. De redovisar några nyheter och ställer frågor om dem.
Ämneskunskaper och fortbildning
Att ha ämneskunskaper, att du behärskar ämnet, menar Karin är mycket viktigt.
”Då blir du avspänd, du kan bolla hit och dit och du kan liksom stanna upp om
det är något annat och så återkomma, – att man inte tappar tråden”. Hon säger
samtidigt att hon är den enda behöriga läraren i samhällskunskap på skolan och
det ser hon som ett problem. Därför driver hon frågor om fortbildning för sig
och sina kollegor mycket starkt. Tyvärr är kommunens ekonomi dålig – vilket
påverkar möjligheten till fortbildning, men också inköp av undervisningsmaterial.
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För att kunna utveckla ämnet har lärarna på skolan drivit frågan om ämnesarbetslag. Det har de fått gehör för hos skolledningen och nu sitter samtliga samhällskunskapslärare i ett och samma arbetsrum. Därutöver ingår de i programarbetslag
”men hos oss är vi stenhårda på ämnesarbetslag” och där skiljer de sig från
kommunens andra gymnasieskola, som enbart har programarbetslag. Dagliga
kontakter med möjlighet till diskussioner anses värdefullt. Lärarna försöker hitta
fortbildningar som kostar lite eller är helt gratis. Samhällskunskapslärarna har
bl.a. deltagit i fortbildning som Riksbanken anordnat och även ”Levande historia”. Karin säger att det finns en stark sammanhållning mellan kollegorna och
framhåller att de ”ställer upp och hjälper varandra”.
Karin säger att hon har ord om sig att vara ”uppdaterad”, men hon känner också att hon vill ha stimulans från experter på olika områden. Jag frågar vad hon
skulle vilja fortbilda sig i om det var möjligt och hon svarar då ”det som händer
inom EU […] med tanke på Turkiet och de nya länderna och så Bulgarien och
Rumänien efter årsskiftet och så är det ju en hel del som ligger i stöpsleven…”

Mål och undervisningsformer
Gymnasietid, lärarutbildning och tidig lärartjänst
Den undervisning som Karin fick under gymnasietiden i ämnet samhällskunskap har präglat hennes egen undervisning. Under gymnasieåren upptäckte hon
hur viktigt det var att hitta en röd tråd, att förstå. Hennes lärare hade i sin undervisning försökt dra paralleller och han ville få eleverna att se sammanhang.
Karin har ett uttalat mål med sin egen undervisning: hon vill få eleverna att förstå vad som händer runt omkring dem - varför det blev på ett visst sätt - och
hon försöker knyta an till elevernas egen värld där de kan känna igen sig.
Att förstå relationerna, den här kopplingen: varför blev det så här nu
då… dollarns fall. På vilket sätt berör det mig i vardagen? Jag försöker få
ned det på den nivån och jag märker att jag får respons och det är ju inte
lätt på vissa yrkesprogram som är totalt ointresserade […] men då får
man ha enskild undervisning med dem och liksom ge dem exempel som
kanske är banala men som är deras egen värld och då förstår de.

På min fråga vad som lyftes fram i utbildningen vid lärarhögskolan – hur man
skulle lägga upp undervisningen – kommer svaret snabbt och med ett skratt:
MAKIS. Karin har t.o.m. pärmen kvar på sitt arbetsrum med anteckningar från
den tiden. Hon brukar visa lärarkandidaterna och diskutera med dem, ”det finns
ju pärlor i det”.
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Hon menar dock att undervisningen på lärarhögskolan vid den tiden var världsfrånvänd. Det blev en chock, när hon kom ut i yrkeslivet. Hon ger exempel på
den främlingsfientlighet som hon mötte i sin första högstadieklass. Sådana situationer hade inte berörts under lärarutbildningen – det fick hon successivt lära
sig på egen hand. Hon brukar påpeka för sina lärarkandidater att de två första
åren är läroår.
En yngre metodiklektor på lärarhögskolan nämner hon i positiva termer. Han
hade fokus på elevernas förståelse och med honom kunde hon föra konstruktiva samtal. Äldre metodiklektorer fann hon mest använde sig av föreläsningsmetodiken.
Karin återkommer flera gånger till att hon vill att eleverna skall få förståelse,
inte bara kunna rabbla. I slutet av intervjun tänker hon efter och säger att förr
så undervisade hon nog inte på det viset: ”Ja, då var det mera fakta och väldigt,
väldigt abstrakt” och hon är fundersam över om de verkligen förstod vad hon
menade – om hon pratade över huvudet på dem.
Senare undervisningsformer
När Karin resonerar om undervisningsformer säger hon att det är viktigt att
kunna berätta. På min fråga om hon använder ”berättandet” ofta i sin undervisning svarar hon: ”Jaa, faktiskt. Det händer väldigt ofta. Då blir det alldeles
dödstyst. Det är precis som om man skulle berätta en saga och de sitter, och jag
tänker… men de är ju inte vana vid det”. Jag ber henne ge exempel och då
nämner hon bl.a. regeringens agerande runt tsunamin och vissa anmälningar till
KU, ”då försöker man levandegöra och återberätta och då lyssnar de och fångar
upp – att hela tiden försöka få in berättandet”. Hon tänker efter och säger att
när någon berättar, så sitter man och lyssnar, vid en föreläsning sitter man och
antecknar. Berättandet tror hon att eleverna saknar i dag. ”De får det nog på
lågstadiet, men sedan försvinner det”.
Det finns de elever på yrkesförberedande program, som i bagaget har med sig
ett misslyckande från grundskolan. Det är viktigt att försöka nå fram till dem
och det gör Karin genom berättandet och genom att anknyta till deras egen
livsvärld. ”De eleverna kan komma i 3:an och säga att ´nu förstår vi´ och då
tycker jag att jag nått fram”.
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Vad gäller elevers självständiga arbete, menar Karin att hon sällan använder det
arbetssättet. Eleverna kan få vissa uppgifter, men Karin vill gärna ”ha kontroll”.
Hon vill finnas med hela tiden. Ett tillfälle då eleverna arbetar självständigt är
dock FN-roll-spelet36. Eleverna på NV- och Teknikprogrammet får under en
längre tid arbeta med det land de representerar, men de står under denna tid i
ständig kontakt med Karin bl.a. via mail. Eleverna är ”eld och lågor” för spelet,
men i början var det trögt, då exempelvis matte-, fysik- och kemilärarna inte
ville släppa till den tid som behövdes för att genomföra spelet. Nu säger Karin
att även de lärarna är positiva till spelet. De har upptäckt att det har synergieffekter.
Karin har också ett särskilt engagemang för utvecklingsländer. I utbildningssyfte
har hon besökt flera sådana, som hon sedan byggt vidare på i sin undervisning.
Hon menar att ”det är viktigt att ha varit i de här fattiga länderna för att kunna
beskriva, levandegöra och berätta”.
På min fråga om vilka läromedel Karin använder i sin undervisning säger hon
att eleverna har tillgång till en lärobok och det vill de gärna ha. ”Eleverna vill ha
en lärobok att läsa till prov i och kunna besvara frågor, men för mig, nej. Jag
bara bläddrar igenom den och ´jaha, den innehåller det och det, men OK´”
Hon tycker sig dock se att nya lärare är mer bundna av läroboken, ”för de står
och bläddrar och säger att ´ja, det skall jag hinna nu´ och de hänvisar till läroboken”.
Som ny lärare använde Karin tidningsartiklar i sin undervisning och det sker
även nu. Hon klipper ut tidningsartiklar ”ständigt, varje dag”. Förr var det
krångligare att få dem kopierade, men med dagens teknik går det lätt. Hon vill
få eleverna att lyssna på radions eko-sändningar och i klassrummet visar hon
även nyhetssändningar från CNN. Det finns ett etablerat samarbete mellan Karin och lärarna i engelska och franska. Hon har till gymnasiechefen framfört
önskemål om att få möjlighet till Internetuppkoppling i klassrummet, men p.g.a.
besparingsskäl har det inte varit möjligt. Tyvärr, säger hon, ”det är bara datalärarna som har den möjligheten i sina salar”.

36

FN-rollspel är ett spel där eleverna representerar olika länder i FN:s generalförsamling. De skall
kunna agera som delegater och vara pålästa vad gäller sitt land ställningstaganden/ageranden i olika
frågor.
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Avslutningsvis frågar jag Karin om det är något som påverkat/förändrat henne
och hennes undervisning under åren som gått. Hon är tyst en stund och tänker
och säger sedan:
Ja, jag kan tänka mig att jag har kontroll över klassrummet. Det kan jag
känna. När man är färsk, så är man rädd att tappa kontrollen och disciplinärt […] Jag kan vara väldigt bestämd och ryta till, men jag behövde
inte det, utan respekten människor emellan… och sedan att man har en
kunskapsrespekt för varandra. Det känner jag och det har gett mig tryggheten.

Respekten för varandra och för ämneskunskaper är något som Karin återkommit till i intervjun och det menar hon har gett henne en trygghet.
Examinationsformer
Finns det då någon skillnad mellan innehållet i de prov som Karin gav förr och
de som hon ger nu? Svaret är ett klart ja. Hon menar att proven är mer analytiskt inriktade nu. Förr var det bara faktarabblande. En del elever, påpekar Karin, har svårt för detta. De är inte vana den typen av frågor från grundskolan.
Men hon pratar mycket med dem och försöker förklara ”att det viktiga är att ni
förstår varför och vad det blir för följder - inte att ni kan rabbla”. Hon tycker
sig se att de ”inte litar på sin förmåga att tänka”.
Examinationsformerna menar Karin påverkas av de undervisningsformer hon
använder sig av. ”Jag prövar alla varianter”. Hon har bl.a. muntliga examinationer med enskilda elever. Hon har elever som är dyslektiker och erbjuder elever,
som misslyckas på prov efter prov, ett muntligt förhör. Det är tidskrävande,
men Karin menar att det är värt det, när hon får uppleva att elever som inte
klarat skriftliga prov nu klarar av examinationen. Någon gång kan det förekomma att de har hemtentamen, men det är inte vanligt.
Karin berör också skillnader mellan elever på yrkesförberedande och studieförberedande program. Framför allt märker hon en skillnad mellan dem när det
gäller ”abstrakt tänkande och frågeställningar”. Även om det varierar från klass
till klass, menar hon att hennes NV-elever vill veta vad de skall kunna, dvs. de
är ganska faktainriktade.
Elevsyn/relationer
Karin poängterar vikten av att ha en dialog och samtal med eleverna. Under
terminen har hon dessutom enskilda samtal med varje elev om deras studiesitu-
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ation. Hon är också tydlig med att i början av varje läsår gå igenom och diskutera innehållet i kursplanerna med sina elever.
Karins engagemang för både ämnet och eleverna framkommer på olika sätt
under intervjun. Hon påpekar vid ett flertal tillfällen att hon vill visa eleverna att
samhällskunskap är ett viktigt ämne och säger ”att jag har entusiasm och jag har
en barnslig tro på att det smittar av sig”. En händelse som visar på Karins engagemang, är att hon ställde till med ett stort kalas i klassrummet, när det blev
klart att en av eleverna, som kom från Eritrea, fått uppehållstillstånd och kommunplacering. Eleverna hade följt processen och Karin menar att de lärt sig
mycket av den.
Råd till blivande samhällskunskapslärare
De råd som Karin skulle vilja ge till lärarkandidater kan sammanfattas i tre
punkter:
• att du utvecklar din personlighet – inte kopierar min eller någons – att du
prövar dig fram.
• att du behärskar ämnet
• att du ser alla elever.

Jag är till för att ge eleverna en struktur, för att sammanfatta och
förklara när det är mycket rörigt
~ Birgittas berättelse
Skolgång, utbildning och lärartjänst
Birgitta berättar att när hon tänkte söka den praktiska lärarutbildningen 1970,
var den utbildningen plötsligt stängd. Under de följande åren antogs inga kandidater med kombinationen historia och samhällskunskap. Det var anledningen
till att Birgitta kom att vikariera som obehörig lärare på högstadiet under 1970talet.
1979 sökte hon och kom in på lärarhögskolan i Uppsala. Därefter återgick hon
till sin högstadietjänst – nu som behörig lärare. 1980 fick hon en gymnasietjänst
på den skola där hon fortfarande arbetar – främst på samhällsvetenskapligaoch media-programmen. Hon har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i
samma kommun.
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All sin skolgång och utbildning har Birgitta fått i Uppsala. Hon har alltid tyckt
att det varit roligt i skolan och hon beskriver sig själv som en skoltillvänd, jätteduktig elev, en plugghäst, med undantag för gymnasieåren, då hon upptäckte att
det fanns ett liv även utanför skolan.
Studierna vid Uppsala universitet omfattade sociologi, historia, statskunskap,
nationalekonomi, kulturgeografi, idé- och lärdomshistoria och ekonomisk historia.

Varför samhällskunskapslärare?
Under alla år har Birgitta haft ett intresse för samhällskunskap och politik, men
tillägger att hon aldrig har varit medlem i ett politiskt parti. Intresset för politik
har hon fått med sig hemifrån beroende på att hennes far var politiskt intresserad och aktiv. I hemmet pratades det alltid politik. Hon tror också att det kan
ha påverkat henne, att hon hade Gunnar Myrdals bror Robert som klassföreståndare. ”Jag är otroligt intresserad av samhällsfrågor och historia – mer samhällsfrågor än historia kanske”.
Hennes tidiga intresse för skola och undervisning framkommer också när hon
berättar att hon som liten – hon hade inga syskon – tog hand om grannfamiljens småbarn, ”så jag var fröken och lärde dem saker”.
När Birgitta tog studenten hade hon bestämt sig för att bli journalist, men det
var då hon träffade sin blivande man och insåg svårigheten med att som journalist kunna få arbete på samma ort som han. Det innebar att hon i stället började
undersöka vad som krävdes för att bli lärare. ”Det var bara att knalla upp till
universitetet, anmäla sig till en kurs och sedan läsa i den ordning så att man
visste att ’nu har jag behörighet till att söka lärarutbildningen’ ”. På min fråga
om hon ångrat sitt yrkesval, svarar hon ”Neej, därför att jag jobbar nästan lite
journalistiskt i skolan. Jag var med och startade mediautbildningen här […] och
jag jobbar jättemycket med medier i mitt ämne”.

Samhällskunskapsämnets innehåll – förr och nu
På frågan vad Birgitta ansåg vara viktigt innehåll i samhällskunskapsämnet, påpekar hon att innehållet tidigare var hårt styrt. Man skulle läsa vissa saker i 1:an,
andra i 2:an osv. ”Jag kände nog inte att någonting var mer viktigt än något annat – vi gick efter det som var i läroplanen” (Lgy 70). Hon nämner dock att vi
hade skyldighet att undervisa om ”VÅR demokrati […] man sa´ vår demokrati,
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den västerländska” och det menar hon var det enda politiserande i den läroplanen.
Vid införandet av den nya kursplanen 1994 deltog Birgitta i en utbildning om
den och hon menar att samhällskunskapsämnet består av tre ämnen: ”politik,
internationella förhållande och ekonomi […] sedan måste man attackera dem
på något sätt – så det blir olika”. Det kan ”bli vad som helst”. Hon exemplifierar med arbetsområden som FN, miljöproblem eller mediernas makt. På ett
område säger hon sig vara lite gammalmodig och det gäller ekonomi. Hennes
undervisning är inom detta område klart progressiv. Eftersom hon undervisar i
både A-, B- och C-kurserna behandlas först mer grundläggande begrepp, BNP
och liknande. I B-kursen blir det mer ekonomisk politik ”så att de vet vad finans- och penningpolitik är”. Avslutningsvis läser de i C-kursen internationell
ekonomi, ”om globalisering, valutahandel … och sådana saker”. Hon exemplifierar med en tidningsartikel. I dag på lunchen har hon klippt en artikel om
”Varför det går så bra för Toyota”. Hennes undervisning skall handla om den
svaga yenen och hon tänker ta med denna artikel på det skriftliga provet, då
eleverna skall få ”dissekera sådana saker”. Birgitta är en stor tidningsläsare –
”jag tror att jag läser mer tidningar än andra samhällskunskapslärare” – och det
färgar också av sig på hennes undervisning. ”Varje dag så tar jag med mig klipp
från tidningen” något som anknyter till det vi för tillfället studerar.
Under intervjun säger hon att vissa saker måste ingå i undervisningen. ”Man
måste veta hur man kan påverka och framför allt om ett system är demokratiskt
[…] och då måste man veta hur Sverige styrs”.
Valet av stoff i undervisningen är hon övertygad om påverkas av lärarens och
kollegornas intresse, för även om de arbetar i programarbetslag förekommer
diskussioner bland samhällskunskapslärarna om innehållsfrågor. Förr arbetade
hon mycket med konsumentekonomi, men det gör hon inte längre, för det ingår i rättskunskapsämnet. Hon har valt att lägga tyngd på vissa saker i sin undervisning och det innebär att hon också väljer bort stoff. ”Om jag bläddrar
igenom boken, så får jag nästan ångest, för jag har valt bort så mycket”. Läroboken har eleverna som stöd, men hon använder mycket annat material beroende på vad de studerar. ”Boken inte är kursen”.
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”Fånga det som händer nu”. Vikten av ämneskunskaper och fortbildning
”Fånga det som händer nu”. Utifrån gedigna ämneskunskaper menar Birgitta att
lärare i samhällskunskap bör fånga det som händer nu, behandla aktuella händelser. För att kunna göra det krävs kunskaper. Hon framhåller att det är viktigt
med ämneskunskaper – ”den flaggan håller jag högt”. Tidigare i intervjun har
Birgitta berättat om en kollega som hon haft många diskussioner med vad gäller
lärande och undervisning. Nu citerar hon honom igen ”Cykla är inte roligt förrän man kan cykla. Tyska är inte roligt förrän man kan tyska” och hon menar
att det inte är roligt att prata om globalisering om man inte vet vad det är. ”Du
måste ha kunskaper om det först”.
När vi samtalar om ämnets utveckling framkommer det att hon saknar de länsstudiedagrar man tidigare hade. Då var ämnet i fokus och man kunde diskutera
det med kollegor från andra delar av länet – det gav en kick. Hon nämner också
att de inte har arbetslag ämnesvis på skolan, utan lärarna är organiserade i programarbetslag. Hon försöker dock hålla kontakten med de få samhällskunskapslärare som finns på skolan.

Mål och undervisningsformer
Egen skoltid, vikariat och lärarutbildning
När Birgitta tänker tillbaka på sin egen skoltid är hon först tyst och säger sedan
”…varför blev det så grått? All undervisning i min gymnasieskola var ju mycket… att man hade en genomgång, man hade läxor och det var förhör – så var
det timme efter timme”. Men hon berättar också om fantastiska lärare som hon
haft under sin gymnasietid och som gett henne inspiration. Det var pedagoger
med engagemang och hon säger att de var underbara. Alla hade mycket djupa
kunskaper i sina ämnen – ”för de var alla docenter och lektorer”. Men det
handlade inte bara ämneskunskaper utan också om hur de var som personer.
De ”bra lärarna” kunde även skapa en god relation till sina elever.
När Birgitta tänker tillbaka på sin första tjänst, som ”ickebehörig lärare” – då
hon kom direkt från universitetet – blir hon riktigt självkritisk. Hon berättar hur
hon med hjälp av sina föreläsningsanteckningar undervisade om EEC och
EFTA på högstadiet. Hon hade inte lärt sig att anpassa undervisningen till högstadieelever och ifrågasätter hon vad hon då gjorde.
Då vet jag att jag använde mig av anteckningar från universitetet i 7:an,
8:an och 9:an… Men va´ håller jag på med? Hur mycket förstod de om
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vad jag pratade om? På så sätt har jag förstått att lärarutbildningen har sin
betydelse, med att plocka ned saker… men du skall plocka ned det ännu
mer.

Denna nedbrytning av stoffet gäller även undervisningen på gymnasieskolan,
men Birgitta poängterar att eleverna inte får behandlas som mindre vetande.
Hon tycker sig vara en mycket bättre pedagog i dag – ”det vore onaturligt annars”.
Birgitta säger att personer, både lärare och vänner, som varit intresserade av
pedagogik och lärande har påverkat hennes inställning till undervisning och
lärande. Hon uppskattade sin lärarutbildning och berättar hur metodiklektorn
själv undervisade. ”Han hade väldigt - för sin tid – moderna idéer och det var
det här: att han skulle inte lära oss någonting utan vi skulle efterfråga. Och det
blev en ENORM konflikt i vår grupp”. Studenter opponerade sig mot honom
och en av dem sa: ”här sitter du med dina kunskaper och vi skall famla i mörker”. Lektorn ändrade dock inte sin strategi. ”Han ville få oss att tänka själva”.
På min fråga om Birgitta själv använder den undervisningstekniken, svarar hon
att ”jag använder alla former blandat”, vilket hon exemplifierar längre fram i
intervjun.
Under lärarutbildningen lades fokus på hur kandidaterna planerade sina lektioner. Vikten av att ha en plan för sin undervisning var naturligt för Birgitta. Hon
beskriver sig som en människa som planerar mycket och kan inte tänka sig att
komma oförberedd till en lektion. ”Jag tar ingenting med en klackspark, utan
jag är här för att göra ett jobb. Jag har betalt för att de skall vara bättre när de
går ut härifrån än när de kom hit”. Detta visar sig också i hennes upplägg av
undervisningen, där det finns en uttalad progression – se längre fram.
Dialogpedagogik var något man talade om när Birgitta gick lärarutbildningen,
men hon fick inte riktigt fick klart för sig vad det innebar, förrän en metodiklektor kom och lyssnade på hennes lektioner och sade att ”det var en perfekt lektion i dialogpedagogik”.
Under sin praktik på lärarutbildningen började Birgitta lektionerna med att
”väcka” sina elevers intresse dvs. hon gjorde något som fick dem att tända till.
Det gör hon fortfarande och hon berättar att hon diskuterade detta med sin
lärarkandidat i går. ”Man går bara inte in och säger: Jaha, vad skall vi göra i dag?
Utan det skall vara någonting: Nu ska det här…” Hon skriver dock aldrig upp
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på tavlan vad lektionen kommer att innehålla eftersom hon vill ha kvar ett visst
moment av överraskning. Däremot skall eleverna veta vilket område de skall
arbeta med de närmaste veckorna.
Birgitta är nöjd med sin lärarutbildning och säger att hon kunde ”plocka russinen ur kakan. Jag visste vad jag ville veta någonting om och jag hade en jättebra
metodiklektor”. Hennes nuvarande lärarlag pratade senast i går om lärarutbildningen och att det klagas på den. Hon har aldrig stämt in i den klagokören. ”Jag
sa´ till alla i går ’att jag tycker om min lärarutbildning’”.
Undervisningsformer i dag – ”Mer av eftertänksamhet”
Vad kännetecknar Birgittas undervisning i dag? Hon är inte lika mycket föreläsare i dag, men är heller inte motståndare till föreläsningar. De senaste tio åren
har det kommit mer av eftertänksamhet. Det gäller att reflektera, att diskutera
och lyfta fram saker. Det har hon blivit bättre på och förstått betydelsen av,
men säger hon ”det är tidsandan – förändringar i läroplanen och annat och så
via kursplanerna […] och man väljer betygskriterier på ett annat sätt […] nu
tittar vi på mål. Nu plötsligt är man mer medveten om vad innehållet i kurserna
är”. Den verkliga skiljelinjen menar hon gick när vi fick det nya kursgymnasiet,
men ”förhoppningsvis har man börjat tidigare också”. Hon har tittat i gamla
pärmar, där hon har sparat elevers specialarbeten och konstaterar att eleverna
hade en resonerande text redan då. Hon menar dock att eleverna nu blivit bättre på att hantera källmaterial.
Hon ger också ett exempel på att man inte skall vara rädd för föreläsningar. Det
var en samhällsvetarklass med många killar, där hon tyckte att de inte riktigt var
med. Hon hade då en föreläsning om olika ”ismer”. Hon antecknade på tavlan
”och hela tavlan var full när lektionen var slut” och efteråt sade en kille att ”Det
var den bästa lektion jag haft. Nu förstår jag hur det hänger ihop”. Då stod det
klart för Birgitta: ”Jag är till för att ge dem en struktur, för att sammanfatta, förklara när det är mycket rörigt”.
För att få en optimal undervisningssituation föredrar Birgitta att ha långa arbetspass. I C-kursen har hon alltid arbetspass på två och en halvtimme. Hon
tycker om att arbeta med teman i en klass tillsammans med andra lärare, men
tyvärr säger hon, har det blivit svårare i och med att kursgymnasiet genomfördes. Det kan också bli olika elevkonstellationer, när klasser slås ihop i vissa ämnen.
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När vi samtalar om undervisningsmetoder påpekar hon vikten av variation.
”Inte för förändringens skull – men det skall vara VARIATION”. Hon menar
också att läraren måste vara engagerad, tycka att det man undervisar om är roligt – annars så märker eleverna det.

Examinationsformer
När Birgitta talar om sin undervisning kommer hon också in på examinationsformer. Förr var det fråga om ”prov” och man pratade om den muntliga aktiviteten, men hon tror inte att det lades så stor vikt vid den. Men nu menar hon att
den muntliga aktiviteten är JÄTTEVIKTIG. Hon poängterar att ”vi har ALLA
former av examinationer” och motiverar det med att elever är olika duktiga på
olika redovisningsformer och att alla måste få sin chans. Det är också viktigt att
undervisningen på ett område är i samklang med hur examinationen utformas.
Birgitta ger under samtalets gång exempel på examinationsformer som hon använder:
Att skriva en insändare. När man studerade ”demokrati och inflytande” fick alla
skriva en insändare och försöka få in den i tidningen, något som de också lyckades med. Med denna form av examination ville Birgitta visa att man kan påverka och det bekräftades. En av eleverna, som är friidrottare, hade skrivit en
insändare om de dåliga löparbanorna och de hade strax därefter börjat repareras. Eleven konstaterade att ”jag tror att min insändare hade betydelse”.
Debatt. När eleverna studerade olika politiska partier valde Birgitta en debatt
som examinationsform. Det var två elever i varje parti, tio partier och vissa frågor som skulle undersökas. I debatten skulle eleverna begära ordet, försvara sitt
parti och argumentera för sin ståndpunkt. Som komplement till detta skulle de
skriva en analys av en fråga – utifrån sitt eget parti och ett valfritt annat.
Aktuella frågor. En gång i månaden ger Birgitta sina elever någon aktuell fråga,
som är öppen (skriftligt). Senast handlade det om Palestina och de största politiska grupperna där. Birgitta menar att ”är man samhällsvetare, så skall man vara
med. Det skall inte handla om några kryssfrågor, tipstolvor – det vill jag inte
ha”. Samhällskunskap är inte något ”pluggämne” utan det handlar om att lyssna
på nyheter, läsa tidningar och hon märker att killarna är bättre på detta än tjejerna. ”Flickorna sitter mer på sin kammare och läser läxor”. Birgitta berättar

69

med ett skratt att en tjej i hennes nya klass förklarade pojkarnas försprång med
att ”det beror nog på att nyheterna kommer före sporten”.
Tvärgrupper. Elever får i grupper studera olika händelser. Ett exempel är de tre
revolutionerna: amerikanska, industriella och franska. Redovisningen sker i
tvärgrupper med tre elever i varje grupp, där var och en är expert på sitt område. De skall kunna diskutera olika infallsvinklar och lyssna på varandra. Allt
detta spelas in på band, som Birgitta senare lyssnar på. Eleverna sitter i två
timmar och drar slutsatser, blir oense, funderar och grubblar. Tystlåtna elever
vågar prata i en så liten grupp. ”Det är en kanonbra redovisningsform och
många pratar om den”. Hon poängterar att det ”får ALDRIG vara korta examinationstider”.
Utredande uppsatser. Det brukar Birgitta bl.a. använda som examination på området internationell politik. Det är ett hemarbete över lång tid. Förra året genomfördes det i C-kursen i samhällskunskap. Eleverna lär sig ta fram material, fjärrlån, är tydliga med upplägget av uppsatsen, problemformulering, syfte, metod
och slutsatser mm. Vid examinationen finns opponenter och alla läser allas
uppsatser. Birgitta berättar att de skall börja med ett sådant arbete i morgon och
ämnet skall vara ”En politisk portalfigur”. Liknande uppsatser skrivs även i Aoch B-kurser, ibland i samarbete med svensklärare. Då har man också möjlighet
att titta på ”hur mycket bättre är ni den här gången […] det är en progression”.
Birgitta ser examinationen också som ett inlärningstillfälle. Hon kan ge dem
samma uppgift efter ett år, för att se hur de förbättrat sig – bl.a. vad gäller källkritiskt tänkande.
Talförhör. Vid ”talförhör” sitter två elever och talar med Birgitta om ett ämne.
Eleven vet att han/hon ”skall kunna prata med mig om det här”. De vet att
Birgitta inte kommer att ställa några frågor. Den ene eleven berättar och samtalar med henne och den andre är där mer som ett vittne – ”de är vittnen till varandra om det går bra eller dåligt”. Dialogen kan också bli mellan eleverna. Ett
talförhör sker utanför lektionstid och det tar tid, men som Birgitta påpekar: ”att
sitta och rätta det tar lika lång tid”.
Loggböcker. Det är ingen egentlig examinationsform, men eleverna jobbar mycket med loggböcker och det får de sedan användning av i projektarbetet. Det är
eleverna själva som bestämt att de skall skriva om sina reflektioner i loggböcker.
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Skriftliga prov. Birgitta kan också ha skriftliga prov som börjar med faktafrågor
”alltså förklara det här – vad är det för någonting”. Som exempel nämner hon
realkapital. ”Sedan kommer de frågor där man skall analysera och sedan kan det
komma en tredje fråga som är större”. Exempelvis Keynesianism – varför pratar man inte så mycket om den i dag eller varför gör man det? Hon sätter inte
G, VG eller MVG, för det kan man bara göra på hel kurs ”utan jag skriver upp
det som varit bra- och om det är dåligt, så får de göra en komplettering”.
Nationella prov. Nationella prov är något som Birgitta önskar skulle finnas i samhällskunskap. Hon menar att man skulle kunna ha prov i samhällskunskap som
bl.a. handlar om ”hur man kan argumentera och hur man kan plocka fram fakta”. Hon vill inte ha faktafrågor som ”hur många sitter i Sveriges riksdag?”, utan
”det är framför allt färdigheter som gäller att analysera, att argumentera, att titta
på sammanhang … För det är ju det vi skall lära dem enligt kriterierna i kursplanerna”.
Vid bedömning kan hon diskutera med sina elever och visar då på de betygskriterier som finns. Kursplaner och betygskriterier går de också igenom vid kursstarterna.

Elevsyn – ”en personlig relation på något sätt”
Birgitta tror inte att hennes elevsyn har förändrats över tid ”Jag hoppas att jag
har samma elevsyn, men det kanske jag inte har haft”. Hon säger att det finns
de elever som tycker att hon är sträng, men själv säger hon att hon är ”nästan
löjligt snäll […] men jag låter ju inte så där genommjuk alltså”. Hon är mån om
att bygga upp en personlig relation till sina elever, det menar hon är nödvändigt
– men tillägger att man inte behöver vara ”kompis” med dem. Hon tror att eleverna ser henne som en auktoritet. ”Inte auktoritär men en auktoritet”.
Hon berättar också om sin nervositet när hon denna termin skulle möta en ny
elevkategori: ishockey- och andra idrottskillar, som hon inte trodde var intresserade av att studera media på onsdag eftermiddag. Hon försökte vid första mötet
att ”hitta alla” och det säger hon var svettigt. ”Nu har jag haft dem tre gånger
och nu har vi jättekul”. Hon har försökt tala om för dem att det är hon som är
”lagledaren här i klassrummet […] och man får gärna glida in på sporten, så att
de lyssnar till då”.
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Förhållandet mellan lärare och elever är helt annorlunda nu än när Birgitta själv
gick på gymnasiet. Förr fick man t.ex. aldrig säga du till läraren. Titlarna fick
man lägga bort på studentexamen, ”men det går ju inte att säga du till en person
som man sagt magistern till hela tiden, så var det omöjligt”. Hon neg inte för
någon lärare, ”men det var ju näst intill att man gjorde det då”.
Avslutningsvis frågar jag Birgitta om det är något som hon inte har gjort i sin undervisning, som hon skulle vilja göra. Hon är tyst, funderar och säger sedan att det
hon mest tänker på är att ”fånga det som händer nu” – att under några veckor få
möjlighet att undervisa med hjälp av tidningsartiklar. Det menar hon skulle vara
givande.

Råd till blivande samhällskunskapslärare:
Birgitta ger följande råd till blivande samhällskunskapslärare:
• visa engagemang – ”var med i allt” som händer i både närområdet och
världspolitiken
• visa med hela din själ att politik är roligt, spännande och kunskapsgivande
• variera alltid såväl metoder som ”summeringar” och examinationsformer

Samhällskunskapslärarnas berättelser – likheter och olikheter
Utifrån resultatredovisningen i föregående avsnitt, görs här en jämförande analys av de fyra intervjuerna.
Lärarna har i intervjuerna uppehållit sig vid och fokuserat på delvis olika saker,
men följande teman framträder.
• Yrkesval
•
•
•
•

Ämneskombinationer och tidig tjänst
Erfarenheter från lärarhögskolan
Universitetsämne, lärarutbildningsämne och skolämne
Mål och innehåll i samhällskunskapsundervisningen

• Elevsyn/relationer
• Ramfaktorer som påverkar undervisningen
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Yrkesval
Samtliga lärare säger att de vid tiden för sitt yrkesval funderade på andra alternativ än läraryrket. Det var yrkesmilitär, journalist, jurist samt att doktorera.
Ingen av de intervjuade ångrar i dag sitt yrkesval, men en av dem är tveksam till
om han skulle ha valt det i dagsläget. Två av de intervjuade säger att några lärare
under skoltiden påverkat deras yrkesval. När det gäller valet av samhällskunskap
är påverkan från lärare ännu tydligare. Ingen ser sitt yrke som ett kall eller som
ett ”9-5-yrke”. Samtliga har alltid varit mycket intresserade av politik och samhällsfrågor.
Ämneskombinationer och tidig tjänst
Samtliga fyra lärare har ämneskombinationen historia – samhällskunskap och de
säger att det som nyutbildad var svårt att få tjänst. De sökte ”alla tjänster” och
fick ibland långa arbetsresor, men ingen var arbetslös. Samtliga arbetade tidvis
på högstadiet. Arne och Karin läste in behörighet i religion och ytterligare ett
ämne – miljövetenskap och geografi. Motiveringen var att de ”behövde det”
eftersom de inledningsvis fick grundskoletjänst – ibland vikariat – som innefattade samtliga so-ämnen. Samtliga intervjuade har blivit kommunen och den
skola där de fick sin första gymnasietjänst trogna. Två av dem återvände till och
fick tjänst i den kommun där de vuxit upp och gått i skola.
Lärarna framhåller att det var ”lärorikt” och ”nyttigt” att arbeta på högstadiet.
Lärorikt, säger Karin, inte minst vad gäller att ”hantera eleverna”. Nyttigt, säger
Arne, som insåg vikten av att både kunna hantera en orolig klassrumssituation
och att undervisa så att eleverna förstår och får möjlighet att tillgodogöra sig
undervisningen. ”Skall man bli gymnasielärare, bör man ha gjort några hundår
på högstadiet”. Samma sak säger Birgitta. Gunnar motiverar sitt val av gymnasietjänst med att ”det var roligare på gymnasiet”.
Erfarenheter från lärarhögskolan
På olika sätt framför Gunnar, Karin och Arne kritik mot den lärarutbildning de
gick i slutet av 1960-talet och början av 70-talet. Den var världsfrånvänd, MAKIS-modellen fungerade inte och där fanns outbildade metodiklektorer. Birgitta, som gick utbildningen i slutet av 1970-talet – efter att ha vikarierat som obehörig lärare i ca 10 år – är dock positiv till den. Hon visste vad hon ville ha ut
av den och ”plockade russinen ur kakan”. Samtliga ägnade mycken tid åt lektionsplaneringar, de provade olika metoder/infallsvinklar och ger uttryck för att
själva ha konstruerat sin undervisning: ”Learning by doing”, ”I did it My Way”.
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Universitetsämne, lärarutbildningsämne och skolämne
De intervjuade lärarna läste de akademiska ämnena statsvetenskap, nationalekonomi, kulturgeografi vid universitet och lärde sig därefter på lärarhögskolan
att undervisa i skolämnet samhällskunskap. Tre av de intervjuade nämner att de
som nyutbildade lärare använde sina universitetsanteckningar i undervisningen
och säger att de först efter en tid ställde sig frågan ”Förstod eleverna vad de
undervisade om?”. Svaret blev nej och lärarna började tänka om och anpassade
undervisningens innehåll till den elevgrupp som de hade. Lärarnas erfarenheter
ledde till en insikt om att det akademiska ämnet behövde omformas till konkreta undervisningssituationer i skolämnet samhällskunskap.37
Enligt lärarnas utsagor diskuterades inte samhällskunskapsämnets innehåll under tiden på lärarhögskolan. Man koncentrerade sig på hur undervisningen skulle genomföras. Lärarna hade gedigna akademiska ämneskunskaper och man
ifrågasatte inte Lgy 70, som i detalj reglerade innehållet i samhällskunskapsämnet. Det givna ämnesinnehållet förstärktes av att läroböckerna speglade det läroplanen och kursplanerna föreskrev. När lärarna uttalar sig om sin senare undervisning visar det sig att läroboken har en marginell betydelse. Den finns där,
men är en av många källor. Läroplanen (Lpf 94) och kursplanerna som blivit
målinriktade, innebär också en större frihet för lärarna att välja innehåll i sin
undervisning38. Detta, menar jag, kan förstärkas av att lärarna väljer att utgå från
”aktualiteter” i sin undervisning. Gunnar använder t.o.m. möjligheten att i undervisningen ligga ”on-line”, dvs. internetuppkopplad.
Mål och innehåll i samhällskunskapsundervisningen
När de intervjuade resonerar om samhällskunskapsämnets innehåll, talar de
samtidigt om vad de vill med sin undervisning, vilka mål de har. De vill att eleverna skall kunna se sammanhang och reflektera. Det övergripande målet är att
eleverna skall bli aktiva samhällsmedborgare, att de skall få kunskaper som ger
dem möjlighet att kunna påverka sin omgivning. Detta skulle kunna hänföras
till de ”yttre mål”, som ingår i complexity-begreppet. Dvs eleverna skall utifrån
fakta få förståelse för något och därefter kunna handla – i syfte att påverka. En
av lärarna, som främst undervisar på yrkesförberedande program, stannar dock
vid målet att eleverna skall få förståelse för hur saker och ting hänger ihop.

37
38

Jfr Sigmund Ongstad, 2006 och kapitel 1 i denna bok samt Klafki, 1997, s. 223.
Arne påpekar att man redan tidigare hade en viss frihet i val av stoff.
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Det ämnesinnehåll eller kunskapsområden som de intervjuade framhåller är
politik och ekonomi och de nämner även omvärldskunskaper och internationella relationer. Inom dessa kunskapsområden måste eleverna studera vissa begrepp och teorier, som de sedan bygger vidare på – vilket då kan hänföras till
ämnets ”inre mål”. Samtliga lärare säger att kunskaper inom dessa områden kan
nås på olika sätt, men enigheten bland lärarna är total i fråga om att i undervisningen knyta an till ”aktualiteter”. Om exempelvis målet är att få kunskap om
demokrati, olika styrelseskick/konstitutioner och politiska beslut kan det nås
genom att man studerar länder som är ”aktuella” vid den tiden – exempelvis
om det är val i ett land. De är mycket tydliga med att det krävs bra ämneskunskaper för att i undervisningen kunna ta aktuella händelser som utgångspunkt.
I ekonomiundervisningen är det tydligt att lärarna knyter an till elevernas situation – hur de klarar sin egen ekonomi, för att sedan gå vidare och se hur den
globala ekonomin kan kopplas till den svenska. Här visar lärarna att de tänjer på
styrdokumentens ramar, då de undervisar om privatekonomi. Samma sak gäller
när två av lärarna uttryckligen säger sig undervisa om befolkningsfrågor. Lärarnas erfarenhet säger att dessa moment fyller en viktig funktion för att eleverna
skall förstå politiska beslut.
Lärarna gör således en koppling mellan ekonomi och politik. Förr var frågorna
”Varför har vi så hög inflation? Vad är orsaken till det?” Nu knyter man an till
det aktuella läget i Sverige och världen. Samtliga framhåller vikten av att eleverna måste ha kunskap om grundläggande ekonomiska begrepp – exempelvis vad
finans- och penningpolitik är – för att kunna förstå och analysera aktuella händelser/samhällsfrågor. Lärarna har gedigna kunskaper i nationalekonomi och
samtliga påpekar att lärarkandidater har bristfälliga kunskaper i ekonomi och att
de helst vill slippa att undervisa om ekonomi under sin praktik. ”Det är katastrofalt”. Gunnar säger att han lärde sig ekonomi när han skulle förklara för
andra. ”Det räcker ju inte med att klara tentorna och sedan undervisa i det”.
Arne påpekar att i de nuvarande kursplanerna finns en frihet, som inte alltid
gagnar ämnet – dvs. läraren kan välja bort det han/hon inte är intresserad av
eller har dåliga kunskaper i.
Elevsyn/relationer
Samtliga lärare poängterar betydelsen av att bygga och ha goda relationer till
sina elever, att se dem. Det återkommer ständigt i intervjuerna och lärarna menar att det är samspelet med eleverna som gör yrket så positivt – ”det är A och
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O att fokusera på eleven”. Att prata med och lyssna på vad eleverna har att säga
är viktigt – även utanför klassrummet. Att lärarna inför undervisningen ställer
sig frågan ”vad har eleverna för nytta av detta”? Jag tolkar lärarnas utsagor som
att de ser sig som lagledare och att de av eleverna ses som en auktoritet39, men
inte som auktoritär.
Ramfaktorer som påverkar undervisningen
• Läroplaner. Läroplanerna är målinriktade, vilket innebär en frihet för lärarna att tolka dem. I några fall nämner lärarna att de tänjer på ramarna
(ex privatekonomi och befolkningsfrågor). Utifrån sina erfarenheter menar de att elever – bl.a. för att bli aktiva samhällsmedborgare – ”behöver” dessa kunskaper och att de därigenom även får en bättre förståelse
för andra frågor.
• Läromedel. Samtliga lärare har tillgång till läroböcker, men de spelar numera en marginell roll, även om vissa elever efterfrågar dem mer än
andra. Tydligast märks det på yrkesförberedande program. Tidningsartiklar används frekvent. Den lärare som har tillgång till internetuppkoppling i klassrummet använder sig av den och säger sig kunna ”ligga online” i sin undervisning. Två av lärarna säger att skolan inte har råd att
ordna med datoruppkopplingar i klassrummen, något som de beklagar.
De kopierar tidningsartiklar och hämtar själva information från Internet.
• Klasstorlek. Klasstorleken påverkar lärarnas undervisning. Gunnar, som
har stora klasser, har mycken lärarledd undervisning, men med ständiga
diskussioner. Birgitta, som har en klass med mycket få elever, menar att
det ger en större frihet att välja undervisningsformer och ger mer tid och
större möjligheter till individuell handledning. Svårigheter uppstår när
klasser slås ihop i vissa ämnen. Det innebär att elevkonstellationerna blir
olika och det försvårar samarbetet med andra ämnen.
• I vilken årskurs ämnet läses samt antal timmar. De lärare som undervisar på
naturvetenskapligt program framhåller fördelen med att A-kursen ofta
ligger i åk 3. Det medför att undervisningen kan ”läggas på en högre
nivå” – eftersom eleverna då är äldre, har läst andra ämnen och har mer
erfarenhet. Däremot beklagar de att timtalet reducerats på deras skola.
Birgitta, som undervisar på C-kursen med ett större antal timmar, har
kunnat påverka arbetspassens längd. Hon vill ha långa sådana och menar
att det blir effektivare då man kan arbeta oavbrutet en längre tid.
39

I den bemärkelsen att de besitter stor kunskap om det undervisningen handlar om.
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• Programarbetslag och/eller ämnesarbetslag. Samtliga lärare säger sig vilja föra
diskussioner med ämneskollegor i syfte att utveckla undervisningens innehåll och former. Det ”gjorde man alltid förr”, men det försvåras nu av
att de måste arbeta i programarbetslag och inte får ha sina arbetsplatser
på samma ställe. På tre av skolorna har lärarna själva kompletterat programarbetslagen med ämnesarbetslag och på en skola har samhällskunskapslärarna vägrat att arbeta annat än i ämnesarbetslag.

Didaktiska slutsatser
Under tiden på lärarhögskolan ägnade lärarna mycken tid åt lektionsplaneringar
och utarbetade egna undervisningsmetoder. Detta arbete har de fortsatt med.
De har utvecklat metoder som de känner sig ”bekväma” med och de har provat
och förkastat metoder som inte fungerat. Deras erfarenheter har lett till nya
insikter och de har utarbetat strategier för sin undervisning.
Under de första årens tjänstgöring fick de erfara betydelsen av att översätta universitetsämnen till skolämnet samhällskunskap och vikten av att anpassa undervisningen till elevgruppen. Denna insikt har lett dem till att vid planering av ett
kunskapsområde ta avstamp i sina elevers förkunskaper och intressen, men de
är tydliga med att eleven skall tillägna sig ny kunskap, få förståelse och kunna
reflektera samt kunna överföra det till handling. Målet är att eleverna skall kunna påverka sin närmaste omgivning och även samhället i stort.
De ramar som styrdokumenten ger för undervisningen har lärarna i några fall
töjt på, men de påpekar också att man redan under Lgy 70 hade stora möjligheter att forma sin undervisning vad gäller både innehåll och form. Lärarna skall
bl.a. kunna ge struktur åt ett kunskapsområde.
De insikter som lärarna skaffat sig genom sina egna erfarenheter, genom diskussioner med kollegor och fortbildning mm. har lett fram till att de format en
strategi för sin undervisning. De har med tiden utvecklat ett mer stabilt och
varaktigt förhållningssätt till sin undervisning.

Didaktisk konstruktion i skolämnet samhällskunskap
Utifrån lärarnas utsagor har jag försökt konstruera en didaktisk modell, såsom
jag uppfattar att de ser på sin undervisning. Ingen av dem nämner i ord att de
arbetar utifrån en speciell modell, men när de konstruerar sin undervisning är
det tydligt att de tar sin utgångspunkt i en aktuell händelse/samhällsfråga. Lä-
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rarna har goda ämneskunskaper – framför allt i ekonomi och politik – och strävar efter att ha goda relationer till sina elever. Samtliga säger att de sätter eleven
i centrum. Deras mål är att eleverna skall få kunskap, reflektera och bli aktiva
samhällsmedborgare – dvs både kunskaps- och fostransmålen finns där. Utifrån
dessa antaganden kan jag se följande modeller:

Fostran

ELEVEN

Kunskap

Figur 1. Övergripande mål.

Figur 1 visar att lärarna sätter eleven i centrum och ser kunskap- och fostransmålen som beroende av varandra. Eleven skall fostras till en aktiv samhällsmedborgare och för att nå dit måste han/hon tillägna sig kunskap, kunna reflektera över den och kunna använda sig av den. Styrdokumenten och undervisningen betonade tidigare kunskapssidan, men under de senaste decennierna
har fostransaspekten kommit att framhållas alltmer. När forskare analyserar
fostrans- och kunskapsmålen är det vanligt att dessa begrepp separeras, men
lärarna i denna undersökning ser dem som sammanhängande, integrerade – att
det ena förutsätter det andra.
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Aktuell händelse

Fostran

ELEVEN
Politik

Kunskap
Ekonomi

Etablerad
kunskapsstruktur

Figur 2. Undervisningsmodell.

I figur 2 läggs lärarnas undervisningsmodell ovanpå de övergripande målen (figur 1). Vid undervisningen i ett moment/kunskapsområde utgår lärarna från
eller använder sig av en aktuell händelse – dels för att knyta an till verkligheten
och därigenom konkretisera undervisningsinnehållet, men också för att motivera eleven. Lärarens uppgift är att utifrån den aktuella händelsen ge struktur åt
innehållet. De två kunskapsområden som lärarna framhåller som viktiga är politik och ekonomi. I deras uttalanden kan jag se att politikundervisningen ligger
närmare fostranspolen, medan ekonomimomenten i högre utsträckning beskrivs som kunskapsorienterad undervisning.

Sammanfattning
Denna studie av samhällskunskapslärares undervisningserfarenheter visar att
lärarna med tiden har utvecklat ett mer stabilt och varaktigt förhållningssätt till
sin undervisning. Från att ha låtit universitetsanteckningar, akademiska ämnen
och läroboken styra undervisningen har de utvecklat sina egna didaktiska förmågor och strategier (se ovan figur 1 och 2). Den främsta påverkansfaktorn till
detta är den egna erfarenheten.
I inledningen av detta kapitel nämns Verners Rydéns lärobok Medborgarkunskap
från 1923, där han i sitt förord poängterar att undervisningen bör knyta an till
elevernas erfarenheter och att lärarna inte får vara bundna till läroboken. Den
här presenterade studien visar, att de intervjuade lärarna agerar i samklang med
Rydéns idéer. Lärarna säger sig – i sin senare undervisning – inte vara styrda av
läroboken. Deras övergripande mål, som står i överensstämmelse med styrdo-
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kumenten, är att eleverna skall utbildas till ”aktiva samhällsmedborgare” och
lärarnas utgångspunkter i undervisningen är samhällsfrågor/händelser som eleverna kan relatera till. Bronäs läroboksundersökning visar att gymnasieläroböckerna i samhällskunskap ger en passiv bild av medborgaren.40 Även om lärarna inte har det som motivering till att inte använda läroboken eller låta sig
styras av den, kan det möjligen ha en viss betydelse.
I studien framhålls att det är av stor vikt att lärarna besitter gedigna ämneskunskaper. Detta ger dem en säkerhet och en möjlighet att på ett avspänt sätt kunna se sina elever och möta deras frågor. Lärarna menar att eftersom de inte behöver oroa sig för sina ämneskunskaper kan de fokusera på sina elever och deras frågor. När de i början undervisade på högstadiet och upptäckte att de saknade vissa kunskaper såg de till att fortbilda sig.
För att kunna utveckla samhällskunskapsämnet understryker de vikten av att ha
dagliga diskussioner och tankeutbyten med sina ämneskollegor. Detta aktualiserar diskussionen om ämnesarbetslag eller programarbetslag. För att lösa problemet har lärare – där skolans policy är att lärarna skall arbeta i programarbetslag – på eget initiativ kompletterat det med ämnesträffar, ämnesarbetslag eller
projektarbeten. Detta för att inte behöva ”sitta och prata med sig själv” (Gunnar) utan kunna utveckla ämnet och undervisningen i dialog med kollegor.
Gemensamt för de lärare som ingår i studien är också deras tidiga intresse för
samhällsfrågor och politik. Ett engagemang för samhällsfrågor ses som en förutsättning för en bra undervisning.

40

Bronäs, 2000.
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3.

GEOGRAFILÄRARE
Mats Nilsson

Ämnet som försvann
Geografiämnet på gymnasieskolan försvann i slutet av 1960-talet och återuppstod i samband med Lpf 94.1 Skolämnet geografi, med kulturgeografi och naturgeografi som huvuddelar, hade vid borttagandet inte funnits som självständigt ämne på gymnasieskolan mer än några årtionden. Vid återinförandet 1994
uppstod frågan om vem som skulle undervisa i ämnet. Lärarkåren hade inte
förnyats under perioden då ämnet saknades i gymnasieskolan.
Det fanns ett antal lärare med den äldre, detaljstyrda, lärarutbildningen inom
ämnet men inga med den vid denna tid aktuella, målstyrda, lärarutbildningen.
Undervisningen kom till en början att genomföras av naturkunskapslärare samt
samhällskunskapslärare vid sidan av de få ämnesbehöriga lärare som ännu fanns
kvar inom skolverksamheten.2
Kursplanen för geografi angav tydligt att ämnet skulle utgöras av både kulturgeografi och naturgeografi och att dessa båda delar skulle knytas samman. Eftersom gymnasieämnet geografi vid återinförandet inte utvecklats fortlöpande
under cirka tjugofem åren är det en intressant fråga vilken syn de erfarna lärare,
som var med vid borttagandet, hade vid återinförandet av gymnasieämnet geografi.

Kunskapsområdena geografi, geografididaktik samt skolämnet geografi
Utgår vi ifrån själva ordet geografi har det betydelsen jord(be)skrivning som också
kan sägas utgöra själva kärnan av ämnet. Filosofen Immanuel Kant (1724-1804)
förtydligade detta när han ansåg att geografi var en korologisk (rumslig) vetenskap, där platsen är i fokus. Dessa något vaga definitioner kan innebära att geografi kan sägas innefatta ”allt”, vilket leder till problem, då detta ”allt” också
återfinns inom andra kunskapsområden.
I centrum inom geografin som kunskapsområde är människa och naturrelationer studerade utifrån plats/platser och region samt därvid sammanhängande
1
2

Nedläggningsbeslutet togs 1968.
Se bl.a, Geografiska Notiser, 1994:4.
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problem. Utifrån detta perspektiv lyfter Hallin och Gren fram kunskapsområdet
som ett syntesområde, då både natur och kultur vid samma tillfälle studeras
utifrån ett geografiskt avgränsat område.3 Möller väljer att se på geografi som
ett interdisciplinärt kunskapsområde, då ämnet hämtar begrepp, sammanhang,
metoder och synvinklar från ett antal olika discipliner.4
Geografi kan sägas avhandla rumsliga mönster och processer som utgår ifrån
naturgeografi (geomorfologi, klimatologi) och kulturgeografi (befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, socialgeografi, politisk geografi)5. I vissa fall har detta
lett fram till att kunskapsområdet geografi har delats i delarna kulturgeografi
och naturgeografi. Nordenberg poängterar att geografin bör utgöra ett odelbart
kunskapsområde med tanke på att människan i sin verksamhet inte kan exkludera de naturgivna förutsättningarna och förändringar av dessa.6 Hägerstrand
framför idéer om att skolämnet geografi är en helhet som består av
… en hopfogning mellan processer som utspelar sig sida vid sida, ibland
i samverkan, kanske oftare i konflikt med varandra … landskapet som vi
ser det ... är det som ter sig just för ögonblicket …7

Vidare förs diskussionen om att geografin ska till det rumsliga, för ögonblicket
synliga, även lyfta fram det tidsliga i relation till det rumsliga.8 Detta för att
kunna visa på de ständigt pågående processerna i landskapet.
Wennberg väljer att i sin avhandling lyfta fram Pattisons9 fyra traditioner inom
området geografi vilka utgör:
Traditioner inom geografiämnet (de fyra enligt Pattison)
den rumsliga traditionen
den regionala traditionen
människa – miljö traditionen
den naturgeografiska traditionen

Den rumsliga traditionen behandlar framför allt kartläggning av jordytan. Inom
den regionala traditionen studeras en begränsad jordyta, som ses som en unik
enhet; man vill visa på vad som kännetecknar just denna region och vad som
särskiljer den från omkringliggande område. Människa – miljötraditionen be3
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Möller, 2003, s. 24.
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handlar interaktionen mellan människan och naturen utifrån olika områden.
Den naturgeografiska traditionen är helt enkelt naturgeografi.10 En ytterligare
ny forskningsinriktning har benämnts kritisk geografi, vilket som namnet antyder
innebär att denna tradition ifrågasätter den ”gamla” geografin. Molin visar att
denna kritiska inriktnings tyngdpunkt gick från att ha ett eget studieobjekt till
att bli ett perspektiv som kunde studera vilket fenomen som helst.11
Kursplanerna har som syfte att definiera vad ett skolämne ska innehålla och
därmed sätta ramarna för undervisningen. Geografi har under årens lopp varit
ett relativt litet ämnesområde inom gymnasieskolan och ofta fått utgöra ett
skolämne tillsammans med ett annat kunskapsområde inom gymnasiet.
Enligt 1724 års skolförordning för gymnasiet var läraren i geografi förpliktigad
att undervisa om marken samt praktisk kartmätning på sommaren, medan ämnet under vintern bestod av astronomi.12 Detta förändrades vid införandet av
1820 års skolordning då historia och geografi blev ett gemensamt skolämne.
Tyngdpunkten försköts från den lokala utgångspunkten till världsdelarna samt
Sveriges och Europas fysiska och politiska geografi.13 Geografiämnet fortsatte
att vara en del av ämnet historia/geografi även efter 1856 års stadgar för elementarläroverken. I denna konstellation var geografi den svagare parten, vilket
framgår av antalet timmar på schemat. Geografidelens huvudsakliga innehållsliga uppgift kvarstod, med den förändringen att en fördjupning låg på Sveriges
och Norges politiska geografi. Norge var då en del av Sverige.14
Denna ordning kvarstod fram till och med 1909 då en ny undervisningsplan
infördes. Geografi blev då ett självständigt skolämne. Undervisningen skulle
fördjupa de områden inom ämnet som realskolan hade behandlat. Geografiämnet hade i uppdrag att ge en samlad bild av jordytan utifrån dess natur och
människoliv samt ge en fyllig bild av de viktigaste kulturländerna samt Sveriges
geografi. Det nya var att länder utanför Europa skulle behandlas.15 Metodiskt
framhölls att undervisningen skulle byggas upp med återkommande repetitioner
samt att föreläsningar skulle belysas med bilder. Vid sidan av detta förväntades
geografiämnet ha exkursioner för att studera hemortens geografiska förhållan-
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den. Kursplanen pekar på betydelsen av befolknings- och näringsstatistik.16 Fokus skulle ligga på vilka orsaker som låg till grund för nuvarande geografiska
förhållanden, en slags landskapsförståelse. Det fanns anvisningar på allmänna
lagar, utifrån ett deterministiskt synsätt, som förklarade hur landskapet och landets kulturförhållanden hade utvecklats. Olsson menar att tyngdpunkten vid
denna tidpunkt låg på naturvetenskapliga förklaringsmodeller.17
Enligt undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk 1933 skulle geografikursen på gymnasiet innehålla en översiktlig framställning av Europa som helhet
… de naturliga grundvalarna för dess kulturgeografi … näringsgeografi,
befolkning, bebyggelse och politisk geografi … representativa stater i
Östasien och Sydamerika efter samma synpunkter.18

Geografiämnet nådde sin hittills starkaste ställning på gymnasiet vid införandet
av undervisningsplanen 1953. Då ingick geografi under en kort period i samtliga
linjer med två timmar. Därefter kom geografi att ingå i den allmänna linjen,
som var samhällsinriktad, och där geografin blev ett av huvudämnena.19 Innehållet i kursplanen var Sveriges och Nordens geografi samt jordens stora naturoch kulturgeografiska områden. Norden och de stora länderna skulle regionalgeografiskt åskådliggöras med tyngdpunkt på näringslivet. Framför allt skulle
naturförutsättningar och naturtillgångar, befolkningsförhållanden samt näringsliv belysas på sådant sätt att eleverna kunde uppfatta samspelet mellan dessa
områden. Det betonades att fokus skulle vara landskapet och de betingelser
som formar människornas villkor.20 Minskningen av geografiundervisningens
omfattning innebar därefter att den regionala genomgången av geografiska
moment inskränktes till vissa typområden.21
När en ny gymnasiereform infördes 1965 försvann geografin som eget ämne
från gymnasieskolan. De kulturgeografiska delarna integrerades i det nya ämnet
samhällskunskap och de naturgeografiska momenten i ämnet naturkunskap.22
Geografi fortsatte däremot att finnas som ett självständigt ämne på de lägre
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nivåerna.23 När beslutet om återinförande av geografi som självständigt gymnasieämne kom 1994 blev geografi ett karaktärsämne på ett av de 16 nationella
programmen, det samhällsvetenskapliga, samt valbart inom andra program. I
den senaste kursplanen beskrivs geografiämnet ur tre olika aspekter:
den beskrivande aspekten vilken handlar om att eleven stegvis lär känna sin
omvärld och bli bekant med likheter, skillnader och samband vad gäller
levnadsvillkor och miljö i olika områden
den analyserande aspekten som handlar om att eleven förklarar, förstår och
kan analysera omvärldens förhållanden och förändringar med hjälp av
teorier och modeller samt
den konsekvensinriktade aspekten vilken handlar om att eleven med hjälp av
den beskrivande och analyserande aspekten kan förstå och bedöma vilka
konsekvenser människans påverkan i naturen samt bedöma följderna för
olika handlingsalternativ.24

Fokus i kursplanen för det återinförda ämnet har förflyttats till samspelet mellan natur-, kultur- och samhällsbetingade processer och de konsekvenser som
processerna för med sig.25 I ett yttrande till skolverket 1999 betonas att geografiämnet ska ”bidra till att ge elever internationell kompetens och kompetens
inom resurs- och miljöområdet” som syftar till att eleverna ska bli bättre rustade
inför förändringar i framtiden.26
Kursplaneskrivarna utgår ifrån att geografin består av ett antal subdicipliner
(beskrivna tidigare) och att geografin vid undervisningen hämtar begrepp,
sammanhang, metoder och perspektiv från en rad olika discipliner. Det betonas
att undervisningen skall leda till att eleven får en helhetsbild utifrån det rumsliga, men Möller pekar på att det finns en risk att eleverna bara får ”öar” av kunskaper inom respektive subdisciplin.
Geografin har några distinkta men i grunden inbördes förbundna begrepp och
geografin studeras utifrån dessa centrala begrepp som appliceras på de olika
delområdena. Dessa är dels ett deskriptivt rumsligt perspektiv som utgår från
företeelser som lokalisering, förankring, utbredning och fördelning och dels att påvisa
och förklara mönster, variationer och skillnader27. Detta bekräftas delvis genom The
23
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Geographic Education Standards Project (1997) där de identifierade fem grundteman i
undervisning inom geografi. Dessa är/var lokalisering (absolut – relativt), plats
(fysiskt karaktäristiskt – människo karatäristiskt), människa-miljö system (relationer), flöden (ekonomiskt – historiskt – naturliga) och regioner (enhetliga regioner som definieras av samma natur och/eller kultur).

Geografi ur ett ämnesdidaktiskt forskningsperspektiv
Den svenska geografididaktiska forskningen måste anses som svag. Några exempel finns dock. Gösta Wennberg valde att i sin avhandling Geografi och skolgeografi – ett ämnes förändringar lyfta fram skolämnet geografi och dess innehåll i anslutning till kunskapsfilosofiska, läroplanstekniska, utbildningsfilosofiska och
sociologiska perspektiv. Wennbergs vill skapa en förståelse för de yttre ramarna
för lärarens skoldidaktiska handlande.28
Lena Olsson har i sin avhandling Kulturlandskapet i förändring” valt att skildra kultursynen i svenska geografiläroböcker mellan åren 1870-1985. Hon utgår ifrån
två huvudfrågor: Innehåller våra läromedel en specifik kultursyn? Vilka grundelement präglar denna kultursyn? Avhandlingen kommer fram till att läroböckerna inom geografi ger en föråldrad och felaktig bild av människor och länder.29
Hans Holmén och Stefan Anderberg har skrivit boken Geografiämnet i gymnasiet
och i den behandlat frågor som kunskapssyn, ämnesuppfattning och arbetsformer relaterat till läroboken. Den slutsats som de kommer fram till är att läroboken har större betydelse än vad lärarna själva menar.30
Ulrika Blom Mondlande och Bodil Jansund har i sin avhandling Geografi – Didaktik – Praktik valt att undersöka hur geografiska forskningsinriktningar kan
kombineras, utvecklas och konkretiseras i en metod, förloppsmetoden. Syftet
med denna metod är att hjälpa till i tänkandet runt geografiska samband, sammanhang och helheter. Avhandlingen pekar mot undervisningens inre behov
och har till uppgift att finna en didaktisk teori som tydligare ska skapa en förståelse för samband, sammanhang och helheter inom det geografiska ämnet.31
Lena Molin följer delvis upp Wennbergs inriktning i sin avhandling Rum, frirum
och moral där hon prövat lärares tolkning av frirummet utifrån föreställningen
28
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om en selektiv tradition. Hon visar att det finns outnyttjade möjligheter. Molin
väljer att fokusera sin studie mot läroplanutvecklingen.32 Hans Strandberg i
”Geografiämnet i gymnasieskolan” och Kaj Ojanne i ”Vad är geografi för en
blivande lärare” är två mindre studier om synen på geografi bland blivande lärare och elever. Strandberg visar att elevers bild av geografi är att ämnet främst
handlar om namngeografi och länderkunskap.33 Ojannes studie handlar om ett
urval blivande 1-7 lärare, där han kommer fram till att deras bild av geografi
utmärks av namngeografi, främmande länder, naturgeografi och regionalgeografi.34
I följande avsnitt presenteras tre erfarna geografilärares berättelser om vad de
varit med om i skolan från egen skoltid och som verksamma lärare i geografiämnet. Den tidsmässiga spännvidden som intervjupersonerna i sina svar rör sig
över är 1939-2007. Skolstarten sträcker sig för de tre lärarna mellan åren 1946
till 1955. Två av lärarna är idag pensionerade medan den tredje är i slutet av sin
lärargärning.
Avsnittet är strukturerat utifrån vissa teman och en strävan att inom dessa teman identifiera några av lärarnas nyckelidéer.

Att förstå samspelet mellan natur och kultur
~ Intervju med Gustav
Bakgrund
Intervjun sker i ett av universitetets seminarierum med Gustav som precis
kommit hem från sin lägenhet utomlands. Gustav är idag pensionär och är sextiett år men berättar ”att han om fem dagar fyller sextiotvå år och har varit pensionär sedan augusti 2007”. Sin akademiska utbildning började Gustav på filialen i Karlstad där han inhämtade kunskaper i historia. Han valde att studera ett
år i Karlstad för ”någonstans skulle man ju börja men sedan var det de större
universiteten med sina utbud som lockade”. Studierna fortsatte i Umeå ”eftersom jag växt upp i Norrland och kände mig norrländsk”. I Umeå skrev Gustav
en trebetygsuppsats i historia och parallellt med den valde han att läsa geografi.
På frågan varför säger han att ”det var en slump” det var inget som han i förväg
hade bestämt. Han berättar:
32
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… kamrater i studentkorridoren hade läst geografi och berättade lite
grann om vad de gjort och det fängslade mig detta ämne och framför allt
med exkursionerna och allt annat. Framför allt lät naturgeografi mycket
spännande, så det hoppade jag på då.

På universitetet studerade han naturgeografi och kulturgeografi för sig. Detta är
den traditionella uppdelningen vid universiteten - naturgeografi ligger under
naturvetenskap medan kulturgeografi är placerat bland samhällsvetenskaperna.
Efter att ha klarat ämnena i Umeå var det tid att söka till lärarutbildning. Gustav
valde att söka till Lärarhögskolan i Malmö. Skälet, berättar han, var:
… att jag ville flytta så långt bort som möjligt, inte fly från Umeå [men]
jag ville upptäcka något nytt då och Malmö lät väldigt mycket kontinentalt på den tiden. Jag trivdes bra i Malmö det året som jag fick.

Lärarhögskolan var vid denna tidpunkt uppdelad på två terminer varav den första var teoretisk och den andra var en ren praktiktermin. Praktikterminen gjorde
han på ett gymnasium i Ängelholm.
Han berättar att historia var hans favoritämne, men geografiämnet var det som
riktade in honom på att bli lärare. Alternativet var att arbeta på ett arkiv.
När jag hade valt geografi så funderade jag på vad man kunde ha för
glädje av dessa ämnen. Då kom jag fram till att det egentligen endast
fanns två vägar dels att bli lärare och dels att arbeta på någon form av arkiv. Anledningen att det blev lärare var att jag hade sommarjobbat på arkiv och ville ha ett arbete där jag fick lite större spelrum och arbeta med
människor.

Detta att bli lärare är ett val som han inte ångrar: ”jag har trivts vartenda år och
skulle nog välja det igen om jag fick börja om”.
I samband med att geografi återkom som eget ämne till gymnasiet erbjöds ett
antal kurser som en fortbildning. Gustav valde att inte gå dessa kurser utan att
själv fortbilda sig. ”Att plugga in på nytt var roligt och det kändes spännande”.
Stora delar av kulturgeografi hade han redan undervisat i eftersom det var en
del av ämnet samhällskunskap, men naturgeografi fick han läsa in på nytt, på
egen hand: ”Jag läste in det jag kunde och läste kanske in mer än jag behövde,
om man nu kan göra detta”.
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Centralt innehåll
Gustav uppfattar att geografins främsta roll är att förena natur och kultur. Han
menar att samhället har utvecklats så att det är av vikt att knyta ihop natur och
kultur för att nå förståelse för hur dessa delar hör ihop och påverkar varandra.
Gustav anser att geografins uppgift i skolan är att visa på just detta samspel
dem emellan:
Att visa på hur vår jord och vår livsmiljö ser ut. Det är väldigt viktig hur
människor och natur samsas, lever tillsammans på jorden. Samspelet
mellan natur och kultur det är det som geografin beskriver.

När det gäller kursplaner och läroplaner berättar Gustav att han har egen trygghet i vad som ämnet ska innehålla. ”Jag har inte använt dem mycket, jag har
haft en klar bild för mig vad man ska ta upp.” Gustav påpekar att friheten, frirummet, hos lärare att själv utforma sina kurser är stor. Lärarna kan skilja sig åt
i betoningen av var fokus skall ligga på samt i vilken omfattning man väljer att
ta upp vissa delområden.
Dåtidens kontra dagens geografi
På frågan om hur undervisningen bedrevs under hans egen studietid minns
Gustav att eleverna skulle lära sig fakta i ämnet. Namngeografi var något som
kvarstod från hans egen skoltid och i hans tidiga yrkestid:
De skulle kunna städer, älvar och att läraren ibland kryddade det med
musik från landskapet. Jag kommer ihåg Värmlandsvisan och Ångermanlandssången, men framför allt namngeografi.

Senare under studierna så kom geografin, enligt Gustav, även in på områden
som näringsgeografi, handel, livsmedelsproduktion, städer och länder. Han berättar att ”man betade av vad som utmärkte land för land, man använde typländer, det är inte så dumt, man tog med allt som skulle vara med”. Typländer var
sådana länder som ansågs kunna visa på hur det generellt var i det avgränsade
området, som momentet handlade om. En klassisk indelning var att utgå ifrån
världsdelarna. På den tiden delades inte länderna upp i I- respektive U-länder,
vad Gustav minns. På gymnasiet fortsatte de ovan nämnda områdena, men
kompletterades av ekonomisk geografi, näring och handel. Gustav säger att
”samhällskunskap fanns inte då utan geografin hade mycket av samhällskunskapen innan samhällskunskapen dök upp”. Att rabblandet av fakta, namngeografi, har varit så dominerande tror han beror på ”att man ansett att det var viktigt att ha en bas att utgå ifrån”. Ekonomisk geografi kom i fokus, enligt Gus-
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tav, mycket beroende på att under denna period så var ekonomin central. Han
förtäljer att ”mycket i samhället handlade om avspärrning och ransonering.”
Gustav menar också att geografins innehåll färgades av att kunskapen och erfarenheten om andra delar av världen var begränsad:
På den tiden var ju världen så mycket längre ifrån då än nu. Några charterresor och att resa fanns inte på samma sätt som idag så man hade kanske ambitionen att förmedla och lära ut om länder på ett annat sätt genom att läsa. Man lärde sig genom böcker.

Natur- och kulturgeografi innehöll bland annat teman som istiden och befolkningsgeografi. Klimatfrågor var inte så aktuellt som idag, ”inte på något sätt
som det förmodligen skulle ha behövts”. Att geografiämnet var och ibland fortfarande är uppdelad i olika subdicipliner med mer eller mindre vattentäta skott
är något som han återkommer till flera gånger. Gustav ser fortfarande att det
inom ämnet finns olika delar men talar om att metodiskt så har dessa delar i
ökad utsträckning förts samman vid undervisningen:
Nu är det mer att knyta ihop på ett globalt sätt, allt har kommit närmre
och påverkar mer. Förut så läste man kanske mer isolerat i olika bitar
utan ihopkopplingen, det fanns ingen ihopkoppling, det var förr lite olika
lådor som skulle göras.

På frågan hur geografiämnet har förändrats sedan ämnet kom tillbaka så svarar
han efter en stunds fundering att det blivit mer gränsöverskridande till andra
ämnen. De olika ämnena har på ett tydligt sätt vid arbetandet utifrån projekt
förts samman.
Man ser betydelsen av allting och man ser hur allt hör samman, men naturligtvis så måste baskunskaperna om enskilda geografiska områden vara
med först innan man kan genomföra ett större projekt. Förr undervisade
man om länder medan det idag är fenomen i fokus, den kopplingen som
tidigare fanns var till exempel livsmedel och var vi importerade dem
ifrån.

Arbetsformer och upplägg
Egen skoltid och utbildning
På frågan om hur undervisningen var under hans skoltid så svarar han direkt:
… att det viktigaste alltid har varit att läraren har kunnat förmedla ämnet
på ett bra och intressant sätt. Lärarrollen har varit viktig, framför allt läraren är A och O, att någon kan förmedla ämnet på ett bra sätt, varierat
sätt.
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Tyvärr misslyckades hans lärare i gymnasiet med att göra ämnet intressant då
hans gymnasielärares arbetsform var att ge läxa och sedan läxförhör, ”det var
det han hann med”. Geografi på gymnasiet gav inte Gustav någon stimulans.
Däremot stimulerade universitetsstudierna och de arbetsformer som mötte honom inom geografi.
På universitetet var undervisningen uppbyggd på fakta och tillämpning
av fakta. Man skulle kunna se skillnader mellan glacifluvial och svallad
morän, man fick verkligen se det framför sig.

Vidare berättar han att de ”var mycket i laborationssalen och kunde känna igen
det i naturen. Detta tillsammans med exkursioner var oerhört viktiga.”
På lärarhögskolan lade lärarna stor vikt vid det personliga agerandet. Där fick de
studerande genomföra ett antal övningar samt studera erfarna lärares undervisning. Målet var att skapa en ”bank” av övningar inför det kommande läraryrket.
”Det var många demonstrationsövningar där vi satt bakom en spegelvägg och
såg på när utsedda lärare höll undervisning för elever, det var ganska så bra.”
Gustav menar att detta gav mer än dagens auskultationer då man fick känslan
av att sitta med utan att påverka klassen. På frågan om hur läraren rent taktiskt
skulle lägga upp en lektion så blir svaret efter ett avbrott av skratt:
Ja då fick vi ett givet moment, en introduktion på en till två minuter, sedan skulle lektionen fyllas med lärarledd undervisning eller elevarbete,
sedan knyta ihop säcken på slutet med lite återkoppling. En del var nog
bra, man kan säga att det var bra för en del nya studenter. Jag tror att det
var bra men nu efteråt kan man ha lite roligt åt det.

Gustav berättar att planering var fokuserat mot att strukturera lektionen i tidsenheter. Lärarens roll var kontrollerande utifrån upplägg och innehåll samt att
ha kontroll över själva förloppet.
Egen yrkestid
Han beskriver sig själv som förhållandevis vanlig lärare i början av sin yrkeskarriär med föreläsningar, lärobok och därtill hörande arbetsuppgifter. Detta var
det gängse undervisningsättet vid denna tid. Vid en jämförelse med hur han
undervisade förr och idag så svarar Gustaf att:
… jag tror att i början så gjorde jag nog mer detaljerade lektionsplaneringar än i slutet. Jag var mer läroboksbunden de första två tre åren men
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med tiden har jag försökt att få till mer exkursioner och material vid sidan av läroboken allt eftersom tiden har gått.

Den största skillnaden är, säger han, framför allt att han har försökt att komma
ut mera i samhället och naturen på senare år. Dessutom berättar han att i takt
med att han blivit mer erfaren:
… så har jag så klart blivit säkrare på mig själv och fått mera erfarenhet i
och med erfarenheten så kan man aktualisera områdena mer och låta eleverna bli delaktiga i urvalet och presentationen. Manus gav i början en
trygghetskänsla, men ju längre tiden gått så ju mer har jag utgått ifrån
eleven och deras värld.

När geografi återkom, ”blev det som att starta om på nytt”. Därför tror Gustav
att vissa elever förmodligen upplevde honom olika beroende på vilket ämne de
hade honom i. Han kände själv hur han vid undervisning i geografi återgick till
hur han undervisade i början av sin lärarkarriär, mera kontrollinriktat utifrån
innehåll och arbetssätt. ”Eleverna kanske kände att det var lite konstigt, att de
upplevde två olika lärare i mig eftersom jag även hade dem i historia. Det gjorde
de säkert.”
Rent konkret började han ett moment med att fundera på vad som skulle tas
upp och hur mycket tid han hade att tillgå. Därefter delade han in undervisningen utifrån lärarledda moment samt arbetsuppgifter, för att senare övergå till
att se på vilket sätt han kunde lyfta momentet med olika former av aktualiseringar. Ett alternativ var att knyta an till skönlitteratur, en återknytning till hur
han själv blev undervisad i ämnet. Då hans egna lärare arbetade med skönlitteratur vid behandlandet av geografi för att öka intresset:
… krydda momentet med till exempel om det finns det något skönlitterärt relaterat till det hela. Vilka bitar kan jag lägga in? Men ytterst tidsramen, men att man är så flexibel att om det inte skulle hålla kan man dra
över.

Gustav hävdar bestämt att kunskapen hos eleverna konstrueras vid själva undervisningen i relation till elevernas egna erfarenheter, det upplägg och det material som momentet innehåller. Det är viktigt, enligt Gustav, att läraren förbereder ett moment noggrant, men när momentet väl börjar gäller det att vara
flexibel i förhållande till elevernas perspektiv. Han sätter stor tillit till elevernas
egna kunskaper och som han säger att när momenten sedan startar:
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… sker det som sker, eleverna kan göra det mesta själva. Jag försöker få
upp något som kan vara intressant. Funderar på vilka frågor som eleverna kan ställa och hur jag ska svara på dem.

För en lärare är det viktigt att fundera på vilka frågor som kan uppkomma under momentet samt att lyfta fram eleverna genom att ställa några problemorienterade frågor. Det är viktigt enligt Gustav att elever får självförtroende genom
att utmanas och lyckas:
[Att] förbereda några provocerande frågor för att få till det analytiska resonemanget och ställa krav, de ska känna att det är lite motstånd och få
tillfredsställelse att klara av det, kliva över tröskeln och förstå.

Han påpekar att erfarenheten har medverkat till att han i slutet av sin yrkesbana
inte hade några detaljerade lektionsplaneringar:
Det handlar mycket om idéer, frågor och helt enkelt vad det finns för
något att koka soppa på. Jag talar först om vad vi ska göra idag, och
eventuellt en overhead på det, sedan tar jag fram en liknande overhead i
slutet och låter oss fundera på vad vi gjort, det hann vi inte, det läser vi
på.

Enligt Gustav är klassens sammansättning betydelsefull för hur han kan lägga
upp ett pass och vilka arbetsformer han väljer. Han ser en stor skillnad mellan
att ha en ”receptiv” klass jämfört med en ”icke-receptiv” klass. Det blir också
skillnad när på dagen lektionen sker.
”Det är många faktorer som kan styra så jag har fått anpassa mig efter dem också, allting i undervisningen ska flyta framåt.” Han berättar att med en klass som
inte är så receptiv ökar lärarens aktivitet och även kontroll. Samspelet mellan
lärare och elev är en stor del av undervisningen, enligt Gustav. Han menar att
hans upplägg på undervisningen anpassas beroende på vilken klass han ska undervisa i.
En receptiv klass är intresserad och framåt och då går allt som på räls.
De kommer med egna tankar och egna synpunkter hela tiden, medan i en
icke- receptiv klass - om det är en riktigt stor klass - så är det annat som
lockar mer och då måste man styra upp det mer skriftligt. En ickereceptiv kompletterade jag det skriftliga med att säga jag kommer att fråga vem som helst och inte bara den som räcker upp handen, för då blev
de mer på hugget. Jag säger att om fem minuter kommer vem som helst
att få en fråga på det vi just nu läser om.
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Internet är något som på senare år påverkat hans upplägg. Internet innebär att
överskådligheten för läraren minskade och därmed svårigheten att se vem som
gjort vad. Med anledning av detta valde Gustav att endast ha grupparbete en
gång per termin medan de individuella uppgifterna ökade:
Det var lite svårt att kunna se hur arbetet framskred. Det handlade
mycket om att hålla rätt på elever som inte var intresserade och inte ville
arbeta i grupp och överlät till andra elever att skriva arbetet.

Han vill inte vara en person som springer runt och kontrollerar vem som gjort
vad. De individuella uppgifterna valde han att ”styra ganska mycket för att undvika att de plockades direkt från nätet, jag ville undvika att de bara satt och tittade där”. Han gjorde detta genom att informera eleverna om vad som skulle
bedömas och därmed beaktas.

Påverkansfaktorer
När jag ställde frågan vad som format hans sätt att undervisa så lyfter han fram
förebilder under sin egen studietid samt kollegor framför allt inom geografi.
Det viktiga för Gustav är reflekterande samtal runt undervisning med kollegor
och lärarkandidater inom ämnet:
Kanske har det varit samarbetet med andra kollegor inom ämnet, det
ömsesidiga pratet har varit oerhört utvecklande inom ämnet till och med
helt avgörande. Detta utbyte mellan kollegor inom ämnet tillsammans
med de kandidater som jag handledde under åren, som visade upp stor
kreativitet, initiativförmåga och kommit med idéer, som gett mig impulser.

När Gustav funderar på hur lärarrollen har förändrats så svarar han att den
största skillnaden är att undervisning kommunikativt har förändrats reviderats
från envägskommunikationen till en ökad tvåvägskommunikation. Hjälpmedlen har också förändrats. Detta tror han är en följd av samhällsutvecklingen och
läroplanernas förnyade inriktning mot färdigheter snarare än fakta:
Förr hade mycket envägskommunikation, utlärande, katederundervisning
till att idag vara tvåvägskommunikation, ja vad ska man säga, kunna utnyttja saker och ting utanför klassrummet framför allt nya hjälpmedel
som finns i filmer, Internet och annat, det var ju bara smalfilm förr.
Mindre katederundervisning idag men det är viktigt med katederundervisning när det behövs och det gör den ibland.
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Ekonomiska ramar och förutsättningar för undervisningen har förändrats till
det sämre. För Gustav är detta med exkursioner en viktig bit av geografin men
tyvärr har resursbristen varit och ”är ett problem som på flera sätt omöjliggjort
detta”. Han återkommer flera gånger till de begränsningar som skolan har
tvingats till beroende på den allt mindre budgeten inom varje ämne. Gustav
berättar att på 1970-talet fanns det möjligheter att göra resor ut i Europa.
På frågan om det är något han skulle ha velat göra annorlunda om han hade
haft möjligheten att fritt fått påverka sin undervisning funderar Gustav en stund
innan han svarar: ”Ja, det är det, jag skulle velat göra mer resor och exkursioner,
mycket, mycket mer.”

Att skapa förståelse för frågor som rör miljön och därtill
miljötänkandet
~ Intervju med Lisa
Bakgrund
Min intervju med Lisa äger rum i en av skolans lokaler där hon idag är verksam.
Intervjun sker i ett av gymnasieskolans grupprum. Sin akademiska utbildning
genomgick Lisa vid Umeå universitet i ämnena historia 60 poäng, svenska 60
poäng och geografi 40 poäng. På frågan varför hon valde att studera geografi så
berättar Lisa att det inte var något som hon själv hade tänkt ut, utan det blev så
efter samtal med en kamrat: ”Jag hade någon kompis som hade läst geografi
och jag tyckte det lät väldigt spännande.”
Lisa berättar vidare att det var en så trevlig institution vid Umeå universitet. Det
låg lite avsides till från de andra institutionerna. Hon återkommer ofta till detta
med social trygghet i sin utbildning ”vi var som en enda familj, jag tyckte det
var kul. ”
Hon ansåg även att hon uppfattade geografi som ett lite enklare ämne och detta
i kombination med att hon var som hon uttrycker det:
… jag var kanske lite feg och tänkte att när man kom (till universitetet)
och precis tagit studenten att man skulle ta det ämnet i början som inte
var så svårt, så fick det bli geografi. Det var även två kompisar som valde
geografi så kanske var valet av geografi delvis ett kompisval, men de
andra två slutade så jag var den enda som fullföljde.
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Men att lära sig om världen var det hon ansåg var intressant. Hon kommer ihåg
att det var en bra utbildning som var traditionell med mycket föreläsningar och
gruppövningar. ”På den tiden hade lärarna tid och pengar jämfört med idag,
samtidigt som det var få studenter som studerade på universitet.” Kurserna var
omfattande både till antalet föreläsningar och till sitt innehåll ”rätt så mycket
föreläsningar och man kunde klara sig på bara anteckningarna, man kompletterade anteckningarna med läroböckerna, så man skrev så att pennan glödde.”
Som svar på varför hon valde läraryrket så svarar hon att det var ett val som
bara blev:
Jo, det kan du förstå att det inte var medvetet val utan jag började läsa de
ämnena som jag tyckte var intressanta. Jag läste geografi för det tyckte jag
lät kul sedan svenska för även det tyckte jag var kul redan på grundskolan
och sist historia och först då insåg jag att det var läraryrket som passade
bäst utifrån de ämnena som jag hade läst.

Hon valde att bli lärare trots att hon till sina kurskamrater tidigare sagt att: ”Jag
ska i alla fall inte bli lärare var det man sa om de frågade, men där hamnade
jag.”
I samband med att geografi på nytt blev ett självständigt skolämne på gymnasieskolan 1994 så valde Lisa att studera en fempoängskurs på Uppsala universitet.
Några av universiteten gav fortbildningskurser i samband med återinförandet av
skolämnet geografi. Hon minns att hon åkte iväg någon helg och var med på
exkursioner vid Siljansringen. Fortbildningen var något som hon gjorde samtidigt som hon arbetade. Kursens innehåll var främst inriktad på naturgeografi,
som hade utvecklats mycket sedan hon själv studerade. Bland annat fanns inte
platteorin, det vill säga att jorden består av ett antal plattor som rör sig i förhållande till varandra och därmed ger en förklaring till varför jordbävningar och
vulkanutbrott framför allt sker där de sker, under hennes studietid: ”Det var
något som verkligen hade förändrats sedan jag gick min utbildning.”

Centralt innehåll
På frågan om vilken roll som geografin har att fylla så börjar Lisa med att förklara att geografi varit borta ett tag, att det låg under andra ämnen, men att ämnet nu har återkommit som eget ämne och det har blivit lite mera tyngd. Hon
påpekar att kunskapsområdet som eget ämne fått ökad status . Studiet av geografi syftar enligt Lisa till:
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… att skapa förståelse för frågor som rör miljön och därtill miljötänkandet. Ämnet är viktigt när det gäller att förstå områden som resurser,
energi, samhällsutvecklingen och dess förändring.

Miljöfrågorna är viktiga, anser Lisa, något som alla personer behöver ha med sig
för att kunna fatta riktiga beslut i olika sammanhang. Det är inte alltid fakta som
är det viktigaste. Lisa framhåller att:
… stoffet inte är det viktigaste utan snarare att förstå sammanhang men
trots detta bör man även ha vissa grundkunskaper för att kunna göra någon analys, man måste veta vissa grundprinciper.

Dåtidens kontra dagens ämne
Vad som var viktigt inom ämnet under hennes egen skoltid kan hon inte minnas. ”Det kan jag inte påminna mig om. Hoppas att mina elever kan mer än vad
jag kommer ihåg”. Senare erinrar hon sig att ämnet på gymnasiet innehöll
mycket svensk ekonomi.
Det hon minns från olika föreläsare på universitetet var att de hade olika delmoment och var och en ansåg att sin del var det viktigaste inom ämnet. Inom
naturgeografin läste de om bergskedjeutvecklingar men i och med att det var
innan platteorin hade vunnit mark så ”jag kommer inte ihåg hur de fick till
bergskedjeutvecklingen”. Vidare läste de om klimat och jordbruk. Inom kulturgeografi läste de om ekonomisk geografi, bebyggelse, lokalbygden, glesbygdsforskning och om tredje världen, ”det senare var något nytt som hade börjat
komma”, minns hon. Lisa kommer ihåg att hon ”hade en bok som var som en
bibel … en mastig sak tjock som en bibel…en blå bok och tunna blad som en
psalmbok” som handlade om ekonomisk geografi”.
Lisa berättar att när geografin återinfördes tyckte hon att det var intressant att
återigen ha ett naturvetenskapligt ämne ”för man kunde säga att så är det och
… det inget mer med det, till skillnad från historia och svenska där det är mer
flummigt, för där kan man säga att så kan man ju säga”. I och med att geografiämnet kom tillbaka har ämneskunskaperna fått mera tyngd jämfört med när
geografiavsnitten låg under andra ämnen säger Lisa:
Det som framför allt har förändrats är naturgeografin, eftersom det är
mycket som hör ihop med platteorin, medan när det gäller kulturgeografi
så har näringslivet förändrats, det blåser andra vindar med strukturrationaliseringar och fusioner.
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Hon konstaterar att förr läste eleverna mera fakta om olika länder utifrån ett
regionalgeografiskt perspektiv35 och genom det fick man med de variationer på
fenomen som ingår i geografi. Idag har det skett en tyngdförflyttning så att man
snarare utgår ifrån fenomen relaterat till de olika subdisciplinerna än ifrån länder.
Idag handlar det mer om fenomen som klimat, jordbruk, istiden med
mera och nu gör man nedslag i världen utifrån fenomen. Detta med geografiska indelningar har minskat på bekostnad av geografiska fenomen.

Förändringen inom ämnet geografi var inte så omfattande för bland annat, tror
hon, på grund av att familjerna själva köpte böckerna och ”ofta tänkte familjen
att hela familjen skulle ha nytta av samma lärobok så det var inte så ofta man
bytte böcker utan man [som lärare] tänkte på familjeekonomin”, säger Lisa.
Fakta stod sig längre och böckerna var mera faktabaserade medan det idag är
mera diskussionsböcker och att eleverna ska förstå samband. Geografi har för
Lisa alltid varit ett bildningsämne trots att det enligt henne alltid ingått mycket
laborationer och exkursioner. Vad som eventuellt skulle vara motsägelsen redogör hon inte för.
När det gäller själva urvalet av innehållet så lyfter hon snabbt fram det formella
uppdraget i form av läroplanen: ”Man måste utgå ifrån läroplanen så klart”.
Men samtidigt betonar hon lärarens frihet i valet av innehållet genom att föra
fram att vissa avsnitt som ligger på B-kursen som är ”väldigt viktiga saker som
negligeras … men det brukar jag ta upp ändå på A-kursen”. Anledningen till
detta är att B-kursen endast läses av ett fåtal av eleverna och att de annars skulle
missa dessa avsnitt. Lisa understryker likväl att hon följer läroplanen. ”Jag följer
läroplanen och det finns anvisningar där och läroböckerna följer dessa”. Lisa
ser sig som en tjänsteman och säger: ”att som tjänsteman är man skyldig att
följa läroplanen som regering och riksdag lagt fram.”
Fast samtidigt så återkommer Lisa till friheten, frirummet, med att säga att
kursplanen är ”ganska luddigt skriven så som lärare kan man nästan göra vad
man vill inom dess ram”.

35

Man utgår ifrån ett avgränsat område, en region, och beskriver den utifrån vad som särskiljer
denna region från de intilliggande.
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Arbetsformer och upplägg
Egen skoltid
På frågan om hur undervisningen på universitetet var upplagd så svarar hon att
det var många föreläsningar och gruppövningar. Vid sidan av dessa genomförde
geografin till skillnad från andra ämnen exkursioner och laborationer. När det
gäller tentamen så var det mest skriftliga tentamensuppgifter med flersvars alternativ, multiple choice frågor. Men det var även några muntliga och då fick
hon träffa professorn för han ville träffa alla studenterna. Hon beskriver framför allt en muntlig tentamen då en student hade misslyckats och skulle tentera
på nytt och vid detta tillfälle hade lektorn glömt bort detta ”och sa [när han
påmindes om detta] till studenten att hänga på cykeln, för lektorn skulle hem
och äta lunch, så ställer jag frågor under tiden, och det gjorde han”. Studenten
cyklade och blev efter detta godkänd.
Under lärarutbildningen fick Lisa studera psykologi och gruppdynamiska övningar och andra allmänna saker relaterat till undervisning under den första terminen. MAKIS36 var ett upplägg på undervisning som lärdes ut på lärarutbildningen. Lisa förklarar att de fick lära sig att varje lektion skulle bygga på den så
kallade MAKIS-modellen:
Den utgick ifrån olika moment i undervisningen. De första åtta minuterarna var den tid som eleverna lyssnade och då gällde det att få eleverna
intresserade, annars for tankarna iväg på annat håll, efter det skulle man
ge eleverna konkreta uppgifter.

Denna modell fungerade på en del elever, men med de andra blev det bara
merarbete: ”Då fick jag gå runt i klassen och återigen ge instruktioner om vad
de skulle göra.” MAKIS är inget som jag tänker på numera, berättar hon
skrattande. Hon betraktar det som en dagslända liksom många andra upplägg
och begrepp som lanserats sedan dess. Hon nämner att grupparbeten var något
som diskuterades under utbildningen men som blev mer aktuellt på 1980-talet.
Hon beskriver också att de under lärarutbildningen uppmanades att lägga upp
sin undervisning i relation till läroböckerna och därtill hörande arbetsövningar.
Egen yrkestid
I början av sin yrkestid så var Lisa i hög grad beroende av läromedlen i sin uppläggning av undervisningen. Läromedlen handlade till stor del om att fylla i ord
och svara på frågor utifrån läroboken.:
36

MAKIS stod för Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering och Samarbete.
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Det var ju inte det bästa att hålla på med sådant, utan det var istället att
resonera om något och att få eleverna att förstå sammanhang och så,
men det var mycket på sextio- och sjuttiotalet att fylla i arbetsböcker utifrån läroboken.

Undervisningen var starkt centrerad runt läroboken och att kontrollera att eleverna hade läst innehållet. På lärarutbildningen utgick lärarna ifrån läroplanen,
vilken studerades noggrant och där fanns det klara anvisningar om hur och vad
som skulle tas upp. Läroböckerna följde läroplanerna. Det säger Lisa innebar:
”att när man använde sig av läroboken så kände man sig i och för sig trygg även
om det ibland var tråkigt.”
Att lösa arbetsuppgifter relaterade till en lärobok var något hon övergav efter de
första åren. Idag anser hon att undervisningen bör formuleras runt individen
(eleven) snarare än runt läroboken:
Det är istället att resonera och att få eleverna att förstå sammanhang
som är viktigt i undervisningen. Samtidigt kör var och en sitt eget race,
det är väl ingenting att man måste göra på ett speciellt sätt. Mycket hängde på om man hade lite år på nacken och lite erfarenhet.

Vid en jämförelse mellan hur hon valde att lägga upp undervisningen svarar
Lisa att under sjuttiotalet var undervisningen mycket centrerad till läroböckerna
och ifyllandet av dess arbetshäften. Detta var ett upplägg som Lisa förändrade
när hon fick mer erfarenhet. Utvecklandet av undervisningen sker genom den
erfarenhet som man får, det är en process som går stegvis.
Hennes undervisning har övergått från att ofta basera sig på föreläsningar och
därtill hörande arbetsuppgifter till att hon idag försöker att anpassa sin undervisning efter klasserna ”man kan inte köra samma till alla klasser. Det är ju annorlunda att undervisa en etta jämfört med en trea”. Det gäller både innehåll
och metod.
…att jag inte är en sån här person som vänder på högen och börjar om
från början vid termins slut utan jag har olika upplägg med olika klasser.
Det viktigaste i min undervisning är att variera sig. Dels så tar man till sig
nya saker som påverkar en utifrån men även för sin egen skull. Man orkar inte hålla på med samma övningar för då skulle man inte orka med
detta yrket.

För Lisa är det viktigt att försöka hitta nya infallsvinklar och variera sin undervisning, ibland övningar, ibland lärarlett samt ibland grupparbeten. Textanalys
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med hjälp av mediearkivet i samband med olika aktuella händelser i världen är
något som blivit vanligare genom åren. Då utgår hon från frågor som fokuserar
orsaker och följder av olika händelser genom att eleverna får ta reda på fakta
om och varför det blir till exempel en jordbävning på vissa platser. När det gäller grupparbeten så poängterar hon att: ”nackdelen är att vissa halkar med på ett
bananskal men trots det så tycker jag att jag kan se vem som gör vad.”
Vid grupparbeten så väljer hon att ibland låta eleverna sätta ihop sina grupper
själva och ibland som hon säger ”sätter jag ihop grupperna själv och då gör jag
så att svaga elever kommer med någon som kan ta initiativet så att det blir resultat”. Lisa menar att fördelarna med grupparbeten är att eleverna kan diskutera en sak och ”själva komma på att inte få allt serverat utan får lov att utgå
ifrån någon problematik som de själva ska lösa tillsammans.”
Genom åren har Lisa samlat en mapp med varje avsnitt som hon säger sig ta
”hjälp av men samtidigt försöker jag att finna nya infallsvinklar”. Omfattningen
av det senare beror mycket på vilken tid hon kan avsätta till förberedelser inför
nya moment ”har man för mycket att göra så kör man det som man gjorde
ifjol”. När hon förbereder översiktsläser hon först ett avsnitt och funderar på
hur eleverna ska examineras, prov eller arbeten. Efter detta funderar hon på
vilka medier hon behöver. Lisa anser att som lärare måste man planera kursen
till att börja med och ”först därefter tar jag diskussionen med eleverna hur de
vill att vi ska lägga upp terminen, det är viktigt att eleverna får vara med och
påverka”, hävdar Lisa. Hon anser att det är viktigt att ha en grovplanering i början som man presenterar för klassen, detta så att de får något att utgå ifrån.
Största förändringen när det gäller arbetssättet på senare år inom geografin är
att den flyttats från årskurs tre till årskurs ett. Hon relaterar detta till att elevernas mognad har en stor påverkan på undervisningen:
Det är annorlunda att ha en etta jämfört med en trea. En trea har mer
kött på benen så man kan tänja mer på deras gränser. Nu är det mer frågor om vilka sidor och hur många sidor vi har till provet. Detta har påverkat min undervisning, idag får jag styra eleverna mer i deras arbete på
grund av att de inte är lika självständiga, i trean är de mer självständiga.

Metodiskt arbetar Lisa utifrån att först börja med enklare saker och sedan
komma med svårare saker ”jag använder analysprogram och försöker med hjälp
av dessa förklara vad som var orsaken till ett visst fenomen, samt varför det
skett här och fått dessa följder”. Metodiskt har hennes största förändring skett
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genom att erfarenheten och tilliten till sig själv som lärare har ökat hennes
trygghet inom ämnet och medfört en ökad flexibilitet. ”Jag tror att jag fått mer
självförtroende och är tryggare i min roll. Jag litar mer på mig själv och inte enbart på läroboken.”
Största svårigheten i att undervisa i geografi är, enligt henne, att hon ofta arbetar med alltför stora klasser, lite drygt trettio stycken. De skulle snarare vara
cirka 25 elever i varje klass, framhåller hon. Men det är även ett problem att
geografiklasserna ofta består av elever från flera klasser. Lisa menar att det förhindrar ämnesöverskridande verksamhet när så är fallet:
… vid sidan av storleken på klasserna är det att vi ibland slår ihop flera
klasser och på detta sätt undermineras möjligheterna att arbeta över ämnesgränserna då de har olika lärare i ämnena.

När det gäller själva innehållet så anser hon att avsnitten där det ingår kemi är
svårast att undervisa om, ”hittar jag en sten där ute så är jag inte säker på att jag
kan vad det är”.
Lisa beskriver hur hon genom åren att hon har blivit mera självsäker och har
fått mycket mera självförtroende, hon är tryggare i sin roll. Detta har fått till
följd att i undervisningen litar hon mera på sig själv och inte på läroböckerna
som i början stod för tryggheten. På 1970-talet, berättar Lisa, så ifrågasattes inte
lärarnas auktoritet ”det var något självklart”. Något annat som har påverkat
hennes lärarroll är att fuskandet har blivit vanligare. Internet har medfört att
hennes roll har blivit mer kontrollerande än den var förut:
… rena plagiat och det tycker jag är riktigt trist i lärarrollen nu för tiden
de här fuskarna. Varje gång jag hittar saker som de har knyckt rakt av
och lämnat in och så ser man att det inte är de som gjort det. När man
kommer på dem är det tråkigt.

På frågan om det är något som Lisa inte har gjort i undervisningen, som hon
skulle ha velat göra, svarar hon att enligt henne finns det inte några hinder för
en lärare utan ”jag tycker man gör som man vill.”
Läraren är fortfarande den som bestämmer vad som ska ske i klassrummet,
både gentemot elever men också skolledningen, säger Lisa. ”De senare är inte
så intresserade av hur jag lägger upp undervisningen”. Hon tillägger att ”så
länge de inte hör några klagomål så har de inget att erinra”.
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Påverkansfaktorer
När jag ställde frågan vad som har format hennes sätt att undervisa så svarade
hon ”… hela världen påverkar en varje dag så det är i stort sett omöjligt att svara på denna fråga.” Samtidigt framhåller hon läroplanens betydelse.
Jag tror att läroplanen som jag följer påverkat mig mest, men man får ju
titta vad som händer i världen sådana saker som är aktuella får man lov
att ta upp då och inte om två månader för att man planerat så.

I och med att ämnet geografi idag endast finns som karaktärsämne inom samhällsprogrammet så har gymnasieskolorna ofta endast en behörig lärare i geografi. Det krävs förhållandevis stora gymnasieskolor för att det ska finnas flera
kollegor inom geografiämnet. Det kollegiala utbytet inom ämnet är därmed ofta
begränsat, för att inte säga obefintligt inom den egna gymnasieskolan. Lisa bekräftar detta genom att svara att: ”Ämnet är så litet så påverkan är liten. Man
har ju nästan varit ensam. Det fanns annan lärare i geografi tidigare men det var
ingen jag ville ha samarbete med.”
När det gäller påverkan från kollegor inom andra ämnen så ser hon den som
förhållandevis stor ”och det tycker jag kul och intressant”. Detta hör ihop med
att man arbetar i arbetslag runt eleverna på den skolan som hon är verksam i.
Hon själv anser att arbetslag är företrädesvis bättre än ämneslag då eleven här
får komma i centrum i den tidigare snarare än ämnet. ”Arbetslaget ger en fokusering till eleven medan ämneslaget tenderar att fokusera till ämnet. Arbetslag
ger bättre studier för eleven.” Lisa har samarbete med samhällskunskap i studier
av U-land respektive I-land. Tidigare arbetade hon med företagsekonomi om
ortens näringsliv, men idag är inte den som har företagsekonomi så intresserad
av samarbete. ”Att arbeta över ämnesgränserna tycker jag är intressant, om man
har kollegier som är intresserade”, säger Lisa.

Att skapa förståelse för den värld vi lever i
~ Intervju med Karl
Bakgrund
Min intervju med Karl äger rum i ett av universitetets seminarierum vid geografiavdelningen. Karl är idag sextioåtta år och berättar att han arbetat i skolan sedan 1966 vilket var det år som han tog sin examen vid lärarutbildningen. Sedan
fyra år tillbaka så tillbringar Karl sin tid som pensionär. Hans akademiska utbildning skedde vid universitetet i Lund. De ämnen han valde att studera var
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nationalekonomi, statskunskap, historia, geografi och pedagogik. På frågan varför Karl valde att studera geografi var främsta orsaken att han tyckte ämnet var
roligt på gymnasiet. Han beskriver att han hade en förebild i form av sin gymnasielärare som han uppfattade som en god och entusiasmerande lärare:
… och sedan har jag alltid varit naturvetenskapligt och tekniskt intresserad men jag funderade aldrig på att bli ingenjör. Geografin lockade på
grund av mina intressen. Min lärare på gymnasiet var en driftig karl och
även läroboksförfattare, han var inspirerande och mycket kunnig.

Vid sidan av läraren nämner Karl senare i intervjun att ”geografins hantverksmässiga undervisning var jättebra och tände mig då på geografin”. Geografin
var ett tvåbetygsämne som var indelat på sådant sätt att första terminen läste
man naturgeografi och andra kulturgeografi. Karl konstaterar att: ”Det var den
roligaste tid jag haft i min utbildning ... jätteroligt.”
Som svar på varför han valde att bli lärare så säger han snabbt, ”att det förmodligen ligger i generna, hans mor och far var lärare och hans fars åtta syskon var
samtliga lärare.”
Han hade inte bestämt sig för att bli lärare när han började studera vid universitetet men med kombinationen samhällskunskap, nationalekonomi och geografi
”så var det givet att bli lärare. Karl sammanfattar ett långt resonemang genom
att säga ”när jag valde geografi så var det klart att det skulle bli lärare men idén
fanns nog tidigare”. Hade det varit ett år senare så hade han valt bort geografin
för det visade sig att det nya gymnasiet 1968 inte innehöll någon geografi utan
ämnet hade uppgått i andra ämnen:
I och med beslutet att ta bort geografin som eget ämne på gymnasieskolan så ansågs geografin vara ett dödförklarat ämne. Klassen i geografi [ på
universitetet] halverades direkt efter beslutet 1968.

I samband med att ämnet återkom på gymnasiet fick han och en kollega åka på
en fortbildningskurs för lärare i geografi som gavs av Umeå universitet. ”Det
var en fantastisk fin kurs men inte speciellt givande, gav inte så mycket nytt och
var så begränsad till naturgeografi”, minns Karl. Han fick studera bergarter och
formationer i naturen. En exkursion gick från kusten i Umeå till de norska fjällen.
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Centralt innehåll
Som svar på frågan vad geografi handlar om svarar Karl att geografin alltid varit
förknippad med det rumsliga ”geografin är väl det rumsliga vad som sker idag
kan man säga”. Geografin ska lyfta fram det rumsliga och förändringen av det
som hänt på en plats och sätta i samband med vad som sker nu, hävdar han.
Han påpekar att:
Förståelsen för strukturen i samhället och framväxten av den är något
som är betydelsefullt inom geografin. Målet med min geografiundervisning har varit viljan att de (eleverna) förstår den värld de lever i, i stort
sett. Dels vill jag ha att de ska veta hur världen ser ut, man ska veta om
länder och hur de ser ut.

När han berättar detta så stannar han upp och säger att detta med samlandet av
fakta ”är något som nästan anses fult. Man kan inte säga kartkunskap idag, men
jag menar att man ska ha ett hum om var länder ligger och hur de ser ut”. Han
berättar vidare att geografins roll är även att:
Förstå hur världen ser ut och de olika förutsättningar och betingelser
som skapar livsvillkoren i olika delar av världen, varför det är så, hur det
ser ut, vill jag att de ska veta. En annan sak som geografin ska lära eleverna är att förstå varför ett landskap ser ut som det gör samt vad som
bygger upp landskapet när de går i ett.

Områden som resursfördelning, miljöfaktorer, klimat är frågor som är
”brännande heta och viktiga idag”, säger Karl, ”men det var de inte förut, men
de har alltid funnits med inom geografin”.
Dåtidens kontra dagens geografi
På frågan vad som var viktigt under sin egen skoltid svarar han ”lokaliseringsfrågor, industrier, naturgeografi och näringsgeografi”. Karl berättar att på universitetet läste han inom naturgeografi om områden som fotogrammatik, fotostudie, klimatologi, geologi, geomorfologi. ”Jag har tjuvtittat i och med en städning på vinden i hemmet för inte så länge sedan”. Han berättar om exkursioner
när de besökte moräner, horstar, kalkstensbrott och såg istidens gränslinjer.
”Det jag minns mest är den praktiska tillämpningen av det vi läste.” Inom kulturgeografi var bebyggelsestrukturer, näringsliv, lokaliseringsteorier, centralitetsteorier och tranportgeografi de centrala områdena. Han minns att de samlade in
grundmaterial utifrån olika geografiska områden inom olika fält inom geografin
och ritade kartor. Senare i intervjun berättar han även att U-landsfrågor och om
u-landsproblematiken var något som ”vi faktiskt diskuterade” under utbildning-
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en inom geografi. Tyngdpunkten låg enligt Karl mot att lära sig en ”massa fakta
om olika saker. Då reflekterade man inte så mycket om detta, men förr matades
man med en mängd fakta.”
När han själv kom ut för att undervisa i geografi arbetade han mycket med näringsgeografi. Han säger ”det fäste sig i minnet, det var det i hög grad som vi
arbetade med”. När ämnet återkom höll han i en A-kurs där det var mest naturgeografi som klimat och geologi. Han beskriver:
… att stenar de blev lite onödigt viktiga, men det var bra att ha denna
undervisning då det gällde att ha något handfast att hålla sig i. Det var
något konkret och det var skönt att förhålla sig till när ett nytt ämne ska
undervisas. Vi var alla lite ringrostiga.

Kursen innehöll också frågor som lokaliseringar, u-landsfrågor, samhällsplanering, befolkningsfrågor. Karl säger ”att det ibland är svårt att skilja i och med att
samhällskunskapen hade tagit över flera av geografins frågor och nu skulle avlasta samhällskunskapen ”. Han poängterar att det egentligen var geografin som
tog tillbaka det de hade förut men samhällskunskapsämnet lämnade ”högst
motvilligt” tillbaka vissa delar. Karl anser att det ”nygamla ämnet geografi kom
tillbaka som ett förhållandevis teoretiskt ämne och anledningen var som jag ser
det att läroboken var teoretisk.”

Arbetsformer och upplägg
Egen skoltid och utbildning
Karl berättar att under sin egen skoltid så skiljde sig undervisningen i geografi
på sådant sätt att ”det var laborationer i de naturvetenskapliga delarna men i de
andra var det rena katederundervisningen Det var det genomgående och
grupparbeten existerade inte alls”. Klasserna var på cirka 35 elever så det var
inte alltid lätt för lärarna minns Karl. Däremot så minns han inte att de gjorde
några exkursioner under gymnasiet. Karl kommenterar relationen dåtid och
nutid med att:
Vi har skrikit när vi fått över trettio men undervisningen fungerade praktiskt på den tiden, men så var det katederundervisning och det var ingen
som sprang omkring på väggarna utan vi satt tysta och snälla och lyssnade.

När han sedan började på universitetet blev det mycket exkursioner relaterat till
läroböckerna som beskrev sammanhang. Det han minns bäst är den praktiska
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tillämpningen av det de läste. Han talar om att undervisningen var ” mycket
hantverksmässig och vid sidan av detta så gjorde vi studiebesök på olika industrier och jordbruk samt laborationer.”
På frågan av hur man på lärarutbildningen ville att en lärare skulle undervisa så
svarar Karl först att:
Det var en bra utbildning för jag använde mig av det materialet när jag
gick ut och höll mina lektioner när jag senare blev lärare. Vi hade typlektioner med metodiklärarna och dessa var något som man kunde tillämpa
direkt. Typlektioner gav mycket kött på benen, som man senare kunde
använda på lektionerna. Många av dem använde jag under hela min lärartid, men med vissa förändringar, men själva grundprincipen fick vi med
oss. Just detta med teoretiska exempel är sådant som lärarkandidaterna
nu skriker efter.

När det gäller själva upplägget på ett undervisningspass säger Karl att det metodiklärarna ville var ”att man inte skulle prata för mycket utan det gällde att även
ha uppgifter. Det skulle vara kortare föreläsning sedan uppgifter, i form av arbetshäften, relaterat till detta”, minns Karl. Vidare berättar han att ”grupparbeten var något som började bli populärt på mitten av 1960-talet, då var grupparbeten något nytt”. Det gällde, säger han, att ”inte prata för mycket utan det
skulle vara omväxlande, varierande.”
Egen yrkestid
Karl berättar att geografin under slutet av 60-talet var mycket bundet till klassrummet vilket förstärktes för honom själv när han som nyexaminerad lärare
kom till det för honom okända Boden. Detta begränsade honom i sin geografiundervisning: ”Det blev mycket katederundervisning med arbetsuppgifter i Boden.”
En annan sak som han talar om är att geografin innehöll mycket ”handarbeten,
det var projektioner, fotostudier, fotoanalyser”. Han höll i ett par exkursioner
som gick till olika områden i skolans närmiljö. Som tidigare nämnts blev geografin förhållandevis teoretisk när ämnet återkom 1994. Karl beskriver hur detta
förde med sig att läroboken kom i centrum vid undervisningen. På ett sätt så
blev det en återgång till hur upplägget var när man var ny som lärare:
Man klamrar sig ganska fast vid läroboken, sedan släpper man lite mer
och vinklingen blir mer utifrån sitt eget intresse eller elevernas. För även
trots att man var erfaren lärare när geografin återkom så styrde läroboken
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undervisningen en hel del, men läroboken pärm till pärm har jag aldrig
läst.

På frågan om det är något som han velat göra annorlunda i sin undervisning
svarar Karl direkt:
… absolut mycket mer utanför skolans område. Jag skulle i ökad mängd
velat ta ut eleverna på exkursioner och mer övningar. Egentligen när jag
tänker tillbaka på min egen utbildning så är det övningarna jag anser vara
bäst. Man kan alltid skylla på att man ej har haft material eller att det är
knöligt [men] det är det som är glädjen i geografi, det ska man satsa mer
på.

Han tycker att i princip skulle det vara mer exkursioner eller laborationer utanför skolans område. Varför han inte har gjort det beror på ”slapphet”, menar
han, för det tar tid att arbeta upp ett undervisningsmaterial: ”Som lärare måste
man bygga upp en ’bank’ som man lätt kan använda det är viktigt.”

Påverkansfaktorer
På frågan om vad som främst påverkat hans geografiundervisning svarar han
efter en lång fundering ”att som samhällskunskapslärare så arbetade jag hela
tiden med geografin så när den kom tillbaka så har samhällsvinklingen helt klart
påverkat min undervisning i geografi”. Han berättar att han tyckte det var skönt
att geografin kom och avlastade samhällskunskapen för samhällskunskapen var
ett enda ”mischmasch”. Karl återkommer flera gånger till att läroboken formade innehållet på geografin under sin tidiga yrkestid, men också när ämnet kom
tillbaka.
Karl vill även lyfta fram det han lärde sig under sin geografiutbildning:
Det är en hel del av dessa moment från min egen utbildning som jag använt och som är intressanta. Det präglade mig i hur och vad jag undervisade i geografi och sedan läroboken så klart och mitt egna intresse och
elevernas intresse. Självklart kursplanen, förhoppningsvis, den borde alla
läsa och den följde man så gott det gick. Jag startade alla moment med att
tillsammans med eleverna titta på den.

Samhällsutvecklingen är en annan faktor som påverkar vad och varför man tar
upp vissa saker, menar Karl.
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Ett annorlunda geografiämne
I detta avsnitt diskuteras likheter och olikheter i lärarnas berättelser i sitt förhållande till geografiämnet. Ett gemensamt inslag i de tre lärarnas berättelser är
förändringen av gymnasieskolans geografiämne. Samtliga lärarna beskriver förändring i innehållet bland annat på grund av ny forskning, samt förändring i
undervisningens organisering. Från en undervisning som baseras på den successiva genomgången av geografiämnets delområden till ett dynamiskt samspel
mellan geografiska fenomen, som väljs utifrån aktualitet och innehållet i de olika delomområdena. Geografilärarna betonar starkt förändringen från ett i deras
termer traditionellt undervisningssätt, där inlärande av fakta var centralt, till en
undervisning där förståelse står i centrum och tvåvägskommunikation till stor
del ersatt envägskommunikation.

Tre åsikter om vad som utgör geografiämnets tyngdpunkt
När det gäller lärarnas uppfattningar om vad de anser att geografin skall bidra
med till elevernas utveckling (varför?) har lärarna ett förenande drag nämligen
att begynnelseordet är förståelse. Men de anger olika kunskapsområden inom
ämnet som det centrala innehållet (vad?) Gustav säger att ämnet ska ge förståelse för samspelet mellan natur och kultur och genom det förena dessa. Lisa vill
att ämnet ska ge förståelse för frågor som rör miljön och därtill miljötänkande
med fokus till naturen. Karl vill att geografin ska ge förståelse för strukturen
och framväxten i samhället med fokus på olika betingelser och förutsättningar
som skapar de varierande livsvillkoren för människan. Målet är att individen
skall bli mer reflekterande och tolkande och kunna göra val som är relaterade
till naturen och kulturen. Lisa av lärarna går ett steg längre genom att svara att
innehållet ska ge eleverna möjligheter att kunna fatta riktiga beslut i olika sammanhang.
Natur

X
Lisa

X
Gustav

X
Karl

Kultur

Figur 1: Tyngdpunkt i gymnasiets geografiämne enligt tre lärare.

Innehållet i geografiundervisningen – då och nu
Den tidiga geografiundervisningen både vad gäller lärarnas studietid och deras
första år som lärare var enligt samtliga lärare faktaorienterad och byggde till
betydande delar på att orientera eleven om olika geografiska områden. Dessa
områden behandlades utifrån vad som var karakteristiskt för dem. Lärarna
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framhåller att man som elev ”matades” med en stor mängd fakta om geografiska områden genom så kallade typländer, som ansågs kunna ge en generell bild
av de områden de skulle utmärka.
En tolkning som framfördes i intervjuerna var att innehållet i det tidiga geografiämnet färgades av att kunskapen om andra delar av världen var begränsad för
merparten av eleverna.
Idag är kunskapen och erfarenheterna av andra länder genom det ökade resandet större och detta har bidragit till en mindre fokusering på fakta om andra
länder. Detta är en tydlig omformning av ämnets innehåll.
En förändring inom forskningen och det akademiska ämnet har bidragit till en
väsentlig förändring inom den naturvetenskapliga sidan av ämnet. Ny forskning
och nya teorier har förändrat synen inom flera fält inom naturgeografin, exempelvis Platt-teorin.
Vid sidan av detta talar lärarna om att en förskjutning har skett till ett ämne som
syftar till att visa hur vår livsmiljö ser ut och har utvecklats genom samspel mellan natur och kultur.
Områden som klimat, resurser och miljö har fått en ökad tyngd. En förskjutning har skett från regionalgeografi till den tradition inom geografin som benämns människa-miljö.
Även om alla tre lärarna talar om elevers förståelse samt färdigheter som mål
för undervisningen finns i svaren en problematisering av kritiken mot den tidigare, i deras egna termer, faktabaserade undervisningen. Idag är faktakunskaper
”nästan något fult” säger Karl. Men det påtalas även att ”man ska ha ett hum
om var länder ligger och hur de ser ut. Samma lärare talar i uppskattande ordalag om ämnets ”hantverksmässiga” sidor, om exkursioner och studiebesök och
”den praktiska tillämpningen av vad vi läste”.

Arbetssätt – då och nu
Lärarna beskriver sig själva som förhållandevis traditionella i början av sin karriär.
Termen traditionell står här för att undervisningen byggde på genomgångar
utifrån läroboken, med därtill hörande arbetsuppgifter. Detta var ett arbetssätt
som de själva fått med sig från lärarutbildningen.
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Allt eftersom lärarna vuxit in i rollen som lärare har lärobokens betydelse minskat. En annan förändring gäller användningen av arbetsuppgifter. Lärarna har
slutat med att låta arbetsuppgifter som någon annan formulerat styra bearbetningen av lärobokens stoff. Lärarna talar om en ökad trygghet i sina ämneskunskaper och i själva lärarrollen. Samtliga lärare talar om att erfarenheten ger en
ökad flexibilitet. Denna sker genom att lärarverksamheten blir mindre detaljplanerad samt att läraren själv i samspel med eleverna påverkar utformningen av
verksamheten i högre grad.
Anmärkningsvärt är berättelserna från två av lärarna, om hur deras undervisning utformades, när geografiämnet återinfördes efter kursplanereformen 1994.
De säger båda att det blev som att starta upp på nytt, att de återgick till det sätt
att arbeta som de gjort tidigt i sin yrkesutövning. De blev återigen traditionella
lärare. En av lärarna påtalar att eleverna måste ha uppfattat detta som egendomligt, då han i samma klasser undervisade i historia, där han fortsatt var en erfaren lärare med en självständigt utformad undervisningsstrategi.
När geografiämnet återinfördes blev det, enligt två av lärarna, mer teoretiskt i
den bemärkelsen att man främst hade ett faktainnehåll.
Lärarna beskriver att den metodiska utvecklingen som att den gått från en envägskommunikation till en undervisning som i högre grad bygger på tvåvägskommunikation, där eleverna får en större roll i undervisningens utformning.
Lärarna framhåller att elevernas egna kunskaper och erfarenheter inom ämnet
ökat. Detta har också bidragit till en omformning av ämnet. Undervisningen
har förändrats från att tidigare utgått från behandla bestämda geografiska delområden i tur och ordning, till en mer dynamisk undervisning där olika fenomen tas upp i undervisningen, ofta relaterat till vad som för närvarande är aktuella frågor. Stoff från olika delområden kan uppmärksammas när dessa aktuella
fenomen behandlas. En av lärarna använder termen ”lådmetoden” som benämning på denna tidigare undervisning. Han gick i sin undervisning från låda till
låda, och varje låda innehöll i sin tur olika moment. Mellan lådorna var det ”vattentäta skott.”
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Tabell 1: De intervjuade geografilärarnas förändrade ämnesdidaktiska
undervisningsstrategier

Då

Metod
Lådmetoden;
Stoff utifrån subdisciplinerna (lådorna)

Mål
Faktakunskap
Att bli ämnesorienterad

Fokus; Ämnets etablerade kunskapsstruktur
Geomorfologi, Klimatologi, Befolkningsgeografi,
Social geografi, Politisk geoografi, Ekonomisk geografi

Idag Fenomenmetoden;
Stoff utifrån aktualiserade fenomen

Nutids- och omvärldsförståelse

Fokus; Eleven i samhälle i relation t Geografiämnets
stoff
t.ex. Naturkatastrofer, Landskap, Istid, Infrastruktur,
Näringsliv, Lokalisering

Samtliga lärare betonar vikten av variation i sin undervisningsstrategi. Lisa understryker att variation av undervisningen med nya infallsvinklar är angeläget
för eleverna liksom för läraren. Karl talar om att undervisningen ska vara varierande och omväxlande där stoffet vinklas utifrån elevernas intressen och lärarens. Den tredje läraren, Gustav, talar om variation utifrån ”motståndsmetoden”, ”kryddningsmetoden” och ”den provocerande metoden”.
Lärarna är ense om att det idag finns ett minskat utrymme för exkursioner och
utflykter. De är eniga om att exkursioner och praktiska övningar spelat en betydande roll för deras eget intresse för geografiämnet och dess undervisning.
Ändå har de bara i liten utsträckning använt sådana inslag i sin egen undervisning. De talar om resursbristen inom skolan, som på detta sätt förhindrar den
”goda” geografiundervisningen. En av lärarna uppger att han själv kan ses som
medansvarig för denna brist i undervisningen. Han ser det som en form av
slapphet från sin egen sida att inte bygga upp övningar och exkursioner utanför
skolan.
Lärarna framhåller att exkursioner ökar intresset för och underlättar förståelsen
av väsentliga inslag i geografiämnet.

Inre och yttre påverkan
Två av lärarna poängterar betydelsen av lärarutbildningen. Där ingick moment
som de använt senare i sin undervisning. De lyfter fram den idébank och de
typlektioner utförda av erfarna lärare, som de fick beskåda under lärarutbildningen, som något de påverkats av.
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Samtliga är noga med att framhäva lärares frirum, möjligheten att själv tolka vad
som är viktigt och vad ämnet ska innehålla. Lärarna ger något olika kommentarer till användningen av läroplanen. Lisa betonar att hon som tjänsteman naturligtvis följer läroplanen, samtidigt som hon säger att i sin undervisning ”gör
som hon vill” vilket kan ses som motsägelsefullt. Karl och Gustav svarar att de
använt den sparsamt men att de har en klar bild av vad den innehåller.
Lärarna är överens om att de samhälleliga förändringarna som skett under deras
långa period som lärare har påverkat och fortsätter att omforma geografiämnet.
En aspekt av detta är att världen har kommit så mycket närmre eleverna i deras
vardag. Ämnets innehåll står, enligt lärarna, i ständig utveckling genom anknytningen till dagsaktuella händelser. Detta ställer krav på att lärarna är ständigt
uppdaterade på händelser i omvärlden.
Lärarna pekar på ytterligare en förändringsfaktor för undervisningen, nämligen
Internet. Användandet av Internet har vidgat tillgången till information men
också påverkat undervisningen så att lärarnas kontrollerande roll ökat. Lärarna
vill undvika att ägna sig åt kontroll av avskrivning från Internet och söker då
formulera uppgifter som inte kan lösas genom att kopiera av texter från nätet.
Det reflekterande samtalet och samarbetet mellan kollegor lyfter två av lärarna
fram som en viktig faktor som påverkat dem. Det finns dock en skillnad. En av
dem för fram samtalen mellan kollegor och lärarkandidater inom det egna ämnet, ämneslaget. Den andra läraren betonar samarbetet mellan kollegorna i arbetslaget.
Det som framgår av intervjuerna är att ämneskulturen inom geografin bör anses
som svag. Lärarna talar om ingen eller få ämneskollegor på skolorna. Ämnets
status, som ett ibland självständigt ämne och ibland ett delområde inom ett annat ämne, har sannolikt påverkat denna ämneskultur negativt. Något som också
möjligen försvagat ämneskulturen är att samtliga lärarna berättar att geografi
inte var något självklart val i deras egna studier utan något som de valde mer av
en tillfällighet.
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4.

HISTORIELÄRARE
Thomas Nygren

En allt mer omfattande historia
Historieundervisningen har på gymnasienivå blivit allt mer omfattande. Från att
ha varit ett nationellt ämne med främsta uppgift att förmedla fosterlandets storslagna förflutna har historieämnet blivit världsomspännande med uppgift att på
olika sätt lära eleverna en mångfald av perspektiv, tänkande och värden. I styrdokumenten för historieundervisningen framträder ett allt mer komplext ämne
för lärare att hantera i undervisningen.
Som skolämne har historia varit en del av skolans undervisning på alla stadier.
Historikern Göran Andolf har framhållit att historieämnet under 1800-talet
fram till 1930-talet hade som främsta uppgift att undervisa om Sveriges historia
för nationell fostran.1 I stadgar för rikets allmänna läroverk (gymnasieskolans
föregångare) framhålls 1928 att undervisningen skall uppfostra till ”arbetsamhet, ordning och pliktuppfyllelse” samt ”väcka och underhålla ett fosterländskt
sinnelag”.2 Den nationella fostran i styrdokumenten består under 1930-talet om
än i något mildare ordalag.3 Det överordnade målet för historieämnet är 1935:
Att väcka kärlek till fosterlandet, lägga grund för en god medborgaranda
samt inskärpa vikten av humanitet och objektivitet i uppfattning och
omdöme bör vara all historieundervisnings mål.4

Att väcka kärleken till fosterlandet och samtidigt vara objektiv ses inte som någon motsättning och även om kritiken emot nationalismen efter första världkriget blivit allt starkare präglas styrdokumenten och läroböckerna av patriarkal
uppfostran och nationalism.5
1

Andolf, 1972, s. 93.
SFS, 1928:412 § 48.
3
SFS, 1933:109 § 46.
4
SÖ, 1935, s. 108.
5
Klas-Göran Karlsson kallar historieundervisningen som hade uppgift att främja den nationella
självkänslan och den nationella identiteten för national-patriotisk i Karlsson, 2003, s. 22. Tomas
Englund kallar historieundervisningen för patriarkal i Englund, 1987, s. 50-51.
2
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Efter andra världskriget omvärderas historieämnets uppgift på gymnasial nivå.
Ett mer vetenskapligt objektivt ämne förespråkas. Detta för att ge en kritisk
inställning och medverka till propagandaimmunitet. Källkritiken och den moderna historien betonas allt mer i syfte att göra ämnet mer analytiskt och förklarande av nutiden.6 Genom att starkare lyfta fram den allmänna historien och
andra perspektiv och förklaringsmodeller än den politiska makthistorien ska
ämnet bli mindre nationalistiskt. Social och ekonomisk historia får större utrymme i styrdokumenten och i anvisningarna för gymnasiet framhålls med eftertryck att historiestudiet skall öppna nya perspektiv och vidga lärjungarnas
horisonter genom en mer internationell historieundervisning och mer av kulturmöten.7
…för historieundervisningen gäller att förmedla kännedom inte bara om
politiskt, ekonomiskt, och socialt stoff utan också om idéhistoriskt,
kyrkohistoriskt, litteraturhistoriskt, konsthistoriskt och musikhistoriskt.8

Historieundervisningen får gradvis ett större geografiskt område att beakta
genom att Europas historia och den utomeuropeiska historien betonas starkare
i styrdokumenten. Ett allt mer omfattande ämne geografiskt blir också allt mer
omfattande vad gäller perspektiv och angreppssätt.9 I kursplanen från 1997 är
tidsbegreppet, epokbegreppen och rumsbegreppen av överordnad betydelse
och centralt är historiemedvetande, empati och historiskt sinne.10 I dagens
kursplan för historia framhålls ämnets många perspektiv:
Historia rymmer olika slags historia såsom politisk historia, idéhistoria,
kulturhistoria, miljöhistoria, mentalitetshistoria, socialhistoria och
ekonomisk historia. Det betyder att historia kan studeras utifrån olika
perspektiv. Historiesynen bestämmer också det historiska perspektivet
och ger t.ex. idealistiska, historiematerialistiska framställningar eller
genushistoria eller de långa linjernas historia.11

En tidigare stoffträngsel har kompletterats med en perspektivträngsel. Ämnesdidaktiska värden som framhålls är ämnets möjligheter att fördjupa förståelsen
för såväl vardagsliv som storpolitik. Människors skilda levnadssituationer i tid
och rum, liksom förändringar, skall studeras. Historieundervisningen kan enligt
6

Aktuellt från skolöverstyrelsen, 1956:19, s. 288-289; Aktuellt från skolöverstyrelsen, 1961:29, s.
546; SOU, 1963:43, s. 163, 180; Andolf, 1972, s. 23.
7
SOU, 1947:34, s. 448-460; Aktuellt från skolöverstyrelsen, 1956:19, s. 288-289; Aktuellt från
skolöverstyrelsen, 1961:29, s. 546-548; SOU, 1963:43, s. 163-183; Andolf, 1972, s. 61.
8
SOU, 1963:43, s. 168.
9
Pedagogen Staffan Selander har i läroböckerna sett en problematisk stoffträngsel från 1950-talet
och framåt: Selander, 1988, s. 60-61.
10
SKOLFS, 1997:3, s. 105.
11
Skolverket, 2008.
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styrdokumenten stimulera insikter om den egna identiteten och andras identiteter genom att synliggöra kulturarvet. Hänsyn, tolerans och solidaritet kan stärkas genom historieundervisningen och därigenom stärka demokratin och förståelsen för den multietniska omvärlden. Dessutom beskrivs studier i historia ha
som syfte ”att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt
som redskap för att förstå och förklara samhället och människors levnadsmönster.”12
I styrdokumenten sker således under 1900-talet en tydlig förändring i synen på
gymnasieskolans fostransideal från plikt och fosterlandskärlek till självständighet och kritiskt tänkande.13 Det framhävs efter andra världskriget allt mer hur
undervisningen skall vara variationsrik med en lärare som skall stimulera lärandet på olika sätt samtidigt som man skall verka för att främja elevernas växande
som människor. I metodanvisningarna framhålls hur historia på gymnasiet bör
vara mer diskuterande och analyserande än i lägre stadier. En omväxlande undervisning med diskussioner, läsning av källmaterial, individuella uppgifter och
gruppuppgifter som presenteras och bedöms på olika sätt hävdas allt starkare i
styrdokumenten.14 Lärarens lyhördhet för elevernas önskemål och individuella
behov betonas också allt mer. Idag skall eleverna ha ett direkt demokratiskt inflytande och det är lärarens uppgift att undervisa utifrån individens behov.15
Att undervisa i historia kräver således ämnesmässigt och pedagogiskt mycket av
läraren. I denna studie undersöks hur erfarna lärare uppfattar den allt mer omfattande utmaning som undervisning i historia innebär.

Tidigare historiedidaktisk lärarforskning
Som lärare i historia befinner man sig teoretiskt i ett kunskapsområde mellan
historievetenskap och pedagogik. Inom historieämnet har det förflutna beforskats och inom pedagogik har forskare haft som avsikt att studera det generella
lärandet. I Sverige har historiedidaktiken varit ett lite utforskat område mellan

12

Skolverket, 2008.
SFS, 1928:412 § 48; SFS, 1933:109 § 46; SOU, 1947:34, s. 448-460; SOU, 1963:43, s. 163, 180.
14
SÖ 1935; SOU, 1947:34, s. 457-460; Aktuellt från skolöverstyrelsen, 1956:19, s. 294-296; Aktuellt
från skolöverstyrelsen, 1961:29, s. 548-550; SOU, 1963:43; SÖ, 1970, s. 29-35; SÖ, 1981, s. 13-15;
Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94: Lpf 94, 1994, s.
29-36.
15
Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94: Lpf 94, 1994,
s. 29-36.
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dessa båda vetenskapsfält.16 Svenska lärare i historia har således utvecklat sin
undervisning i historia med visst stöd från ämne och pedagogik men i stort sett
utan stöd från forskning inom det historiedidaktiska fältet mellan historieämnet
och pedagogiken.
Att historieundervisningen kan uppfattas och hanteras olika har visat sig vid
studier i USA, England, Kanada och Australien.17 Olika uppfattningar om historieundervisningen fick också genomslag i undervisningen i de studier som
undersökt detta. Kathrine Anne Patrick drog slutsatsen från sin studie av olika
historieundervisning att ”students responded to the teacher´s construction of
the subject […] The differences I have reported go deep, and touch both the
content and the project of studying history.”18 Att även svenska lärare i historia
kan hantera ämnet olika är rimligt eftersom historieämnet rymmer många olika
värden och rent ämnesmässigt verkar inom ett brett kunskapsområde.19
De tidigare forskningsresultaten från de studier som gjorts i angloamerikanska
kulturer kan inte direkt överföras till svenska förhållanden på grund av skillnader i kultur och syn på ämnet, men de har stort värde för den jämförelse som
jag gör avslutningsvis i detta kapitel. Pedagogen Brian Hudson har lyft fram att
den angloamerikanska pedagogiken/ didaktiken präglats av en mer uppifrånstyrd betoning på stoff än den mer processorienterade och autonoma synen på
läraren i Skandinavien och Tyskland.20 Andra betydelsefulla skillnader är att vi
har nationella styrdokument samt att den nationella historien uppvisar stora
skillnader från land till land och just den nationella historien har varit central i
dessa tidigare studier. Den tidigare historiedidaktiska forskningen om lärares
undervisning i historia har varit inriktad på den nationella historien i USA, England, Australien och Canada och har således till viss del missat helhetstänkandet
hos historielärarna som denna studie undersöker. Ingen tidigare studie har fokuserat på lärare med så lång erfarenhet av undervisning i historia som historielärarna i denna studie. Genom kvalitativa intervjuer med mycket erfarna lärare
kan helhetstänkandet om undervisning i historia i en svensk kontext bli tillgängligt.

16

Frånvaron av historiedidaktisk svensk forskning om historieundervisning var uppenbar i Bengt
Schüllerqvists forskningsöversikt, 2004.
17
För en ingående genomgång av forskningsläget se Nygren, 2009, s. 24-36.
18
Patrick, 1998, s. 267.
19
Jfr Andersson, 2004, s. 9-52.
20
Hudson, 2006.

122

De fyra historielärare som jag valt att presentera är alla födda på 1940-talet och
har varit yrkesaktiva i mer än 30 år. De har alla upplevt gymnasieskolans historieundervisning under läroplaner från 1960-talet fram till den idag gällande läroplanen Lpf-94. Jag har valt att redovisa intervjuerna som livsberättelser eftersom deras berättelser visar hur de uppfattat undervisningen i historia och därigenom deras insikter och undervisningsstrategier för att hantera den utmaning
som undervisning i historia innebär.

Att se saker ur olika synvinklar
~ Axels berättelse
Axel, som vid intervjun är 65 år, har arbetat i 38 år som lärare i svenska och
historia. Under dessa år har han hela tiden arbetat med undervisning på gymnasienivå men kombinerat det med undervisning på andra nivåer. Axel har främst
på senare år undervisat på det naturvetenskapliga programmet, men han har
även haft olika fördjupningskurser och undervisning på andra program. I sin
utbildning har Axel förutom historia och svenska även läst konsthistoria, idéhistoria, folklivsforskning, kvinnohistoria och miljöhistoria.

Tidiga intryck av historieämnet och egen skoltid
Axel beskriver sina tidiga intryck av historia som främst kommande från skolan.
I hemmet diskuterades främst historia i samband med aktuella händelser i samhället.
I skolan var det inledningsvis Sverige som stod i centrum för historieundervisningen och då på ett berättande sätt. Axel beskriver berättandet som fängslande
och att läraren hade som ambition att ”skapa liv och intresse”. Närområdets
historia behandlades också inom en form av hembygdkunskap i de lägre stadierna där man skulle lära känna det lokala näringslivet och kulturarvet i bygden.
Under Axels tid i realskolan och gymnasiet var det berättande historia i kombination med mycket läsning på egen hand som utgjorde de främsta vägarna för
förmedlingen av historiska kunskaper. Axel beskriver sin historieundervisning i
skolan som ”ett systematiskt kronologiskt studium” av historien med Sveriges
historia i centrum.

Lärarutbildningen
För Axel utgick valet att läsa till lärare i Uppsala från ett intresse för den svenska litteraturen och det svenska språket. Intresset för historia har enligt Axel se-
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dan dess ökat och är idag lika stort eller större än intresset för svenskämnet, inte
minst genom senare studier i konstvetenskap, etnologi, idé- och kvinnohistoria
om han uppger även påverkat och berikat undervisningen. Grundutbildningen i
historia beskriver som att:
Det var alltså föreläsningar med intensivt antecknande […] det var ren
ämnesteori naturligtvis med inslag av också metodik eller skall jag säga
källkritiska övningar i historisk metodik och så vidare i seminarieform,
uppsatsskrivning och ventilering och diskussion och kritisk granskning.

Undervisningen vid universitetet i historia innebar enligt Axel kronologisk läsning utifrån Sveriges och Europas historia. Att ha den kronologiska överblicken
uppfattade Axel som den ena av två baskunskaper som hävdades inom historieämnet. Det källkritiska tänkandet var den andra baskunskapen och som studerande i historia var det viktigt att ”kunna värdera och diskutera källkritiskt”.
Inom metodikämnet som leddes av erfarna historielärare, så kallade metodiklektorer (som enligt Axel ofta var läroboksförfattare), fokuserade man på att ”hålla
ihop större epoker”. Kronologin och den politiska historien stod även här i
centrum för diskussionerna, men också kulturhistoria för att ge en helhetsbild
av epokerna.
Vid lärarhögskolan förespråkades MAKIS. Axel beskriver detta som en mycket
starkt hävdad pedagogisk metod.
Och den var ju egentligen utan att förringa den på något sätt och det var
ju då ännu mera högstadietänkande bakom det, du skall motivera, du
skall aktivera och aktivera konkret och du skall helst individualisera när
du märker det också och så skall de ha ett sammanhang och det gjorde ju
att upplägget följde den linjen. Lärarledda lektioner då kunde ju bli väldigt mycket av ett program.

Materialet för undervisning var mer omfattande än det som Axel mött under sin
egen tid på gymnasiet, vilket gav utrymme för att variera lektionsuppläggen.
Mycket tid lades ner på att göra ambitiösa planer för undervisningsmoment.
Dessa planeringar gjorde lärarstudenterna tillsammans i grupp eller individuellt.
Eleverna skulle enligt den rådande pedagogiken lära känna sin egen takt för
studier, det som då kallades individualisering. Viktigt var också att träna eleverna i samarbete och social förmåga. Axel berättar även att det framhölls som
viktigt att låta eleverna reflektera kring historiska frågor.
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Yrkeskarriären
Axel har under sin tid som lärare undervisat på gymnasiet men han har även
erfarenheter från undervisning på andra stadier och utbildningsformer.
Från början var det realskolan parallellt med gymnasium, sedan var det
högstadium parallellt med gymnasium och sedan var det Komvux parallellt med ungdomsgymnasium och sedan var det under en period lärarhögskola parallellt också det med gymnasium.

Axel beskriver sin tidiga historieundervisning som främst en långsam kronologisk genomgång av Sveriges och Europas historia som mycket följde lärobokens texter och instuderingsfrågor. Axel påpekar att: ”Det som var typiskt för
skall jag säga min första embryoundervisning var ju att mera traditionellt följa
läromedlen.”
Ögonvittnesskildringar och olika källtexter användes enligt Axel för att konkretisera i enlighet med tankarna bakom MAKIS och för källkritisk träning:
Det var ofta snacket om att det var lämpligt att de hade ögonvittnesskildringar av det hela för att konkretisera eller det var också väldigt vanligt
att betona atlas, historisk atlas som uppgiftsberikande i sådant arbete och
sedan då så var det individualiseringen, då som nu, men det kunde ju bestå i att någon gick vidare. Men som regel och det traditionella det var ju
en form av introduktion till sådana här saker och sedan var det väldigt
mycket arbete med traditionella instuderingsuppgifter.

Axel beskriver hur skolämnet historia förändrats genom att nya perspektiv tillkommit. Han lyfter fram att det bakom detta ligger ett förändrat forskningsämne:
[…] historiker av facket, den vetenskapliga historien, sysslade med mer
mentalitetshistoria och spridningen av lokalhistoria exempelvis. Som efter hand har kommit in mera också i relativt traditionella läromedel.

Nya perspektiv på historieämnet uppger Axel som en väsentlig skillnad i undervisningen idag jämfört med den på 1960- och 70-talet. Kurser som Axel läst
inom historieämnets olika inriktningar tillskriver han stor betydelse:
Det är nästan så att det jag en gång läste i konsthistoria, när jag läste etnologi och när jag lite grand läste idéhistoria och några andra små kurser
i kvinnohistoria så har dessa med tiden betytt mera än de första 60 poäng
jag läste i Uppsala. På det sättet att det var politisk historia i stort sett, det
som blev bestående från det är den källkritiska fostran som man fick i
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grunden men annars har ju sidovetenskaper om man kallar dem det med
tiden fått minst lika stor betydelse.

Detta fick under 1990-talet genomslag inom grundkursen historiekurserna och
inom tillvalskurserna i kvinnohistoria och kulturhistoria som Axel undervisade
i. I ämnet kvinnohistoria formulerade Axel dessutom kursplanen.
Den förändrade synen förklarar Axel med att: ”Helt enkelt har det varit så att
man har tillägnat sig mer, läst mer och förstått mer och kunnat mer om det
hela.” Mentalitetshistoriens framväxt ser Axel som en starkt bidragande orsak
till att man har ”andra historiska nivåer som man sysslar med.” Att ”det legat i
tiden” och fått stöd av nytt material såsom Peter Englunds Förflutenhetens landskap har gett frihet och trygghet i att prioritera andra värden och synsätt i historieundervisningen. Nya perspektiv har enligt Axel tillkommit och annat har
valts bort i undervisningen. Spanska tronföljdskrigen har till exempel valts bort
för att ge mer utrymme för kvinnohistoria och mentalitetshistoria. Och när
Axel tar upp krig i historieundervisningen så ”försöker man ju anlägga nya
aspekter genom nya forskare, jag brukar säga att: stormaktstiden blir Knektänkornas land efter Lindegrens uppsats om det.”21
Undervisningen har också fått mer inslag av utomeuropeiska kulturer, även om
Axel idag gärna ser att han skulle ha gett den utomeuropeiska historien ännu
mer utrymme. Axel beskriver det material som han idag använder sig av som
mer diversifierat. Undervisningens innehåll bestäms idag mer av elevernas önskemål och genom att de ofta själva söker information. Tidigare valde han som
lärare ut allt material som skulle behandlas i undervisningen. Över huvud taget
var undervisningen tidigare mer detaljplanerad enligt Axel. Som lärare hade man
enligt Axel heller inte rätten enligt läroplan och ämneskanon att agera lika självständigt som senare och då främst inom fördjupningskurserna. Axel beskriver
att man var ”mera bunden än vad man har varit efter hand senare. Det beror ju
på att målen har blivit annorlunda skrivna, att man kan tolka på olika sätt.”
Samtidigt som ämnet breddats har tiden för undervisning minskat, vilket gjort
att urvalet av vilket stoff som skall studeras blivit allt svårare. Axel har ofta ställt
sig frågan ”Vad kan jag ta bort med något sånär hyfsat historiskt samvete?”.
Undervisningen har blivit mer tematisk och elevernas val påverkar inriktningen
liksom möjligheter att arbeta ämnesövergripande med litteraturhistorien. Den
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Axel hänvisar till Lindegren, 1984.
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minskade tiden för undervisningen kan i A-kursen medföra att mer av undervisningen blir lärarledd med fler genomgångar.
När Axel beskriver vad han uppfattar som allra viktigast i historieundervisningen framhåller han ett historiskt tänkande där man problematiserar undervisningen genom att visa olika perspektiv och utmanar det kritiska tänkandet. På
frågan om varför historia är viktigt svarar han på följande sätt:
Ja det har varit helt och hållet förklaringen till nu, att se saker ur olika
synvinklar, problemet att avgöra och bedöma som jag har sett det. Den
här alltså reflekterande inställningen till historia och en kritisk inställning
till historia har jag sett som väldigt viktigt, men för den skull måste man
ju bygga den på kunskaper och ha underlag för det här.

När jag sedan ställer frågan om han sett någon förändring i detta och om
det blivit tydligare får jag följande svar:
Ja det har det blivit helt klart. Eftersom man har mindre möjlighet att ta
upp allt eller inte ens tar upp alla de stora epokerna så har det blivit väldigt viktigt, tycker jag, att när du sysslar med en epok, syssla med den
epoken så att det ger allt det här också med probleminriktade funderingar
ur olika aspekter. Alltså att du läser det du läser på det här sättet.

Det är enligt Axel en mycket viktig uppgift för historieämnet att träna eleverna i
att kunna se bakom de vackra orden och de populistiska budskapen. Historia
kan ge eleverna en förmåga att genomskåda. Historia är enligt Axel ett bra ämne
för att arbeta med värdegrundsfrågor och ökad självständighet i värderandet.
Historia kan ge ”goda värderingar och en kritisk attityd”. Axel har fortsatt lagt
stor vikt vid att låta eleverna träna sin källkritiska förmåga genom att t.ex.
granska nazismen och stalinismen.
Historia ska enligt Axel vara förvirrande och provocera till andra synsätt. Att
provocera de tvärsäkra till eftertanke är en väg för att uppnå detta. Att sätta in
saker i sitt sammanhang och inte fördöma utan eftertanke är en viktig kunskap
som eleverna bör få med sig. Det är som lärare bra att lyfta fram tankar kring
vad historien kommer att avslöja om oss om 50-100 år och huruvida de då
kommer att fördöma oss och vårt agerande. Det är viktigt i historieundervisningen ”att lyfta fram det ur otänkta synvinklar”.
Axel hänvisar vid intervjun till en artikel om att historielärarens uppgift är att
”rubba och förvirra”. Axel poängterar vikten av ”att ta fram gråzoner, ingenting
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är ju svart eller vitt, att ifrågasätta och kanske framför allt då det man från början har en lite slarvig uppfattning om”.
För elevernas del har Axel tidigare lagt mer vikt vid detaljerade faktakunskaper
men har på senare tid lagt tonvikten mer på att få eleverna att läsa ett mindre
urval utifrån olika perspektiv och med kritiska ögon. Axel ger följande råd till
blivande lärare att göra ämnet ”lite förvirrande” och ”provocera till alternativt
tänkande, ett annat synsätt på det de har kanske lite grov kunskap om”.

Levandegöra historien, det är det viktigaste
~ Bengts berättelse
Bengt som läste till lärare i Uppsala har vid intervjutillfället varit verksam som
gymnasielärare i svenska och historia i 37 år i en större stad. Under dessa år har
han hela tiden undervisat på en gymnasieskola med ett förflutet som ekonomiskt gymnasium. Idag har skolan främst teoretiska utbildningar inom ekonomi, media och samhällsvetenskap. Bengt har en lärarexamen i historia och
svenska men han har även läst konsthistoria och etnografi.

Tidiga intryck av historieämnet och egen skoltid
Bengt beskriver sitt intresse för historieämnet som mycket tidigt. På ungdomssidorna i Östgötakorrespondenten kallat ”Bytingen” mötte Bengt, med sin
mammas läshjälp, klassiska svenska historiska berättelser i form av tecknade
serier:
Hon plockade upp mig i knät och så satt hon och läste de här serierna
för mig, Gustav Vasas äventyr i Dalarna och så vidare. Och sedan fortsatte det väl med historiska romaner när jag gick i skolan och kunde läsa
själv, Fältskärns berättelser och så där, så det är ett gammalt intresse.

Fokus i de historiska berättelserna, i skolan och i andra forum såsom den lokala
föreläsningsföreningen, låg på Sverige. Det var den kronologiska historien som
”var helt förhärskande” och på gymnasiet blev det även mer europeisk historia.
Att beskriva utomeuropeisk historia utifrån något annat än ett europeiskt perspektiv var enligt Bengt inte att tänka på. Undervisningen var enligt Bengt
”tämligen enahanda” läroboksbunden och mycket baserad på muntliga läxförhör. Att Bengt hela tiden upplevde historia som intressant motiverar han med
ett kulturhistoriskt intresse och en nyfikenhet på världen:
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För mig var det rent allmänt kulturhistoriskt intresse och jag var också
intresserad av litteraturhistoria. [Historia] det var en självklarhet och det
fanns på schemat och vi läste kanske oavsett om man trodde sig kunna
ha någon nytta av det senare. Jag var nyfiken på världen helt enkelt.

Vid studentexamen uppmuntrades Bengt av sin censor till fortsatta historiestudier.

Lärarutbildningen
Vid Uppsala universitet på 60-talet var enligt Bengt epokerna och kronologin i
fokus. Studierna innebar fortsatt mycket svensk historia och Bengt anser att det
var inom den svenska historien som han fick de främsta detaljkunskaperna. Europeisk historia fick utrymme, men den utomeuropeiska historien togs endast
upp som en del av den europeiska historien, som i samband med upptäckterna
och imperialismen.
Det var inte särskilt mycket utomeuropeisk historia när jag läste i Uppsala. Åke Holmberg som var professor i Göteborg gjorde en pionjärgärning med en världshistoria där han faktiskt lägger in ett mera universellt
perspektiv.

Studierna i historia bestod till stor del av litteraturstudier där även läsning av
avhandlingar på andra språk än svenska ingick. Förutom litteraturstudier var det
föreläsningar, men även ”rena källkritiska kurser där man alltså ställde olika dokument mot varandra och försökte komma underfund med vad som var sant.”
Stockholms blodbad, Kalmarunionen och Sveriges inträde i 30-åriga kriget behandlades vid i de källkritiska kurserna. Historieämnets värden uppfattade
Bengt som att historia ger en övergripande bild av omvärlden och en möjlighet
att skapa kritiska samhällsmedborgare.
Den didaktiska delen av lärarutbildningen hade variation som nyckelord i enlighet med MAKIS. Bengt beskriver också hur grupparbeten och planering var
nytt och centralt:
Det nya som mötte en då det var naturligtvis didaktiken och det var det
här med grupparbeten som då var någonting nytt för oss som hade gått
den gamla skolan där sådant inte hade förekommit […] vi fick ju alltså
träna oss att sätta ihop lämpliga arbetsuppgifter för grupparbeten. De var
ju i allmänhet oerhört ambitiösa de vi gjorde och saknade ju all kontakt
med verkligheten, men det var i varje fall en första inblick i hur man bar
sig åt.
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Det som enligt Bengt sågs som en bra lektion var en lämpligt varierad lektion
”variation var ju ett av nyckelbegreppen, att man skulle ha lärargenomgång,
elevaktivitet och något prov.” Praktiken var enligt Bengt viktig, där man som
lärarkandidat fick möjlighet att med goda handledares vägledning prova sina
planerade lektioner i praktiken. Kraven från universitetets metodiklektorer var
att man vid de oförberedda visiterna skulle ha en minutiös planering med innehåll av genomgångar, elevaktivitet och examinationer.

Yrkeskarriären
Direkt efter att studierna var avslutade fick Bengt sin lärartjänst på det gymnasium som han alltsedan dess varit trogen. Skolan genomgick då en nyordning
till ett allmänt gymnasium vilket innebar för Bengt att han kom in i en tid då
historia som ämne skulle utökas och hans nyanställning blev möjlig.
Bengt beskriver hur den svenska historien alltid varit i centrum under hans yrkeskarriär:
Vi har faktiskt bestämt så på [skolan] att i den kurs vi läser numera, den
kronologiska kursen så är det Sverige i första hand vi skall följa. Man
hinner ju inte läsa allt det man skulle vilja läsa, men för att de skall få en
kronologisk linje i alla fall, så har vi tagit upp den svenska historien och
den läser vi alltså kronologiskt. Sedan gör vi fördjupningar och teman
och så vidare på annan historia men den svenska är huvudsakligen kronologisk.

Enligt Bengt är det viktigt med kronologin för att eleverna ska kunna förstå den
historiska utvecklingen:
Jag vill undvika snuttifiering av historien, jag vill gärna att det skall vara
en sorts linje man kan följa. Jag tycker att den kronologiska linjen är väldigt viktig för att eleverna skall få ett begrepp om vad som kommer först
och vad som kommer sedan, att de inte blandar ihop händelser i historien och att de inte vet riktigt vilka drag som framkallar en utveckling. Det
är för mig väldigt viktigt i historien orsak och verkan, man måste ju placera orsaken före verkan.

Bengt uppger att kronologin är viktig för att se orsak och verkan, inte minst vid
stora historiska händelser såsom revolutioner, nationalism och världskrig. För
att kunna ge en bra kronologisk bakgrund har den moderna historien på grund
av tidsbrist blivit mycket kortfattat behandlat i Bengts undervisning. Under
1990-talet uppger Bengt att han i enlighet med nyare kursplaner sett till att den
moderna historien fått något mer utrymme på bekostnad av t.ex. viss 1600-tals
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historia och att utrymme numera inte ges till att ta upp både det antika Grekland och det antika Rom. Ämnets minskade tid har enligt Bengt även fått en
annan negativ konsekvens:
Man hinner inte berätta lika mycket om de äldre epokerna som man
gjorde förr och det gör historien tråkigare. Historiskt berättande tycker
jag faktiskt är viktigt, det håller på att försvinna lite grand det där, men
Christer Öhman förde ju upp det på tapeten igen, och jag har alltid ägnat
mig åt det och det tror jag alla bra historielärare har gjort, en levande historia.

Den berättande historieundervisningen har enligt Bengt alltid varit hans främsta
väg för att förmedla de historiska kunskaperna. Historikern Christer Öhmans
försvar av den berättande historien beskriver Bengt som ett stärkande inslag i
debatten kring historieundervisningen på 1980-talet.22 Bengt uppger att han i
sin undervisning i hög utsträckning har levandegjort historien genom berättandet, gärna i form av personliga anekdoter. Han anser att det är viktigt att man
som lärare är väl påläst för att kunna genomföra bra narrativ undervisning och
att man som lärare vågar bjuda på sig själv. Som lärare i historia måste man veta
vad man pratar om och har mycket kunskaper utöver det som man tar upp. Inte
minst är detta viktigt för att kunna besvara de frågor som kommer upp. Att
kunna mycket om kringliggande historia är ett måste för att kunna dra paralleller och även för att eleverna ”förlorar förtroendet för en om man inte själv kan
svara på frågor.”
En mycket positiv påverkansfaktor är de historiska resor som Bengt gjort av
eget intresse och på egen bekostnad till invasionskusten i Normandie, i Hitlers
fotspår, till Jerusalem och en konsthistorisk resa till Flandern. Dessa har gett
upphov till bilder, målande berättelser och en förbättrad möjlighet att göra den
narrativa historien mer personlig. ”Just att man har en personlig upplevelse av
det tror jag också påverkar eleverna, det är inte något som man bara har läst i en
bok.”
Genom den så kallade sokratiska majeutiken, där läraren lockar fram kunskapen
genom dialog med eleven, har Bengt försökt få eleverna att tänka igenom och
resonera sig fram till historiska slutsatser.

22

Historikern Christer Öhmans argumenterade för en mer berättande historieundervisning i t.ex.
Öhman 1988:1, s. 54.

131

Jag brukar säga att jag tillämpar den sokratiska majeutiken. Att man alltså
under resans gång försöker få dem att förstå. Det visar sig då vid själva
genomgången om de är med och kommer med klargöranden om hur de
tror att ett skeende har varit och vad det är som har påverkat det, och så
visar de ju också sina kunskaper.

Den muntliga presentationen och dialogen i klassrummet är enligt Bengt en
levande process och hans undervisning har således haft som syfte att skapa utrymme för samtal kring historiska fenomen. Bengt säger sig alltid ha använt sig
av direkta frågor till eleverna för att få höra deras åsikter kring historiska spörsmål och även muntliga förhör som examinationer. Skriftliga prov kring större
frågor och uppsatser har också varit examinerande.
Berättelser som illustrationer har kombinerats med bilder för att genom tidstypiska målningar visa upp hur ”kungen vill framhäva sitt majestät” eller genom
kartor visa hur länder skapats och omskapats. Historiska kartor har överhuvudtaget använts flitigt i undervisningen för att träna elevernas förmåga att se det
historiska skeendet och för att ge historisk förståelse för olika tidsepoker. Ytterligare ett sätt att illustrera historien har varit genom att låta eleverna analysera
statistik inom valda historiska tider och områden.
Bengt uppger att han alltid ansett lokalhistorien vara av stor vikt som en del av
elevernas kulturarv, varför han såg till att bli väl påläst om stadens historia där
han fick sin lärartjänst. Att se och uppleva historia i närområdet lyfter Bengt
fram som ett viktigt inslag i undervisningen.
På det lokalhistoriska planet har vi alltså väldigt goda möjligheter att göra
studiebesök. Vi har ett bra museum, vi har tre bra aktiv, vi har just när
det gäller järnhistorien t.ex. så har vi ju tillgång till ett bruk precis runt
om knuten. Jag bor själv i en intressant stadsdel och varje år tar jag ut
eleverna dit och visar hur det här samhället har vuxit upp och jag gör
varje år en vandring på kyrkogården med mina elever och berättar [stadens] historia utifrån gravarna där.

Kultur- och konsthistoria nationellt och i Europa har Bengt behandlat ingående
när historieämnet hade mer tid till förfogande, åren fram till 1994. Då fick alla
elever ta del av de kulturhistoriska strömningarna i konsten, arkitekturen, möblerna och kläderna. Detta ingår numera främst i den separata tillvalskursen i
kulturhistoria som Bengt undervisat i sedan mitten av 1990-talet.
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Att samarbeta med sig själv när man är lärare i historia och svenska är enligt
Bengt mycket bra. Studiet av t.ex. kvinnornas situation under 1800-talet kan
berikas av skönlitteratur:
Det är klart att man uppmärksammar naturligtvis kvinnornas situation.
Det brukar alltid vara en övning när vi sysslar med svensk 1800talshistoria om kvinnans ställning. Då så finns det bredvidläsningsböcker
och väldigt bra källutdrag med lagtexter, memoarer och skönlitterära
verk, så man kan se hur kvinnans ställning har sett ut. När jag har samma
klass i svenska så brukar vi läsa utdrag ur Almqvists ”Det går an” som en
bild av kvinnans ställning på 1800-talet. Svenska och historia är alltså en
väldigt bra kombination måste jag säga och den ger möjlighet till bra
samarbete med sig själv.

Att kunna samarbeta med litteraturhistorien är enligt Bengt värdefullt även för
att berika kännedomen om de olika epokernas kulturhistoria. Att själv ha en
klass i både svenska och historia ger en möjlighet att på ett enkelt sätt behandla
de olika epokerna parallellt och därigenom skapa en bättre helhetsbild.
Variationen i undervisningsformer lärde sig Bengt uppskatta under sin tid på
lärarhögskolan och under lärarpraktiken. Föreläsningar, grupparbeten och individuella uppgifter har varit viktiga delar för variation men också för att träna
vissa typer av tänkande och färdigheter. Fördjupningar och studietekniska övningar fyller enligt Bengt en viktig funktion, då man genom att studera olika
källor och skriva vetenskapliga historiska rapporter som elev får den formella
kunskapen kring hur utredningar skapas och hur notapparat och källförteckningar ska se ut. Som examinationer har Bengt använt sig av korta oförberedda
muntliga läxförhör blandat med skriftliga förberedda prov.
Historieämnet ger enligt Bengt viktig allmänbildning, han menar att ”man kan
inte förstå sin omvärld utan historia”. Historien gör det möjligt för oss att sätta
in saker i sitt sammanhang såsom historiska monument i närområdet, nationellt
och utomlands. Historia är också viktigt för att förstå varför staden ser ut som
den gör och den ger en känsla för hembygden. Genom detta ger historia en
stabil förankring i världen. Det är också av stor vikt att ämnet kan skapa kritiska
samhällsmedborgare. Dessutom ges som tidigare nämnts formell kunskap om
hur utredningar och vetenskapliga rapporter skall skrivas. Historia ger dessutom
en relevans till kartor och statistik samt träning i att läsa och tolka dessa. Genom kunskaper i historia kan man också förstå innehållet i samtida filmer och
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litteratur bättre. Möjligheten att visa film har också blivit en berikande del i undervisningen.
Bengt beskriver att han upplevt stor handlingsfrihet i sin undervisning och han
beskriver sin historieundervisning på följande sätt:
Jag vill att eleverna skall förstå huvuddragen i utvecklingen, jag vill att de
skall ha en bred kulturhistorisk orientering och efter den modellen har
jag väl undervisat hela tiden. Jag har inte låtit mig påverkas av modeströmningar. Jag har försökt att skapa viss variation i undervisningen genom att lägga in lite individuella arbeten och grupparbeten men fortfarande är det naturligtvis så att det är lärarstyrt från katedern. Jag tycker
om att berätta och det tror jag att jag är ganska bra på också […] Jag försöker levandegöra historien det är det viktigaste.

Jämföra, dra slutsatser, se utveckling i olika länder
~ Elisabeths berättelse
Elisabeth, 66 år, har de senaste elva åren varit verksam som lärare i samhällskunskap och historia. Förutom erfarenheter från gymnasieundervisningen i historia har Elisabeth även arbetat som SO-lärare på högstadiet i 21 år och därefter som skolledare under tio års tid. I hennes utbildning finns historia, statskunskap, nationalekonomi, kulturgeografi, sociologi, psykologi samt skolledarutbildning.

Tidiga intryck av historieämnet och egen skoltid
Elisabeths intresse för historieämnet väcktes tidigt genom historiska romaner.
Den egna skoltidens undervisning i historia beskriver Elisabeth som kronologiskt upplagd. Man läste historia ”från början till slut […] jag tror att man började med antiken i ettan och så slutade man med andra världskriget i fyran”.
Det är främst gymnasietidens erfarenheter som hon lyfter fram i intervjun och
då en undervisning som hon idag uppfattar som målrelaterad:
[Läraren] han hade varit på Hermods innan så han hade alltså väldigt
mycket utav det här, egentligen målrelaterade tänket. Fast det var ju ändå
så att han väldigt mycket satt i katedern och ställde frågor […] Han hade
mer av det här med lite självständigt arbete och eget ansvar, som man ju
har när man har distansundervisning, för han hade ju alltså först läst in
en grundexamen per korrespondens för att kunna fortsätta plugga och
sedan hade han varit lärare på Hermods. Så det var väldigt mycket av det
här ta eget ansvar tänkandet.
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Efter skolan var det ett självklart val för Elisabeth att bli lärare. ”Redan när jag
var sex år visste jag att jag skulle bli lärare” berättar hon i intervjun.

Lärarutbildningen
Tack vare ett erbjudande om studentrum i Uppsala valde Elisabeth att satsa på
utbildning vid universitetet istället för folkskollärarseminariet som hon annars
hade tänkt sig. Att studera vid universitet gav en känsla av utvaldhet och en
stolt pappa. Men var också, med självstudier och tentamina, en stor omställning:
Ja men det var ju självständigt, det var ju föreläsning och tentamen och
det gällde att ha disciplin att läsa, men man visste ju inte hur man skulle
läsa. Idag på gymnasiet lägger jag nog ner väldigt mycket tid på att lära
dem hur man kan ta till sig kunskap. Det är inte så kinkigt om du kan rätt
årtal huvudsaken är att du vet varför du vill veta det. Så det var väldigt
jobbigt i början. Jag hade ju alltså i princip gått igenom hela skolan utan
att läsa en enda läxa.

Innehållet i historiekurserna beskriver Elisabeth som att de främst uppehöll sig
vid antiken, Nordens och Sveriges historia. Historieämnets värde diskuterades
inte utan sågs som något självklart. Inom pedagogiken var det mycket teori inledningsvis och ”seminarier där man tränade på att undervisa i grupparbeten,
det var ju det nya”. Varje lektion skulle vara varierad och innehålla ett visst antal
olika moment:
Det vi betygsattes efter var att vi hade disponerat lektionen på rätt sätt så
man satt alltså och filade på lektionen tre minuter introduktion, sju minuter genomgång, tolv minuter grupparbete om två tre minuter diabilder,
alltså varje lektion skulle vara så och det satt man sedan tillsammans med
metodiklektorn och gick igenom hur man hade tänkt

Efter ämnesstudier och pedagogisk teori upplevde Elisabeth auskultationer och
praktikperioder som en givande fortsättning. Mycket givande var att se lärare
som inte lyckades med sin undervisning. ”Du ska ju gå till den där som inte har
förberett lektionen eller som inte har tillräckligt med fantasi för att göra en bra
lektion. Då ser du ju, ’Nämen jag skulle ha gjort så här’. Det är då du får lov att
vara kreativ själv.”

Yrkeskarriären
Elisabeth beskriver hur hon tidigt i karriären undervisade med samma fokus
som hon själv upplevt som elev. Med elever som skulle upp till studentexamen
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såg hon det som viktigt att se till att de kunde viktiga årtal och namn. ”Eftersom det var det som betygsattes då. Det var ju det som man fortfarande höll på
med när jag kom ut och det var ju lätt att göra prov på det var ju lätt att ja undervisa på det.”
Efter ett antal år valde Elisabeth att förändra sin undervisning emot mer elevaktivitet och helhet. Idéerna fanns teoretiskt inom pedagogiken på 1970-talet men
på skolan hon undervisade var detta något nytt. Som lärare hävdade Elisabeth
sin egen syn på undervisning gentemot skolans traditioner.
[Skolan] är en av de där högstadierna som är lite förnämare, och då började jag att göra grupparbete i årskurs sju, och då hade de aldrig någonsin
sett grupparbete. Och skolans lärare de förstod inte vad jag höll på med,
och det här var alltså 1979.

Tiden därefter beskriver Elisabeth som en tid av mer elevaktivitet och ämnesövergripande samarbete med framförallt en nära kollega.
Att vara med om att som rektor genomföra det målrelaterade betygssystemet
var för Elisabeth en positiv vändpunkt. Hon tog starkt intryck av de diskussioner som fördes under denna period utifrån hennes roll som skolledare:
Och då det var ju alltså 1985 till 1995 som jag jobbade som skolledare
och det var ju i slutet på 1980- och början på 90-talet som de nya läroplanerna skulle komma. Och vi skulle sitta med blommiga boken.23 […]
Det var otroligt. Jag tror att det var där som jag vände. För sen blev jag
rektor och områdeschef nere i [Bruksort] och då började jag driva de här
frågorna väldigt hårt, att bygga skolan och ändra tjänstefördelningar för
att det skulle gå att jobba på det här sättet. […] Det jobbar jag stenhårt
på nu att ni får gå då i princip hur ni vill för att nå de här målen, och jag
finns här och fixar och donar, ordnar och hjälper dem.

Den målrelaterade undervisningen stämde väl överens med Elisabeths syn på
undervisning och hennes minnen från den egna undervisningen. Som gymnasielärare efter tiden som rektor utvecklade Elisabeth en seminarietradition i sin
undervisning på gymnasiet, något som tar mycket tid i anspråk men Elisabeth
upplever att examinerande seminarier uppskattas av eleverna.

23

SOU 1992:94 kallade Elisabeth och många andra för den blommiga boken pga. dess blommiga
omslag.
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[…] Jag har mycket muntliga redovisningar, alltså tre och tre och vi sitter
i 45 minuter och pratar, det tar väldig tid för mig men eleverna tycker att
det är bra, istället för prov.

Målrelaterade elevuppgifter har redovisats muntligt vid dessa seminarier där
Elisabeth haft som avsikt att genom frågor stimulera diskussion för att befästa
kunskapen och främja ett problematiserande tänkande hos eleverna:
[Vid seminariet] säger någon, ”Jamen jag tycker att det här är viktigt”
”Varför tycker du det?” ”Ja därför att…” ”Jamen tycker du verkligen att
det är viktigt”, kan jag säga, eller ”Ja, det är ju jätteviktig, men varför
tycker du att det var viktigt just när det hände?” Eller ”Är det bara vi
som tycker det idag?” Det beror ju lite på hur de säger också. Men vi får
alltså en diskussion då och då befästs det ju men samtidigt kan det vara
att jag ändrar hela deras historia och de har en helt annan uppfattning när
de går ifrån lektionen.

Elisabeth poängterar i intervjun att ”det är viktigt att känna intentionerna med
kunskapen” och hennes budskap till eleverna har varit att ”du måste kunna tala
om för mig varför du tycker att det här är ett bra svar”. Genom resonerande,
utmanande och examinerande seminarier skapas förutsättningar för att argumentera, reflektera och kanske omformulera historiska uppfattningar.
Elisabeth framhåller att historia behövs som förklaring till varför världen ser ut
som den gör. Tidigare betonade hon faktakunskaperna mer, men idag lägger
hon större vikt vid att eleverna skall kunna använda kunskaperna för att se paralleller, jämföra och dra slutsatser. Likheter och skillnader mellan såväl epoker
som länder över tid är en viktig del i den historieundervisning som Elisabeth
lyfter fram i intervjun. Att kunna sätta in saker i sitt sammanhang är av värde
för det Elisabeth kallar allmänbildning liksom att se bakgrunden till dagens
samhälle:
Jag tycker i så fall att man skall läsa historia för att man ska bli allmänbildad, därför att man kan se så mycket annat med hjälp utav historia. Man
kan dra slutsatser och jämföra epoker, man kan se utvecklingen i olika
länder genom att man kan se vad som hände.

Elisabeth lyfter i intervjun fram hur historieämnet i skolan är en förutsättning
för att förstå det nutida samhället. Hennes syn på historieämnet och varför det
är viktigt är färgat av hennes utbildning i samhällvetenskapliga ämnen och den
egna undervisningen i samhällskunskapen:
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Det är faktiskt så att även fast samhällskunskapen är nutidshistoria måste
man kunna göra bindningar. Man kan inte hålla på och prata om Iran om
man inte ens vet att det var en revolution där 1979 och vad den innebar,
man kan inte prata om kurder, man kan inte prata om Palestinafrågan om
man inte vet vad det var som gjorde att Israel över huvud taget hade rätten att kräva ett eget land.

Elisabeth framhåller att det är viktigt att se utvecklingen i olika länder. När hon
exemplifierar sin undervisning och sitt tänkande kring undervisning väljer hon i
hög utsträckning exempel från världshistorien.
Vägen till kunskapen om samhället och världen går enligt Elisabeth genom att
med olika medel föra eleverna mot uppsatta kunskapsmål. Att som lärare berätta historia ger hon inte mycket för. Elisabeth menar att elevernas önskemål om
att hon ska berätta mer beror på lathet och att de har brist på ”sagor” eftersom
de inte fått det som små. Det som är viktigt enligt Elisabeth är att kunna sitt
ämne:
Det är viktigt att man som lärare har ämneskunskap, oerhört mycket mer
än eleven. […] För blivande lärare är det oerhört viktigt att de har teoretiska kunskaper, man kan inte släppa loss och våga vara lärare annars.
Man vet inte vad det finns för alternativ om man bara följer boken.

Historia som förklaringsmekanism till allt
~ Folkes berättelse
Folke, 58 år, har arbetat som lärare i historia och samhällskunskap i 34 år, sju år
på högstadiet och övriga 27 år på gymnasienivå. I utbildningen till lärare som
han påbörjade 1968 i Uppsala läste han: historia, idéhistoria, statskunskap, sociologi, nationalekonomi, psykologi och pedagogik.
Tidiga intryck av historieämnet och egen skoltid
Folke berättar i intervjun att undervisningen var mycket ”berättande, föreläsande, läxor och så småningom fler och fler prov ju högre upp i åldrarna man
kom”. Relationen till lärarna uppfattade Folke som mer distanserad än i dagens
skola. ”Rent generellt så kan man väl säga att avståndet mellan elev och lärare
socialt var större än vad det är nu”. Innehållet i historieämnet var kronologiskt
upplagd. ”Man kan väl säga så här att på något sätt så fanns det en kontinuitet
så att på lågstadiet så började du med stenåldern och sen rullade det ju på framåt i tiden hela tiden ända till nian”. I nian lästes om flodkulturerna och antiken
och på gymnasiet började man sedan med medeltiden för att fullfölja den kro-

138

nologi som startats i nian. Folke vittnar om ett tidigt intresse för historia och
samhällskunskap inte minst tack vare en inspirerande gymnasielärare.

Lärarutbildningen
Nationalekonomi var det ämne som Folke uppskattade mest under de år som
han läste de ämnen som sedermera skulle ingå i hans lärarexamen. Undervisningen i historia var på första kursen kronologiskt upplagd från flodkulturerna
till nutid. På högre nivå blev det sedan mer av fördjupningar och avslutningsvis
skrev Folke en uppsats som motsvarande 15 hp, en halv termin. Innehållet var
nationellt och internationellt med viss möjlighet att själv välja inriktning:
Det var blandat svensk och världshistoria. Även lite mer så att säga
marxistisk historia det kom ju under den perioden så det fanns ju och det
fanns även på statskunskapen och nationalekonomin. Sen när det gäller
litteraturkursen som man själv fick sköta, där kunde man välja inriktningar och jag valde en inriktning som handlade om politik och ideologier.

Universitetsundervisningen i historia innebar mycket tid för självstudier.
Det var mycket eget arbete helt klart. I historia var det kanske tre, fyra
föreläsningar i veckan. […] I statskunskapen var det mer seminarieövningar, mer seminarier, mer analysseminarier. Och i nationalekonomin
var det ju självklart också flera räknekurser. Så att det varierade mellan
ämnena. Men i historia var det i princip föreläsningar.

Inom pedagogiken och metodiken inför praktiken var variation och planering
viktiga inslag enligt Folke:
Man tryckte oerhört hårt på att man skulle planlägga allting in i minsta
detalj, nästan tidsstudieschema. […] Det skulle vara klart att jag skall prata om det här, jag skall ge dem arbetsuppgifterna, efter så många minuter
så går jag igenom arbetsuppgifterna osv., och sen skulle det då stämma
med kursplanen, och kursplanen det var i princip läroboken.

Elevsynen diskuterades enligt Folke inte under lärarutbildningen.
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Yrkeskarriären
Den detaljstyrda undervisningen var något som Folke uppger att han tidigt valde bort i sin egen yrkesutövning. Läxor och läxförhör var enligt Folke en självklarhet i hans tidiga undervisning i historia och eleverna skrev inga längre utredningar. Folkes tidiga undervisning var mindre diskuterande och mer berättande och föreläsande än den som han idag ser som fungerande. Kronologin
var mer ingående och mycket styrd av kursplaner och läroböcker som gjorts på
beställning från Skolöverstyrelsen. Friheten att själv styra över undervisningens
form och innehåll har enligt Folke över tid blivit allt större. Lpf -94 och tillhörande kursplaner är enligt Folke så ”luddiga” att man som lärare har ”oerhört
stor” handlingsfrihet.
Att vara social med eleverna ser Folke som en viktig del i undervisningen. Han
hävdar under intervjun att han ser eleverna som sina ”primära arbetskamrater”.
Som lärare är det viktigt att kunna sitt ämne men också att kunna bemöta eleverna rättvist och respektfullt. Folkes erfarenhet är att om man som lärare har
klassens legitimitet kan man blanda ”kunskapsjobb” och socialt umgänge.
Inkörsporten till lärarens legitimitet är att läraren kan sitt ämne. För det
är det som eleverna möter först. När det är etablerat så kan man utveckla
relationer som förstärker legitimiteten, och respekten för varandra.

I samband med den nya läroplanens genomförande hade Folke en klass i tre år
som visade att det är möjligt att vara nära och samtidigt en auktoritet:
Av dem så lärde jag mig att det går att blanda kunskapsjobb med socialt
umgänge. På en och samma lektion, blandat huller om buller. Hade jag
hört det här när jag var ny lärare, så hade jag naturligtvis trott att då
kommer rubbet att spåra ur. Men med de erfarenheter jag hade och med
de erfarenheter som de eleverna hade så spårade det inte ur.

Sedan dess hävdar Folke att relationen till eleverna är en viktig del i undervisningen och en mycket viktig förutsättning för lärandet. Bemötandet av elever
hänger också ihop med att visa respekt för deras åsikter vid planering. Vid planeringen ska eleverna vara med och påverka innehållet men utifrån lärarens
kunskaper är det enligt Folke av vikt att också vägleda emot kunskapsområden
som de inte förstår att efterfråga utifrån bristande förkunskaper. Sovjets och
Kinas historia är två sådana områden som Folke uppger sig ha propagerat för
och fått gehör för.
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Att vara lyhörd för eleverna och situationsanpassa undervisningsformerna ser
Folke som en viktig del i lärandet. Folke gör skillnad på berättande och föreläsning och hävdar att:
En föreläsning är en form av genomgång och berättande är ju för att få
upp intresse. Man kan givetvis vara föreläsande och berättande mixat.
[…] Någon har sagt att en historielärare som inte berättar gör en miss,
jag tror att det är jätteviktigt, för där kan man peka på intressanta samband och man kan motivera varför historia är viktigt.

Även om Folke idag inte följer någon detaljplanering såsom lärarhögskolan förespråkade så strävar han efter variation i undervisningsformerna, men då med
mer tid för eftertanke hos eleverna. Berättande, föreläsande, grupparbeten, individuella uppgifter och utredningar med allt mer av egna utredningar på högre
kurser är några av de former som Folke förespråkar. Men grunden är att ”ur
den där ömsesidiga respekten, och det sociala umgänget så växer det fram en
sådan positiv atmosfär att det påverkar inlärningen. Mer än smarta upplägg.”
Genom att känna till vad som hänt kan man fundera kring vad som kommer att
hända i framtiden. Som en del av B-kursen har Folke ordnat så att eleverna i ett
ämnesövergripande samarbete fått vandra i nazismens och kalla krigets fotspår i
Berlin. Folke berättar hur den historiska upplevelsen på plats är givande men
också hur eleverna växer socialt genom att vistas i en ny miljö men också genom att presentera sina utredningar för föräldrar och inbjudna och senare även
på plats.
Jag har varit till Berlin nio gånger med elever och förutom att de får sig
historia på plats och uppleva historia, så hjälper det dem oerhört mycket i
det här med att våga. Så i utvärderingarna så skrev de att det var både en
kunskapsmässig och social läxa för livet det här.

Folke berättar att han över tid blivit ”mer pekande på nyttan av historia”. Det
vill säga att visa att ”allt i princip beror på historien”.
Deras eget liv beror ju på deras personliga historia, deras familjers historia, och samhällets historia där de råkar växa upp och världen utanför
skolan är ju skapad utav historien. Så historien lever ju i nuet, och detta
att dra ihop dåtid och nutid har jag gjort mer och mer av.

”Att trycka på nyttan av historia som förklaringsmekanism till allt” som Folke
uttrycker det, har blivit möjligt med den ökade friheten för historielärarna efter
1995. Folke uppger att detta fokus har gjort undervisningen till mer av resone-
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rande genomgångar, handledning av grupparbeten och individuella fördjupningsuppgifter. Den kulturhistoriska motiveringen för ämnet har över tid blivit
mindre. Källkritiken och att se hur dagens samhälle skapats av historia har blivit
mer framträdande enligt Folke. Innehållet i kurserna beskriver Folke som att:
A-kursen är ju mer, ja någon form av kronologi. Fast man hoppar ju mer
jämfört med förr. […] B-kursen är ju mer tematisk, längdsnittsaktig och
C-kursen är ju mer som B-kursen men då tittar man också mer på källor
och arkiv och arkeologi. Alla kurserna tar ju självklart upp det här om
kritiskt tänkande, det finns i alla.

Förkunskaperna hos eleverna har enligt Folke sjunkit dramatiskt. ”Dagens elever kan oerhört mycket mindre SO än förr i tiden.” Dessutom upplever Folke
att läsförståelsen blivit mycket sämre. ”Många har alltså svårt att fatta vad som
står i en tidningsartikel.” Med sämre förkunskaper blir det svårare att utveckla
det tänkande som Folke lyfter fram som central i historieämnet.
Det blir svårare att vara kritisk, det blir svårare att bli analyserande. Det
blir svårare att utreda också. Alla kunskaper kanske är helt nya, hur ska
man då kunna värdera vilka som är väsentliga och vilka som är oväsentliga? Om man inte har förförståelse?

Den ingående värderingen och eftertanken saknas alltför ofta och istället för att
kunna diskutera och analysera demokrati och diktatur har eleverna bara lärt sig
att diktatur är dåligt och demokrati är bra. Att synliggöra för eleverna vad som
kan ses som historiska fakta och vad som är tolkningar är av stor vikt i dagens
samhälle hävdar Folke. Att kommunicera vikten av att kunna historia till eleverna ser Folke som en framkomlig väg för att väcka intresse och stämma till
eftertanke:
Peter Englund har ju skrivit bland annat att: ”Vi kan strunta i historien,
vi lever i nuet, vi kan strunta i historien, men historien struntar inte i
oss.” Och det citatet, det går hem hos eleverna, helt klart. De får upp
ögonen för någonting. Och han säger också om historien att ”när historien aldrig kritiseras” som det där demokrati bra och diktatur dåligt, ”så
försvinner den verkliga kunskapen. Och då rinner sanningen som sand
mellan fingrarna och förnekandets krafter kan sätta in.”

Praktisk träning i källkritik har Folke bedrivit genom att t.ex. låta eleverna
granska falska dokument.
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Att känna igen sig i samtiden för att förstå världspolitiken är en viktig del i Folkes undervisning och han ser själv som sagt till att de får lära känna Ryssland
och Kina utifrån att de är viktiga aktörer inom världspolitiken. Folkes erfarenhet är att han ”genom åren har sett att Sovjet är ett ganska tomt kapitel” hos
eleverna och han har därför sett till att ha det som tema på B-kursen. I planeringssamtalen med eleverna inför B-kursen har han även som sagt lyft fram vikten av att känna till Kinas historia:
Ja som Kina till exempel hade de inte placerat så högt, så jag sade att
Kina skall vi ta med för det landet kommer att spela en allt större och
större roll i världspolitiken, så att Kina kom med det berodde på mig det.
Historien skapar ju det som händer, så att jag trycker väl kanske mer och
mer på den kopplingen.

Historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier
Det finns både likheter och olikheter mellan de fyra erfarna historielärarnas berättelser. I det följande kommer jag att diskutera deras berättelser utifrån två
termer, insikter och undervisningsstrategier. Med insikter menas de slutsatser de
dragit av sina undervisningserfarenheter, vad de framhåller som viktigt för att få
undervisningen i historia att fungera. Dessa insikter kan härröra från både positiva och negativa erfarenheter. Efterhand bygger lärarna, utifrån sådana insikter,
upp en förhållandevis stabil undervisningsstrategi. Även om en rad likheter
finns kommer jag att något mer fokusera på skillnaderna och betona hur lärarna, genom sina erfarenheter, valt något olika vägar för sin undervisning. Dessa
olika vägar benämner jag undervisningsstrategier. Enkelt uttryckt innebär en
undervisningsstrategi lärarens långsiktiga mål med undervisningen och hur man
uppfattat att dessa kan uppnås genom olika metoder och innehåll i undervisningen.24
Undervisningen i historia har enligt alla intervjuade utvecklats över tid. Deras
utvecklingsvägar har sett något olika ut men gemensamt är att de alla uppger att
de dragit lärdomar av att undervisa, blivit friare i sitt förhållande till läroboken
och utvecklat sina undervisningsmetoder och tänkandet vid urvalet av stoff.
Axel, Elisabeth och Folke vittnar alla om hur de upplevt vändpunkter i undervisningen som gjort undervisningen bättre. Detta utan att helt förkasta den tidigare undervisningen men deras sätt att se på undervisningen påverkades starkt.
24

En strategi kan definieras som ”långsiktigt övergripande tillvägagångssätt” enligt Nordstedts
svenska ordbok: Allén, 2003.
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Axel uppger hur nya perspektiv i högre utbildning och litteratur innebar en väg
in i en historieundervisning som allt mer betonade flera perspektiv. Elisabeths
beskriver hur hennes undervisning blev målrelaterad tack vare arbetet som skolledare med en ny läroplan och enligt Folke var det för honom en starkt påverkande upplevelse att se att undervisningen kunde vara både relationsinriktad
och kunskapsinriktad. I Bengts livsberättelse finns inte någon direkt vändpunkt
utan han beskriver snarare hur han från tidig ålder uppfattat och utvecklat en
allt rikare narrativ historia. Utvecklingen av de historiedidaktiska insikterna, den
historiedidaktiska kunskapsbildningen, kan beskrivas som såväl förädling av den
aktuella praktiken samt mer omvälvande vändpunkter.
Att undervisa i historia kräver goda ämneskunskaper, och en stor del läsning
utöver grundutbildningen, är de alla överens om. Det finns flera skäl till att
goda ämneskunskaper krävs för undervisning i historia. Goda ämneskunskaper
ger legitimitet och förtroende åt läraren att leda undervisningen, det ger möjlighet att finna belysande exempel och det öppnar upp för kreativitet i undervisningen och i undervisningsplaneringen.
Alla fyra lärarna i studien vittnar om en undervisning som blivit allt mer internationell. Graden av internationalisering är något olika där Bengt tydligare än
övriga hävdar den nationella historien som utgångspunkt för de historiska studierna. Bengt liksom de övriga berättar om en undervisning som blivit allt mer
global, inte minst eftersom det tillkommit mer världshistoria i litteraturen på alla
nivåer. En förskjutning emot mer modern historia tyder också intervjuerna på,
där det nutida samhället i olika grad mer kommit att beaktas i undervisningen.
A-kursen i historia har de hanterat på något olika sätt, men det är tydligt att de
alla ser det som viktigt att den ger en historisk överblick och orientering. Att ge
ett tidsperspektiv och en kronologisk kännedom om epokerna lyfter de alla
fram som en grund för historieämnet. A-kursen beskrivs som något av en
grundkurs där det är mycket som behöver hanteras. Även om det måste göras
urval beskriver de alla i intervjuerna hur grunden ändå måste vara rik på innehåll. På fördjupningskurserna beskriver de att friheten varit större att välja inriktningar och just fördjupa sig inom vissa områden.
I deras berättelser framkommer också vikten av lärarnas ämneskombination.
De två lärarna som undervisat i historia och samhällskunskap, Elisabeth och
Folke, har tydligt blivit färgade av samhällsvetenskapens system- och teoritän-
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kande. Historieämnets mer humanistiska värden såsom berättelser och inlevelse
är mer framträdande i intervjuerna med Bengt och Axel. Alla fyra ser ett stort
värde i att kunna arbeta ämnesövergripande, åtminstone med sig själv dvs. med
det andra ämnet, eftersom detta kan bidra till ökad historisk förståelse.
Relationen till eleverna betonas olika mycket hos lärarna men det är tydligt att
de alla talar om eleverna när de skall motivera ämnets värde utifrån den ämnesdidaktiska varför-frågan. Att ge förklaringar till den värld vi lever i, en känsla av
sammanhang i samtiden och historien, att träna eleverna att se världen ur olika
perspektiv, uppmuntra kritiskt tänkande, att väcka intresse och engagera är olika
exempel på hur de i sin historieundervisning vill möta eleverna. Detta har gett
upphov till att man för elevernas bästa i vissa fall inte gjort eleverna till viljes,
när till exempel Elisabeth undvikit föreläsningar för att hon menar att eleverna
behöver analytisk träning mer än ”sagor” trots att eleverna efterlyst mer av lärarens berättande och föreläsningar. Att man kan och behöver arbeta med både
kunskap och relationer betonas av Folke men lyfts även fram i olika hög grad i
de övriga lärarnas berättelser. Inte minst vikten av tydlighet och goda ämneskunskaper för legitimitet som direkt påtalas av flera av lärarna visar hur ämneskunskaperna och relationerna hänger samman i ett historiedidaktiskt lärarperspektiv. Goda ämneskunskaper framhålls som en viktig förutsättning för att få
elevernas förtroende och för att kunna vara kreativ som historielärare.
Vikten av variation framhåller också alla intervjuade. Att kunna undervisa på
olika sätt och med olika typer av material är viktigt för att nå alla elever och för
att göra ämnet intressant. Alla fyra lärarna uppvisar en bred repertoar av tänkbara undervisningsmetoder även om de valt att arbeta mer med vissa metoder.
Föreläsningar, berättelser, fördjupningsarbeten och diskussioner har alla lärarna
använt i sin undervisning, men i olika utsträckning. Mest inriktad på att arrangera den lärande situationen är Elisabeth med sin syn på elevernas målrelaterade
lärande och mest i centrum är Bengt genom sina berättelser och i rollen som
diskussionsledare. Valet av metod och graden av synlighet i undervisningen
styrs uppenbarligen av vad de vill uppnå och vilken del av undervisningen som
beaktas. Vid utmanande seminarier är Elisabeth i hög grad i centrum medan
hon annars eftersträvar en mindre central roll. Oavsett hur synliga de är i undervisningen är det uppenbart att de på olika synliga och osynliga sätt försöker
styra den lärande situationen mot de olika mål som de valt att betona i historieundervisningen.
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De beskriver hur skiftande innehåll och metoder har använts för att lyfta fram
olika värden och typer av kunskap, såsom föreläsningar för överblick, anekdoter
för intresse och källkritiska övningar för tänkandet. De erfarna lärarna kan således alla betecknas som eklektiker i deras stoffurval, val av metod och i fokus på
olika historiska värden. När man jämför deras livsberättelser sinsemellan kan
emellertid tre olika orienteringar identifieras utifrån lärarnas delvis olika uppfattningar om vad, hur och varför man skall undervisa i historia. Lärarnas berättelser visar hur mål, metod och innehåll kan samspela för att ge undervisningen
olika orientering, det som jag har valt att kalla undervisningsstrategier. I lärarnas
uppfattningar om historieundervisning har jag identifierat tre undervisningsstrategier som överlappar varandra men också tydligt prioriterar olika mål, metoder
och innehåll.
Flerperspektivistisk orientering
Genom en undervisning där historien betraktas utifrån olika perspektiv kan
elevernas världsuppfattningar utmanas och vidgas. En sådan undervisning ger
goda förutsättningar för självständiga slutsatser enligt Axel. Genom att träna
eleverna att kritiskt kunna granska och se olika perspektiv kan historieämnet
vara en viktig del i ungas demokratifostran. Axel beskriver hur en sådan undervisning bidrar både till att avslöja manipulation och ökad förståelse för människors olika situationer och uppfattningar.
Axel uppger att han tagit intryck av fortbildning och tillgång på nya perspektiv i
litteraturen och därigenom fått en allt mer flerperspektivistisk undervisningsstrategi. Axel berättar att ”efter hand har det tillkommit en rad nya aspekter från
nya områden”. De nya historiska perspektiven såsom mentalitetshistoria och
kvinnohistoria liksom den mer globala historieskrivningen har gjort Axels syn
på ämnet bredare, mer tolkande och empatisk. Att läsa ett mindre urval utifrån
olika perspektiv har ersatt den tidigare mer omfattande översikten. Elevaktiv
insamling och bearbetning av information från olika källor individuellt och i
grupp, har i Axels undervisningsstrategi fått allt större utrymme för att träna
kritisk granskning och se och värdera olika synsätt.
Det är enligt Axel viktigt att visa det allvarliga som eleverna vet så lite om men
ännu viktigare är att utmana deras förutfattade meningar och provocera till att
se andra synsätt.
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Tabell 1. Flerperspektivistisk orientering.

Ämnesdidaktisk fråga
Varför?
Vad?
Hur?

25

Flerperspektivistisk undervisningsstrategi i
historia
Historia för självständighet, källkritik, olika perspektiv
och demokratiska värden.
Divergerat och diversifierat material utifrån flera perspektiv såsom mentalitets- och kvinnohistoria.
Blandning av föreläsningar, litteratur, film och elevaktiv insamling av information från olika källor och perspektiv, individuellt och i grupp.

Narrativ orientering
Bengts undervisningsstrategi har en starkt narrativ prägel utifrån ett mycket tidigt intresse för historiska berättelser. Han lyfter fram vikten av historiska berättelser för att ge en bred kulturhistorisk orientering och för att göra ämnet
intressant och levande. Som han själv uttrycker det i livsberättelsen ”levandegöra historien, det är det viktigaste”.
Sveriges historia är den stora berättelse, det narrativ, som Bengt i sin undervisningsstrategi har som ryggrad och utgångspunkt. Detta utifrån en vilja att ge
eleverna en känsla för hur allt hänger samman genom orsak och verkan. Bengt
arbetar kronologiskt då han ser det som viktigt att eleverna ser kausalsambanden i historien. Han skapar förklarande metaberättelser om historiska skeenden
genom lärarstyrd dialog, en metod han själv kallade sokratisk majeutik. Ämnets
källkritiska delar har han hanterat i form av elevaktiva uppgifter.
De stora berättelserna har kompletterats med många mindre berättelser från när
och fjärran om händelser, historiska gestalter och platser. De mindre berättelserna antas göra ämnet rikare och mer tillgängligt för eleverna. Genom att vara
personlig och berätta om egna upplevelser i historiska miljöer har Bengt försökt
göra ämnet levande. Även elevernas egna upplevelser har Bengt knutit an till för
att synliggöra kulturarvet och hur historien finns runt omkring oss i form av
stadsvandringar, kyrkogårdsguidningar och besök på lokala järnbruk.
Att Bengt lyfter fram vikten av lokalhistoria blir logiskt då berättelsen om oss
själva har en förankring i vår närmiljö. Bengt hävdar just vikten av hur historia

25

Intervjuresultaten är i tabellen ordnande i förhållande till teorier av Sjøberg, 2003, s. 11-37;
Ludvigsson, 2003, s. 164-342 och Handal & Lauvås, 2001, s. 202.
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kan ge oss trygghet och förståelse för vår omvärld. Att göra ämnet levande genom berättelser det är det viktigaste.
Tabell 2. Narrativ orientering.

Ämnesdidaktisk fråga
Varför?
Vad?
Hur?

Narrativ undervisningsstrategi i historia
Historia för allmänbildning, kulturarv, förklaring av
nuet och trygghet i samtiden, och även källkritik. Levandegöra.
Kronologi med Sverige som utgångspunkt. Historiskt
betydelsefulla händelser, personer och den lokala historien.
Stora och små berättelser. Målande berättelser med närhet och personlighet. Den sokratiska majeutiken. Variation med elevuppgifter i grupp och individuellt.

Samhällsvetenskaplig orientering
En samhällsvetenskapligt orienterad historieundervisning får sin karaktär av
ämnets komparativa och strukturella värden. Elisabeth och Folke är erfarna
lärare med denna syn på undervisning i historia och de är även exempel på hur
ämnet blir ett analytiskt och ofta elevaktivt ämne när man betonar dess samhällsvetenskapliga karaktär.
Vikten av att kunna göra jämförelser över tid, mellan länder, se kausala mönster
och kunna resonera kring vad som kan tänkas hända framöver framhålls starkare av dessa lärare som har studerat statskunskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen samt undervisar i samhällskunskap. Olika länders utvecklingslinjer
och statsskick, deras förhållande till varandra blir centralt när man betraktar
historieämnet främst som en samhällsvetenskap. Att se hur allt hänger ihop
politiskt, ekonomiskt och socialt används i denna undervisningsstrategi för förståelse av omvärlden.
Historia ger en bakgrund till dagens värld och både Folke och Elisabeth lägger
stor vikt vid att ge en strukturerad översikt över historiens utveckling. Utvecklingen i världen belyses med främst Europas politiska historia som utgångspunkt. De utomeuropeiska länderna kan sedan analyseras utifrån denna överblick och struktur. Den historiska överblicken behövs enligt lärarna för att eleverna skall kunna göra jämförelser, se historiska kopplingar och de strukturer
som skapat det samhälle och de problem vi ser i världen idag. Staters styre och
dagens världspolitik är ofta i fokus när man i enlighet med denna undervisningsstrategi på olika sätt uppmuntrar eleverna att kritiskt granska demokratins
framväxt eller Kinas historia och betydelse idag. I seminarier, ventileringar och
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diskussioner i klassrum får eleverna presentera sina analyser och argumentera
för sina slutsatser. Tolkningar enskilt och i grupp uppmuntras och utmanas för
en utveckling emot att se hur allt hänger ihop.
Jämföra, dra slutsatser, se utveckling i olika länder och ”historia som förklaringsmekanism till allt” är centralt i denna samhällsvetenskapligt orienterade undervisningsstrategi. För att uppnå detta har Elisabeth satsat mycket på en målrelaterad undervisning medan Folke varit mer relationsorienterad.
Tabell 3. Samhällsvetenskaplig orientering.

Ämnesdidaktisk fråga
Varför?
Vad?
Hur?

Samhällsvetenskaplig undervisningsstrategi i
historia
Kunna förklara dagens samhällsstrukturer i världen och
tänka till om framtid. Strukturerad översikt, jämföra och
se parallella utvecklingslinjer.
Europa, Sverige och omvärlden. Utvecklingslinjer i olika
samhällen över tid.
Analyser, diskussioner. Föreläsningar, gruppuppgifter,
individuella fördjupningar.

Olika och ändå lika
I sina undervisningsstrategier är de fyra lärarna olika men ändå lika. I deras undervisningsstrategier betonar de olika mycket ämnets narrativa, samhällsvetenskapliga och flerperspektivistiska värden. Vilket kan synliggöras i figur 1 nedan.
Folke är något mer orienterad mot berättandet än Elisabeth i orienteringen mot
en samhällsvetenskaplig historieundervisning.

Flerperspektivistisk

Axel

Bengt

Folke
Elisabeth
Samhällsvetenskaplig

Narrativ
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Figur 1. Olika strategisk orientering i historieundervisningen.

Undervisningsstrategier som teoretisk modell
De undervisningsstrategier som jag beskriver ovan är de olika inriktningar som
lärarna beskriver i intervjuerna. I deras berättelser om hur de sett på ämnets
olika värden, innehåll och metoder framkommer tydliga skillnader. Dessa skillnader skall inte överdrivas men de ger en inblick i hur undervisning i historia
kan ta sig olika uttryck. Vikten av att ha en tydlig och medveten plan för hur
man skall undervisa har hävdats av många såväl pedagoger som historiedidaktiker.26 Lärarna i denna studie visar tydligt hur de genom sina erfarenheter och
val har en bakomliggande undervisningsstrategi för undervisning i historia. När
man ställer lärarnas erfarenheter i relation till teorier om ämnesdidaktik, historia
och pedagogik kan undervisningsstrategiernas betydelse för undervisning illustreras med figur 2.27

Påverkansfaktorer
Personliga intressen
och erfarenheter

Yttre betingelser

Ämnesdidaktiskt
övervägande
Vad?
Varför?
Hur?

Intention

Undervisning
Lärare & elev interaktion

Handling

Undervisningsstrategi

Erfarenhet
Reflektion

Figur 2. Undervisningsstrategin i dynamiskt samspel med kretsloppet av ämnesdidaktiskt
övervägande, intention, undervisning och reflektion.

De erfarna lärarna har under många år planerat sin undervisning, mött elevernas
reaktioner och reflekterat kring vad som fungerar och inte. Som reflekterande
praktiker kan man dra nytta av erfarenheterna för att få undervisningen att fun-

26

Di Camillo, 2006, s. 181-192; Onosko, 1989, s. 183-185; Yoho, 1986, s. 221, s. 213; Elbaz, 1983,
s. 170, Handal & Lauvås, 2001, s. 202-219; Andersson, 2004, s. 53.
27
Sjøberg, 2000, s. 26-33; Ludvigsson, 2003, s. 164-342; Handal & Lauvås, 2001, s. 202-219;
Handal & Lauvås, 1982, s. 13-37; Uljens, 2002, s. 180.
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gera.28 Yttre betingelser och personliga intressen har betydelse för det ämnesdidaktiska övervägandet i undervisningsstrategin, men det centrala i lärarens arbete är kretsloppet av övervägande, undervisning och reflektion. I detta kretslopp
har den bakomliggande undervisningsstrategin utarbetats och förfinats. Som
synes i modellen så färgar undervisningsstrategin (den mörka triangeln) överväganden, intentioner, undervisning och reflektion. Mål, metod och innehåll i
undervisningen styrs till stor del av undervisningsstrategin genom de ämnesdidaktiska överväganden som läraren gör. Dessa överväganden inverkar på de
intentioner som finns inför varje undervisningstillfälle.
När målen är så skiftande som att levandegöra historieundervisningen, att förklara den nutida världspolitiken eller att tolka historien utifrån olika perspektiv
blir valet av innehåll och undervisningsformer uppenbarligen olika. Att den didaktiska varför frågan, målet med undervisningen, kan vara styrande är uppenbart i intervjuerna, men vad och hur är tätt sammanlänkat med varför. Berättelser
för att göra historieämnet levande men också utifrån Bengts erfarenhet att det
fungerar metodiskt med det innehåll som han ser som centralt visar tydligt hur
varför, hur och vad hänger ihop och påverkar varandra. I Axels berättelse om
tillgången på nya perspektiv, nytt material, nya kurser och erfarenheter kring
lyckade pedagogiska upplägg syns hur de tre ämnesdidaktiska frågorna interagerar i utvecklingen av undervisningsstrategin. När Elisabeth och Folke hävdar
vikten av självständiga jämförande analyser så är det metodiska upplägget i sig
också ett mål, både hur och varför.
I mötet med eleverna sker en interaktion och snabba överväganden ger korrigeringar och även omvärderingar av undervisningens innehåll. Det är rimligt att
anta att dessa undervisningsstrategier underlättar de beslut som undervisningen
kräver och förbättrar handlingsberedskapen.29 När det inte blir som man tänkt
sig får man som lärare luta sig emot tidigare erfarenheter och tänka till kring vad
man vill uppnå och hur man utifrån den givna situationen kan uppnå detta. Reflektion mellan lektioner men också från år till år när man återigen undervisar
samma kurs eller moment påverkas och underlättas av en medveten undervisningsstrategi.

28

Hur erfarenheter från praktiken kan utveckla yrkespraktiken framhåll bland annat av: Hargreaves,
1984, s. 67; Uljens, 2002, s. 189-193; Schön, 1987.
29
I tidigare forskning har just erfarna lärare visat sig ha tankescheman för hanteringen av
klassrumssituationen på ett mycket mer nyanserat och säkert sätt än nya lärare ser: Arfwedsson,
1994, s. 75-78; Schempp et al 1998; Berliner, 2001.
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I en ständigt pågående process omformas, transformeras, ämnet för att passa
elever och lärare i undervisningen.30 Beroende på vad som betonas av läraren
kan ämnet ta sig uttryck som berättelse, förklaring och tolkning. De ämnesdidaktiska överväganden som måste göras skapar en historieundervisning med
olika värden och gestaltningsformer.
En vidgad kunskapshorisont
Den flerperspektivistiska orientering som Axel berättar om är sällan förekommande i den internationella praktiknära forskningen. I Patricks australiensiska
studie är det emellertid två lärare som i sin undervisning hävdar värdet av flera
perspektiv för tolkning, förståelse och demokrati.31 En utmanande tolkande,
kritisk och flerperspektivistisk undervisning har framhållits som god undervisning av Lorrei di Camillo i en praktiknära amerikansk studie liksom i undervisningsteorin av EU.32 Ingen tidigare studie visar den mångfald av perspektiv som
Axel beskriver.
Bengts narrativa undervisningsstrategi uppvisar stora likheter med historielärare
som i tidigare praktiknära amerikansk forskning kallats storyteller.33 Kate Hawkey
beskriver i en engelsk studie hur berättelser användes som en väg in i kunskapen och hur lärare framme vid tavlan genom enkla frågor skapade en komplex
historisk berättelse tillsammans med eleverna.34 Förespråkare för en mer narrativ historieundervisning hävdar att berättelser kan ge stora och små perspektiv,
sammanhang och meningsfullhet åt en komplex värld och därigenom skapa
historiemedvetande.35
Elisabeths och Folkes samhällsvetenskapliga orientering ligger nära uppfattningar om historieundervisning som tidigare beskrivits av James Craig Harding
som antecendents of current issues. De kanadensiska lärarna i Hardings studie var
inriktade på att förklara och analysera det nutida samhällets problematik utifrån
en historisk bakgrund.36 De svenska lärarna har i sina undervisningsstrategier ett
mer globalt och komparativt perspektiv på historia, men fokus på det analytiska
och nutida är likartat. Att systematisera, analysera och försöka se generella
30

Det som Ongstad kallar för omstilling, se kapitel 1 i denna antologi.
Patrick, 1998, s. 180, 199-223. På högskolenivå beskriver Quinlan, 1999, s. 454-455 en liknande
strategi.
32
Di Camillo, 2006, s. 77-111; Stradling, 2003. Även Næss, 1970, förespråkade flerperspektivitet.
33
Storytellers har uppmärksammats av t.ex. Evans, 1994 och Grant, 2003. Brophy & VanSledright,
1997, s. 68-69 hävdade detta som den bästa undervisningsstrategin.
34
Hawkey, 2007, s. 270-272. På högskolenivå fann Quinlan, 1999, s. 455-456 en liknande narrativ
strategi
35
Hawkey, 2007, s. 263-264; Karlegärd, 1997; Rüsen, 1987.
36
Harding, 1999, s. 170-184.
31
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mönster har tidigare framhållits av Ronald W. Evans som god historieundervisning i hans studie av en historielärare kallad the scientific historian.37
Det breda spektrum av undervisningsstrategier som de svenska lärarna ger uttryck för tyder på att historielärare i Sverige kan uppfatta ämnet på olika sätt
och haft frihet att i hög grad bestämma undervisningens mål, metod och innehåll.38 I kritiken av olika typer av historieundervisning och historieskrivning kan
man se några tänkbara problem med de olika undervisningsstrategierna. En allt
för tolkande flerperspektivistisk undervisning kan förloras i en postmodern relativism där allt bara är uppfattningar, en narrativ historieundervisning kan bli
allt för mycket en överföring av historia som en berättelse utan problematiseringar och med en samhällsvetenskaplig historieundervisning riskerar man missa
det unika och levande när man fokuserar på generella strukturer.39 Framförallt
innebär valet av undervisningsstrategi att man helt eller delvis väljer bort andra
tänkbara undervisningsstrategier. Att välja undervisningsstrategi kan ses som ett
nödvändigt ont, men för att undervisa i historia är det uppenbart att lärare måste göra dessa val. Om man inte gör det medvetet kommer det att ske omedvetet
eftersom alla värden och allt stoff omöjligt kan hanteras inom den begränsade
tid som historieundervisningen har till förfogande.

Lärarna i denna studie har i likhet med andra lärare i historia runt om i världen
utifrån sina erfarenheter kommit fram till historiedidaktiska insikter och utvecklat undervisningsstrategier för undervisning i historia. Mycket tyder på att en
medveten undervisningsstrategi krävs för att hantera den komplexa utmaning
som historia innebär. Genom medvetna val blir det tydligt vad man väljer bort
men framförallt tydligt vad man vill uppnå och hur detta kan göras. En sådan
tydlighet kan gynna både lärare och elever.40 Genom lärarnas berättelser synliggörs hur de genom sina undervisningsstrategier skapat sig en överblick och
struktur i den komplexa verklighet som undervisning i historia innebär. Deras
berättelser visar hur historieundervisningen kan få en flerperspektivistisk, narrativ eller samhällsvetenskaplig orientering.

37

Evans, 1994, s. 201-206.
Den svenska didaktikens relativa betoning av autonomi kontra den angloamerikanska
pedagogiken har tidigare teoretiskt uppmärksammats av Hudson, 2006.
39
Seixas, 2001, s. 24-33; Jensen, 1978, s. 12-79; Evans, 1994; Brophy & VanSledright, 1997, s. 71;
Grant, 2003; Stanford, 1994, s.78-96.
40
Att tydliga strategier kan ge goda effekter på lärandet har beskrivits av: Di Camillo, 2006, s. 181192, Onosko, 1989, s. 183-185 och Yoho, 1986, s. 221, 213.
38
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5.

RELIGIONSKUNSKAPSLÄRARE
Christina Osbeck

Från kristendom till livsfrågor
Om religionsämnet och den aktuella historiska perioden
De fyra religionskunskapslärare som har intervjuats är födda mellan 1941 och
1948. Den första episod som de blivit tillfrågade om är deras egen skoltid, som
infaller 1948-1955. Berättelserna rör sig alltså mellan 1948-2007. Ämnet i den
obligatoriska skolan heter då Kristendom och är sedan 1919 års undervisningsplan ett icke-konfessionellt ämne på allmän kristen grund. Särskild vikt läggs vid
med Nya Testamentet, Jesus gärningar med betoning på bergspredikan. Kristendomsundervisning betraktas som ett medel för etisk fostran.1
Under den period som är aktuell genomgår skolämnet stora förändringar, särskilt under 1960-talet. Med 1962 års läroplan för grundskolan gavs nya riktlinjerna för ämnet och undervisningen förväntades vara objektiv. Ämnesbenämningen blev nu kristendomskunskap.2 Stoffet hämtades primärt från kristen tradition men förhållningssättet förväntades vara sakligt orienterande utan att påverka eleverna i viss riktning. Ämnet ansågs med fördel kunna integreras med
andra samhällsorienterade ämnen. Förutom kristendomsstoff skulle icke-kristna
traditioner och ” ’de strömningar, som satt de religiösa sanningarnas värde i
fråga’ ” uppmärksammas.3 De förändrade riktlinjerna ledde i sin tur till läromedelsgranskningar. Det var få böcker som uppfyllde objektivitetskravet, vilket
ledde till osäkerhet också hos lärarna om deras undervisning höll måttet. Denna
osäkerhet tros ha haft långvariga effekter för ämnet och suttit i som en slags
”objektivitetskramp” hos lärarna, en rädsla för att påverka eleverna som resulterat i en stel undervisning.4 Förändringen från ett grundskoleämne på kristen
grund till ett objektivt och neutralt ämne äger rum under tiden som de fyra intervjupersonerna går sina sista år på gymnasiet eller första år på universitetet.

1

Se t.ex. Emanuelson, 1982; Hartman, 2000; Skogar; 1999.
Skolämnesbeteckningen i läroverken var redan tidigare Kristendomskunskap. Se t.ex. Algotsson,
1975.
3
Lgr 62, i Hartman 2000, s. 219.
4
Hartman, 2000, s. 219.
2
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Relativt snart efter att ämnesförändringarna på grundskolan genomförs, sker
motsvarande förändringar för gymnasiet. En utredning tillsatt 1960 gav sitt betänkande i september 1963. Ämnet föreslogs få en neutral och objektiv prägel
där utrymmet för kristendomskunskap minskades för att ge studier av andra
tros- och livsåskådningar större utrymme. Ett tydligare fokus på nutid fördes
fram. Delar av kyrkohistorien föreslogs behandlas av historieämnet och timtalet
halveras.5 Religionskunskap lanserades som ämnets nya namn. Förslaget väckte
stor debatt. En namninsamling genomfördes som fick mer än två miljoner underskrifter. Det var inte den objektiva inriktningen på ämnet som man vände
sig emot. Men man menade, bl.a., att kristendomskunskap fortsatt behövde
stort utrymme och att timantalet därför inte kunde beskäras på ett sådant sätt
som föreslagits.6 I den beslutade propositionen, som ledde fram till 1965 års
läroplan, skedde närmast inga innehållsliga justeringar i förhållande till betänkandet men ämnets tidsutrymme justerades upp och fler inriktningar än tidigare
kom att läsa ämnet.7
Debatten kring skolämnet och de förändringar som gjordes kan ses i relation till
vidare samhällelig debatt och förändring under denna period. Den religionskritik och livsåskådningdebatt som t.ex. Ingemar Hedenius – professor i praktisk
filosofi i Uppsala 1947-73 – förde var inflytelserik.8 Också andra band mellan
kyrka och skola upplöses under denna period då t.ex. ecklesiastikdepartementet
– föregångaren till utbildningsdepartementet med gemensamt ansvar för kyrka,
skola, forskning och kultur – upphör 1967.
Gymnasieämnets nya namn, Religionskunskap, införs också på grundskolan
som beteckning 1969. Till stora delar stämmer Lgr 69:s riktlinjer för ämnet
överens med dem från 1962. I läroplanen finns allmänt sett en tendens till ökad
elevcentrering. Detta märks i religionskunskapsämnet genom att utgångspunkten ska vara elevernas livsfrågor. Också för gymnasisterna, i Lgy 70, inriktas
studierna på nutid, tros- och livsåskådningspluralitet, debatt, etik och uppövande av ”förmåga till självständigt ställningstagande i livsåskådningsfrågor”.9
5

Se t.ex. Algotsson, 1975, s. 372 ff.; Jämterud, 1993, s. 14 f.
Algotsson, 1975, s. 391 f.
7
Algotsson, 1975, s. 429.
8
”Stor publik genomslagskraft hade hans religionskritiska arbete Tro och vetande (1949), där han
utifrån en av den tidiga analytiska filosofin bestämd syn på språket och den religiösa trons natur gick
till angrepp mot svensk teologi på ett sätt som gav upphov till en av de intensivaste debatter om
religiösa problem som förts i Sverige.” Nationalencyklopedin, 2009.
För vidare diskussion av Hedenius inflytande på svensk teologi, religionsvetenskap och debatt se
t.ex. Lindfeldt, 2003, s. 46 ff.; Skogar, 1993, s. 234.
9
Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70, s. 249.
6
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Mellan sextio- och åttiotal gjordes flera utredningar finansierade av Skolöverstyrelsen för att klarlägga vilka livsfrågor unga funderar över och hur de kan användas som utgångspunkt i religionskunskapsundervisningen.10 Tanken tog
form att det fanns en slags problemgemenskap i människors livsfrågor och att
religioner kunde ses som svar på dessa. Skolämnets livsfrågeinriktning skrivs
fram än starkare i grundskolans läroplan från 1980, där ämnesbeteckningen just
är ”Människans frågor inför livet och tillvaron; Religionskunskap”.
I läroplanerna från 1994 ligger ämnets karaktär till stora delar fast. Utvecklingen
mot mindre detaljerade innehållsregleringar fortsätter. Endast övergripande mål
slås fast i kursplanen. Ytterligare konkretiseringar förväntas göras på skolnivå. I
såväl grundskolans som gymnasieskolans kursplaner betonas vikten av elevens
egen existentiella reflektion. Religionskunskap har till stor del karaktär av ”existentiellt färdighetsämne” även om också specifika kunskaper om skilda trosoch livsåskådningar betonas.11 Med Lpf 94 blir religionskunskapsämnet kärnämne i gymnasieskolan och därmed obligatoriskt för alla.
Under den period som intervjupersonerna varit verksamma i yrket har också
många generella förändringar i skolan skett som har påverkat villkoren för undervisning och lärande i religionskunskap. Lärarkåren har t.ex. blivit kommunaliserad, fått individuella löner och ett kursutformat gymnasium har trätt i kraft.
Datorernas genombrott och därmed en avsevärt större tillgång till information
har förändrat lärargärningen. För religionskunskapsläraren har det mångkulturella samhället kommit att få särskild betydelse. De icke-kristna religionerna är
inte längre att betrakta som ”främmande” utan finns representerade i klassrummet. Antalet utrikesfödda i befolkningen runt 1960 uppgick till cirka
300 000, medan motsvarande tal idag är cirka 1,1 miljon.12

Religionsdidaktisk lärarforskning
Den svenska religionsdidaktiska skolforskningen har framförallt uppehållit sig
vid vad som kan beskrivas som förutsättningar för lärande. Några studier har
varit inriktade på lärprocessens efterarbete och uppmärksammat resultat av undervisning. Få studier har beskrivit pågående lärprocesser. Bland de studier som
fokuserat förutsättningar för lärande är det framförallt elevers tänkande om
livet, deras livsfrågor som har uppmärksammats.13
10

Se t.ex. Ronnås, 1969; Hartman & Pettersson, 1980.
Jfr Osbeck, 2006, s. 20 ff..
12
Statistiska centralbyrån, 2005.
13
Se t.ex. Dahlin, 1989; Eriksson, 1999; Hallgren, 2003; Hartman, & Torstenson-Ed, 2007.
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Endast ett fåtal religionsdidaktiska studier har uppmärksammat lärararbetet. I
Rune Larssons översikt över svensk religionspedagogisk forskning uttrycker
han förvåning över detta med tanke på att pedagogen är en så betydelsefull faktor för undervisningens utformning.14 Det är framförallt två slags arbeten som
framträder.15 För det första, och i huvudsak, är det studier som fokuserar lärares
tankar, eller utsagor, om ämnet och undervisningssituationen. För det andra
finns det några studier som uppmärksammar relationen mellan lärares tänkande
och den konkreta undervisningssituationen.
Lärares tankar om ämnet och undervisningssituationen
Av studier som uppmärksammar lärares tankar har några varit inriktade på lärares intresse för ämnet och hur de upplever dess svårigheter. I tidiga studier som Lundquist
och Trowalds ”Förståelsen av ord och uttryck i kristendomsböcker på lågstadiet” från 1965 beskrivs lärares och elevers ointresse för ämnet och hur detta ointresse från respektive part korrelerar med varandra.16 Flera studier refererar undersökningar som Skolöverstyrelsen låtit genomföra vilka bl.a. visat hur mellanstadielärare låtit någon annan undervisa i ämnet och att ämnet har fått mindre
tid än vad timplanen föreskrivit.17 Som förklaring till detta har elevers ointresse
för ämnet, samhället krav på objektivitet och en stor osäkerhet hos lärarna lyfts
fram.18 Den Nationella Utvärderingen 1990 visade bl.a. att 60 % av de tillfrågade mellanstadielärarna menade att religionskunskapsämnet var det svåraste SOämnet att undervisa i.19
Andra studier har uppmärksammat hur lärare uppfattar ämnets syfte och uppgift.20
Återkommande menar lärare att ämnet syftar till att bibringa tolerans och respekt för medmänniskor. Även etik i vidare mening betonas. Osbecks studie
från 1997, som gjordes inom ramen för ”teacher-thinking-traditionen”,21 bygger
på intervjuer med tio lärare på mellan- och högstadiet. Den beskriver hur lärarna ser på ämnets syfte, innehåll och centrala metoder. Till resultatkategorierna,
som analysen utmynnade i, fogades två tänkta ytterpositioner, ”Andra” respektive ”Jag”. Kategorierna uttrycker vem undervisningsstoffet handlar om dvs., i
För en mera utförlig beskrivning av det religionsdidaktiska forskningsfältet än vad som ges i denna
framställning, se Osbeck, 2008.
14
Larsson, 2004, s. 308.
15
Observera att det inte är en heltäckande presentation som ges här utan att fokus just ligger på
olika slag av arbeten som genomförts.
16
Emanuelson, 1998, s. II:18.
17
Jfr även Almén 2000, s. 76; Härenstam, 1993, s. 22; Lendahls, 1986, s. 14.
18
Lendahls, 1986.
19
Svingby, Lendahls & Ekbom i Emanuelson, 1998, s. II:19.
20
Dahlin, 1989; Emanuelson, 1982; Osbeck, 1997; Törnvall, 1988.
21
Goodson, 1996.
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hur stor utsträckning stoffet uppmärksammar ”Andras” religion, livsåskådning
etc., och i vilken grad ett ”Jag” är aktör i stoffet. Närmast polen ”Andra” återfinns ”Faktakunskap om andra och deras religion”. Därefter finns ”Att förstå
andra – tolerans”, ”Förståelse tillför mig mer än tolerans”, ”Att utvecklas som
människa” och ”Att finna sin karta”. Närmast ”Jag” är ”Att beskriva och argumentera för sin karta” placerad.22
Förutom arbeten som fokuserar ämnets svårigheter/ intresset för ämnet, och
studier som uppmärksammar ämnets syfte/uppgift lyfter Falkevalls arbete fram
hur lärare ser på undervisningens påverkansfaktorer.23 De faktorer som religionskunskapslärarna menade påverkar dem mest var eleverna, samhället och den egna
personen. I lägst grad angav de läroplan, lärobok och kollegor.
En fjärde variant är studier då lärare använts som informanter om barnen, deras intressen och undervisningssituationen.24 Studien ”Barn och livsfrågor; Lärares erfarenheter
från förskola, lågstadium fritidshem” som bygger på enkäter till lärare, syftade
till att ta reda på vilka livsfrågor som lärarna menade förekom i barngrupperna,
hur ofta de förekom och vilka eventuella svårigheter som var förknippade med
dem. Vanliga livsfrågor var enligt lärarna, att visa hänsyn och tolerans, att kunna
handskas med sina känslor, ansvar och samvete samt att äga och dela med sig.
De tyckte det var svårt att arbeta med livsfrågor som samhällssyn och politik,
människan och döden, tro och religion, hur allt började, våld, krig och förtryck.
Detta visade sig vara samma frågor som skattades som sällan förekommande i
barngrupperna och mindre angelägna för barnen. Författarna hävdar vikten av
att inte stanna vid konkreta livsfrågor utan också uppmärksamma frågor om
samhällssyn och politik. Det är viktigt för barnen att få fundera över varför man
exempelvis ska dela med sig.

22

I en kommentar till denna studie som jag gör i min avhandling påpekar jag att kategorierna är
framskrivna som om de enbart varierade med avseende på en dimension, när de förmodligen berör i
minst tre dimensioner. Se Osbeck, 2006, s. 118 f. De tre dimensionerna som kategorisystemet rör
gäller för det första graden av existentialitet, i vilken utsträckning stoffet berör eleven. Denna
dimension är kanske den tydligast framträdande i det presenterade kategorisystemet. Dimension kan
också sägas vara relaterad till en spänning individ-kollektiv i frågan om vem undervisningen vänder
sig till. Kategorisystemet rör också, för det andra, spänningen individ-kollektiv i en dimension
gällande vad undervisningen handlar om, hur religion/livsåskådning presenteras. Är det något
individen skaffar sig i medvetna val eller är det något han/ hon inlemmas i som en del av ett
kollektiv? För det tredje berör kategorisystemet en dimension om religionsstudiets kontextualitet. Är
det ett näraliggande eller ett mer avlägset sammanhang som uppmärksammas? För en diskussion
om de båda sistnämnda dimensionerna, se Cöster, 1992, s. 5 ff., om det individuella respektive det
exotiska misstaget.
23
Falkevall, 1995.
24
Dahlberg, Hartman & Pettersson, 1977.
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Relationen mellan lärares tänkande och den konkreta undervisningssituationen
Genom att inte bara uppmärksamma lärares utsagor utan också undervisningssituationen förflyttas forskningsfokus närmare lärprocessen och dess praktik.
Ett sådant exempel är Johanssons och Johanssons studie om etiska möten i
skolan.25 Genom att lärare både intervjuats och observerats i verksamhet har
Johansson och Johansson möjlighet att uppmärksamma relationen mellan de
föreställningar/ ideal lärare har och hur praktiken utformas. De har också vänt
på frågan. Ur lärarnas arbete uppmärksammar de mönster som vittnar om skilda föreställningar. I rapporten lyfter författarna fram fyra föreställningar om
barnet, dvs. det formbara, det goda, det emotionella och det förnuftiga. Författarna menar att dessa föreställningar kommer till uttryck genom de värden lärarna prioriterar och de metoder som används för lärande.
Ett annat exempel är Gemfeldts och Winerös examensarbete där fyra gymnasielärare i religionskunskap intervjuats och observerats när det gäller inställningen
till ämnet och relationen till deras andra ämne. Författarna menar att de fyra
lärarnas arbete med religionskunskap, i utsagor och i handlingar, är relaterat till
karaktären på deras andra ämne. De lyfter bl.a. upp skillnad i inställning mellan
en religion-samhällskunskap-lärare (SO) och en religion-historia-lärare. Den
förra betonar religionskunskapens betydelse för att förstå samhället och den
andra religionskunskapens roll för att förstå människor. De menar också att ett
par av lärarna som vid sidan av religionskunskap arbetar med ”progressionsämnen”, här drama och retorik respektive svenska, visar en större benägenhet att
arbeta med religionskunskap färdighetsinriktat genom exempelvis elevers egen
läsning och berättande. I kontrast till dessa lärare ställs den som arbetar med ett
”stoffämne”, här historia, och som snarare fokuserar fakta i religionskunskap
och en föreläsande utbildningsmetodik.26

Att bidra till religiös läskunnighet och fortsatt läsutveckling
~ Intervju med Lennart
Bakgrund
Lennart arbetar på en gymnasieskola med cirka 1000 elever. Han har arbetat
ungefär trettiofem år i yrket, varav halva tiden på högstadiet. Idag arbetar han
25

Johansson & Johansson, 2003.
Gemfeldt & Winerö, 2006. Några systematiska sökningar bland befintliga examensarbeten har inte
gjorts. Att detta verk ändå omnämns beror dels på att det ligger nära den studie som här presenteras
och dels på att den representerar en ovanlig lärarstudiekategori som innefattar såväl intervjuer som
observationer.
26
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vid sidan av religionskunskap även med historia och samhällskunskap. När han
var verksam på högstadiet arbetade han också med geografi. Sin ämnesutbildning inhämtade han i Göteborg där han också gick på lärarhögskolan. Då var
ämnena historia och samhällskunskap, medan geografi och religionskunskap
lästes in senare. Att Lennart kom att bli lärare tror han hänger samman med att
han har haft goda förebilder som har gjort ett bra och viktigt jobb.
[I trean och femman] hade jag en ganska sträng men väldigt elevinriktad,
kunnig och bra berättare – berättardelen är för mig en viktig sak. Han har
skapat ett mycket stort intresse, eller fångat upp det. Det är jag helt övertygad om. Så bestämde jag mig för, när jag gick i sjuan, att jag skulle bli
lärare i historia.

Ämnets syfte, centrala innehåll och arbetsformer
Skolundervisning
Till stora delar uppfattar Lennart att syftet med kristendomsämnet, liksom med
många ämnen när han gick i skolan, var disciplinerande. Eleverna skulle lära sig
ett antal fakta, men så mycket reflektion var det inte frågan om. Stoffet var så
gott som uteslutande hämtat från kristendomen, i folkskolan psalmverser och
bibelberättelser, i realskolan bibeltexter och på gymnasiet kyrkohistoria. Lennart
uppskattade folkskolefrökens bibelberättande mycket. Hon är för Lennart ett
lärarföredöme som fångade dem och fick dem intresserade av ämnet. Lennart
tror att detta till stora delar berodde på hennes sätt att vara som person, inte på
arbetsformerna i sig, en ståndpunkt Lennart ofta återkommer till.
Det tror jag fortfarande, att läraren är jätteviktig för att det ska bli intressant. […] Du har en intressant lektion därför att läraren i sig är intressant.

Högskoleutbildning
Vid den tid då Lennart var student var det svårt att komma in på lärarutbildningen. Av meriteringskäl behövde han läsa fler kurser än vad som formellt
krävdes. De arbetsformer som Lennart mötte på universitet var föreläsningar,
självstudier, seminarieövningar – bl.a. inriktade på textanalys – samt uppsatsskrivande. Lennart upplevde historieämnet som det mest laborativa ämnet.
Lärarutbildningen uppfattar Lennart, precis som sin egen skolgång, som inriktad på disciplinering och rangordning. Han är generellt kritisk till lärarhögskolans utbildning medan han framhåller praktikperioderna som positiva. Vid ett
tillfälle hade han en handledare som gestaltade hur en elevengagerad, omsorgsfull, gränssättande och därmed inspirerande lärare kan agera. Vid ett annat till-
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fälle fick han möjlighet att, trots bristfällig handledning, utveckla trygghet och
tillit till sin lärarkompetens, sin förmåga att få kontakt med eleverna och därmed skapa motivation och arbetsro i klassrummet.
Jag hade rätt mycket sådana fantastiska, roliga, klasser i början och kände
att man fick feedback och fick rimligt självförtroende. [---] Man har på
sätt och vis ett försprång om man är någorlunda trygg och kommer ut
och är ung jämfört med att det står en som är utbränd som är femtiofem
år i klassrummet.

Tidigt i yrket
Religionsvetenskaplig utbildning
När Lennart hade arbetat drygt femton år, och sedan länge med alla fyra SOämnena, erbjöds han en mindre kurs i religionskunskap. Lennart upplevde vid
den tiden att hans undervisning fungerade väl i kristendom, judendom och etik.
Islam hade han läst in på egen hand och därmed fått att fungera, men hinduism
och buddism upplevde han som svårt. Fortbildningen gav mersmak och Lennart bestämde sig för att läsa vidare. Ett par av de syften som han upplever
fanns med under utbildningen har han gjort till sina, dvs. vikten av att betona
det som förenar religioner och att studiet av religion, oavsett vilken det är, kan
bidra till utveckling av individens existentiella tänkande.
I sin beskrivning av religionsutbildningen lyfter Lennart fram enskilda lärares
betydelse. Han framhåller kunnighet samt problematiserande, komplicerande
och ”inlärningsutmanande” förmågor men också personliga kvalitéer som att ha
”dynamik i sin framtoning”. Relaterande kompetenser som att se individer, bjuda på sig själv och vara en i gruppen lyfts fram. Lärarens mellanmänskliga förmåga påverkar enligt Lennart den studerades relation till ämnet vilket ger inspiration och vetgirighet.
Göran var ju otroligt duktig pedagog, uppskattad av alla och en inspiratör av Guds nåde. […] Han [är] väldigt närvarande och ser personerna
som han har framför sig i en kurs, en av få som ändå har personliga relationer med kursdeltagarna, nittio [stycken]. Göran tyckte att det han
gjorde var jätteroligt och det märktes på honom. Han hade massa tips,
berättade mycket utifrån sin erfarenhet och bjöd på sig själv mycket. Han
var en i mängden.
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Idag
Syfte
Religionskunskapsämnet har för Lennart en normativ uppgift då det syftar till
att förankra läroplanens värdegrund. Tre syftesbegrepp som framhålls och används relativt synonymt är förståelse, respekt och tolerans. Det gäller å ena sidan människors skilda traditioner och dess mångfald, och å andra sidan att det
finns dimensioner i tillvaron vi inte kan förklara.
Ämnet syftar också till att utveckla och färdigheter hos eleverna så att de kan
sätta sig in i frågor som hör till religionsområdet, presentera sina kunskaper,
argumentera för dem, leda, aktivera och engagera andra och i samspelet vara
lyhörda och låta sig påverkas.
Det har jag också sagt till dom: ”Jag vill att ni ska påverkas av vad som
sker. Inte att ni ska trumfa igenom vad ni tycker utan ni ska argumentera
och använda öppna sinnen så att ni tycker annorlunda, delvis, när ni
lämnar klassrummet än när ni kom in.”

Samtidigt vill Lennart också att eleverna genom religionskunskapsundervisningen ska få insikter om sitt eget lärande. Detta kan göras genom att
han relaterar sin feedback till elevernas ambitionsnivå som han fångar genom
att initialt be dem formulera egna mål för kursen, knutna till betygskriterierna.
På så sätt skapas medvetenhet om krav, ambition och lärande hos eleverna. Det
kan också göras genom att medvetandegöra eleverna om hur kunskap konstrueras och hur lärares undervisning, läroböcker, Internet och egen förförståelse
kan ses som resurser i en sådan process.
Centralt innehåll
Lennart uppfattar att läroplan och kursplan ger stor frihet att välja innehåll, nästan för stor säger han. Han menar att kursplanen primärt är inriktad på vilka
förmågor eleverna ska utveckla, inte vilka områden som ska behandlas. Bland
det innehåll Lennart framhåller kan fyra fält identifieras. Det gäller för det första perspektiv på och kritik av tro och tradition som fenomen. Här ryms arbete
med relationen tro och vetande. Lennart vill hos eleverna utveckla en förståelse
där tro och vetande inte nödvändigtvis är oförenliga perspektiv. De arbetar med
religiösa, ateistiska och agnostiska perspektiv i relation till varandra. Ambitionen
är att skapa respekt för vart och ett av dem, att det är positioner man rör sig
mellan snarare än innehar.
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Etik är ett andra arbetsområde som Lennart särskilt omnämner. Eleverna arbetar vanligtvis självständigt och också andra skolämnen integreras i arbetet som
svenska och samhällskunskap. Ofta är det en speciell fråga som fokuseras t.ex.
dödsstraff, abort eller eutanasi. Lennart vill att eleverna först ska sätta sig in i
frågan och därefter förbereda en lektion för kamraterna. Under denna förväntas
de aktivera och engagera de andra, leda diskussionen, argumentera för perspektiv men också låta sig påverkas.
Världsreligionerna är ett tredje övergripande område. Bland dessa är det den
judiska traditionen som Lennart ägnar minst tid eftersom han anser att den
”drar in i kristendomen”. I arbetet med skilda religioner använder Lennart ofta
tidningsartiklar. De ger aktuella illustrationer till kursens stoff. De väcker frågor
och skapar nyfikenhet. Tidningar synliggör den omvärld som de tilltagande religionskunskaperna ska bidra till tydning av.27
Det kan vara en artikel som ska kommenteras utifrån att dom då har
jobbat med hinduism exempelvis. De ska kunna omsätta sin kunskap,
kunna kommentera en artikel och ta hjälp av den kunskap de har.

Vid studiet av skilda religioner kan han också använda jämförande grepp och på
så sätt få kompletterande vinklingar på stoffet. Ett sådant exempel är en lektion
om Jesus och Buddha, likheter och olikheter, som Lennart brukar ha.
Döden är ett fjärde arbetsområde som omnämns. Eleverna upplever ofta det
som angeläget. Antingen brukar en präst komma till skolan eller så besöker de
en kyrka. Området synliggör religion som relaterat till frågor människan inte har
svar på.
Arbetsformer
Centralt innehåll och prioriterade arbetsformer hänger i Lennarts berättelser
samman. Exempel på arbetsformer som hittills beskrivits är varvande av
genomgångar och samtal, grupparbetsmetodik, traditionsjämförande grepp
samt återkommande etikreflektion insprängt i all undervisning. Lennart framhåller ett varierat arbetssätt som mål i sig.
För Lennart är det emellertid lärarens sätt att vara som är avgörande för hur
arbetet fungerar. Han beskriver välfungerande lärarsätt så att tre grupper av
27

En sådan förmåga att tyda eller läsa av kontexten benämns ibland religiös läskunnighet [religious
literacy].
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förmågor kan urskiljas. För det första märks förmågor som ligger hos läraren
själv, dvs. i hans/ hennes psykologiska och biologiska förmåga. Interaktionen
med de unga gynnas av att läraren är trygg, ung och pigg. För det andra framhålls förmågor som gäller relationen till ämnet så som att vara kunnig, kunna
aktualisera och gärna ha en personlig knytning till denna kunskap i form av genuina erfarenheter. Lärare bör enligt Lennart ha en generös inställning till dessa
resurser och en sådan kärlek till ämnet att den sprider sig till eleverna så att de
på egen hand läser vidare.
För det tredje framhålls interagerande och kommunikativa resurser, dvs. sådana
som gäller lärarens relation till eleverna. Lennart framhåller en kärleksfull inställning till elever, omtänksamhet och ömhet, att värdesätta och bry sig om
eleverna. Lennart menar att eleverna känner av lärarens inställning. En god relation till eleverna är en förutsättning för att kunna skapa bra undervisning, för
att eleverna ska lära och läraren vara bra i sin roll. Det är för Lennart centralt att
relationerna är så jämlika som möjligt, att läraren kan vara en i mängden och
relativt prestigelöst bjuda på sig själv. Det innebär inte att avsäga sig ledarrollen.
Att vara kamrat och ledare går utmärkt att förena enligt Lennart. Läraren måste
vara tydlig och sätta gränser vilket Lennart ser som ett sätt att visa att man bryr
sig, att man har en kärleksfull inställning. Lärarrollen liknar för Lennart föräldrarollen. Hans egen far har varit en förebild för honom också i lärarrollen.
En kommunikativ kompetens handlar till stor del om verbal förmåga. Läraren
relaterar oftast till eleverna med hjälp av språket. Lennart framhåller berättandet
och understryker att det inte är elevpassiviserande. Berättandet innefattar dialog
vars grad kan utökas t.ex. med hjälp av diskussion i bikupor med utgångspunkt i
artiklar eller korta filmer.
Det inte är så att jag är aktiv och dom är passiva. […] Jag har en dialoglektion. Jag har rätt så mycket bikupor när jag berättar. Dom får diskutera saker och så.

En del av en gymnasielärares arbetsformer är de som används för bedömning
av eleverna. Lennart menar att de förmågor han testar har förändrats över åren.
Medan det inledningsvis till stora delar handlade om förmågan att memorera
fakta handlar det idag mera om förmågan att använda fakta i analys, diskussion
och reflektion.
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Ramar och förutsättningar för lärargärningen
Mötet mellan lärare och elever
Lärarens sätt att vara är i Lennarts berättelse genomgående, från tidig barndom
fram till idag, en betydelsefull faktor i mötet med eleven. Däremot kan förskjutningar i Lennarts syn på undervisningsmötet i andra avseenden iakttagas.
Sättet att formulera syfte påverkades t.ex. av utbildningen i religionsvetenskap.
Arbetsformerna har förändrats i riktning mindre läroboksstyrda och mindre
faktainriktade prov. Förändringen kan vara relaterad till både ökad erfarenhet,
utbildning och en generell förändring i kursplaner och pedagogisk diskurs.
Också elevers sätt att vara ger förutsättningar för det undervisande mötet. Lennart upplever t.ex. att diskussionsvilliga klasser gör honom till en bättre pedagog. På individnivå har Lennart utvecklat sätt att möta sina elever för att lägga
grund för goda relationer och en kvalitativ undervisning. Han brukar exempelvis upplysa eleverna om möjligheten att brevledes delge honom sådant som kan
göra det svårt för dem att engagera sig i sin utbildning. Att ge eleven feedback
utifrån hans/ hennes egen ambitionsnivå är ett annat sätt Lennart använder för
att möta individen.
Organisatoriska faktorer i undervisningssituationens närhet
Möjligheten för lärare och elever att lära känna varandra försvåras av att kurserna i religionskunskap är korta. Därför har Lennart bett om en tjänstekonstruktion så att han möter elever han tidigare har haft i samhällskunskap. En annan
faktor som gör det svårt att lära känna elever är de stora klasserna. Detta påverkar inte bara möjligheten till interaktion med eleverna utan också de arbets- och
redovisningsformer som används, menar Lennart.
Diskursiva praktiker i undervisningssituationens närhet 28
Vid sidan av den omedelbara klassrumsinteraktionen spelar kollegorna en väsentlig roll för utformningen av lärargärningen. De påverkar bl.a. förståelse av
läraruppdrag, förändrade direktiv och andra aktuella händelser. För Lennart är
både arbetslag, ämneslag och fysisk/ geografisk arbetsgemenskap arenor där
utbyte sker. Han är emellertid kritisk till arbetslagsarbetet eftersom det i praktiken är svårt att få arbetslagets elever att överensstämma med de elever läraren
28

En diskursiv praktik är benämning på både det sammanhang där lärande tar form och det sätt som
lärande tar form, se Davies, 2003; Foucault, 2002; Osbeck, 2006; 2009. Genom att vara aktiv i ett
specifikt sammanhang – en tolkningsgemenskap, en kommunikativ praktik – tillägnar man sig
förhållningssätt och föreställningar som framstår som centrala i dessa praktiker. Se även Säljö, 2000;
2005.
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undervisar. Särskilt mån är Lennart om den arbetsgemenskap de utgör som sitter nära varandra och delar fikarum. De ger varandra kontinuerlig fortbildning
genom de ord de utbyter om det pågående arbetet. De formella ämnesträffarna
fyller inte samma funktion som spontanmötena gör. Under sammanträdena
med ämneskollegorna är det framförallt ekonomi som fokuseras. Men gruppen
har också gjort exempelvis fortbildningsresor tillsammans.
Skolpolitiska intentioner
Som facklig förtroendeman upplever Lennart att han genom åren har fått strida
för ämneskunskapen, t.ex. för vikten av ämnesbehöriga lärare. I denna strävan
upplever han inte alltid att han har fått positiv respons från rektor.

Råd till blivande lärare
Som råd till blivande lärare framhåller Lennart att skapa förståelse för religion
som levande företeelse och som källa till livskraft. Att resa och att läsa skönlitteratur är betydelsefullt för att utveckla den repertoar av berättelser som läraren bör bjuda på. Sådana berättelser kan med fördel handla om människor i
vars liv religion betytt mycket och hur de på så sätt kommit att betyda mycket
för andra människor. Han nämner här bl.a. Maksymilian Kolbe, helgonförklarad martyr från Auschwitz som bad att få ta en dödsdömd flerbarnsfars plats.
Lennart lyfter även fram vikten av att visa respekt för eleverna, för de frågeställningar som de har och för hur utlämnade de oundvikligen är i klassrummet.
Bry dig! Eleverna är häftiga och viktiga! Samspela med dem!
[---]
Om någon frågar dig inom det här klassrummet; Tänk att det är du själv
som ställer frågan och eleven är den som ska svara.

Att skapa blick för livets villkor och människans möjligheter
~ Intervju med Ingrid
Bakgrund
Ingrid är sedan drygt ett år pensionerad. Hon arbetade sina femton sista yrkesverksamma år på ett gymnasium med cirka niohundra elever. Sammantaget arbetade Ingrid trettiofem år i yrket. Inledningsvis var Ingrids ämnen religionskunskap och svenska. I slutet av sjuttiotalet läste hon till historia. Förutom dessa ämnen har hon arbetat med geografiämnet eftersom SO-ämnena lästes i
block på den grundskola där hon var verksam, sammanlagt sexton år. Parallellt

169

med högstadiearbetet arbetade hon på komvux. Sin ämnesutbildning tog Ingrid
vid Lunds universitet. Därefter arbetade hon ideellt utomlands i två år med
människor i fattigdom och nöd. Kanske var det under denna period som Ingrids tankar på att bli lärare tog form.
Jag såg också det här suget efter att få skolgång. [---] Utbildning och kunskap det var ju alltså en nyckel till framgång. En nyckel också till att bli
en lyckligare människa.

Ämnets syfte, centrala innehåll och arbetsformer
Egen skoltid
Ingrid beskriver att syftet med kristendomsämnet under hennes egen skoltid
varierade med aktuell skolform. Under de första skolåren var undervisningen
faktainriktad och med stigande ålder blev den allt mer livskunskapsinriktad.
Det blev mer livskunskap ju äldre man blev naturligtvis. […] Man kunde
prata med en vuxen människa om livets stora frågor.

Innehållet var i folkskolan mest psalmer och bibliska berättelser medan läraren i
flickskolan fokuserade arkeologiskt inriktad forskning och de lärde sig ”allt om”
dödahavsrullar och esséer. Särskilt uppskattade hon då frökens berättade ur
bibeln och allihop ”satt som ljus”. Arbetsformerna som Ingrid berättar om kan
beskrivas som förmedlande och kontrollerande. ”Vi satt och antecknade och vi
hade prov”. Ingrid understryker det värde eleverna satte på lärarnas ”gedigna
kunskaper”. Arbetsformerna relaterar hon till ämnets faktainriktade syfte. Senare på flickläroverket upplevde hon relationerna till lärarna som förhållandevis
jämlika. Det var unga vuxna och äldre vuxna som möttes.
Högskoleutbildning
Ämnesstudierna i Lund innefattade nordiska språk, litteraturhistoria och
teologi. Teologiutbildningen var så pass omfattande att endast några få ämnen
skiljde den från en teologie kandidat. Vid examenstidpunkten kände hon sig
trött på skola och bestämde sig för att arbeta som volontär utomlands där
betydelsen av utbildning framstod som klarare. Väl hemkommen började hon
vikariera på en högstadieskola. Tiden där kom emellertid att bli en prövning
med flera elever som tedde sig som ”fasansfulla vildar”. Trots detta påbörjade
Ingrid ett år senare lärarutbildning i Malmö. Det tydligaste budskapet där som
Ingrid minns var vikten av att vara duktig i sina ämnen, påläst och ha ett
fångande grepp – där variation närmast var a och o.
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Dom försvarade ämnet genom att säga att ”Här gäller det att ni är bäst i
klassen, att ni är oerhört väl förbereda och att ni har en bra metodik annars når ni dom aldrig”.

Tidigt i yrket
Religionskunskap hade under Ingrids tidiga yrkesperiod en laddning som det
idag saknar. Ingrid knyter detta till den s.k. 68-vågen och menar att eleverna fick
lära sig hemma att ämnet inte var till någon nytta. Också hos kollegor kunde
hon möta en negativ inställning så att hon fick argumentera för ämnet även
med dem. Utan att veta vad det innefattade fann de ämnet onödigt. Ingrid tycker sig ha mött ”de mest fantastiska missuppfattningar” om ämnet. I en sådan
situation upplevde Ingrid och hennes ämneskollegor det orimligt att outbildade
skulle undervisa i ämnet och drev därför detta krav, men föga framgångsrikt
upplever hon.
En anledning till att många var outbildade i ämnet var att undervisningen ofta
organiserades i SO-block. Få lärare hade läst alla fyra ämnena. Själv fick Ingrid
undervisa outbildad i geografi. Hon är starkt kritisk till att arbeta med ämnen
som man inte har gedigen utbildning i men är också tveksam till temaarbete,
SO-blocksarbete, generellt. För det första menar Ingrid att ett självständigt tematiskt arbete är för svårt för eleverna. De kommer att försöka smita ifrån det,
eftersom de har svårt att klara av det. Källgranskning utgör ett särskilt problem.
För det andra riskerar lärar-elev-kontakten, genom de svårigheter eleverna upplever, att reduceras till arbetskontroll. För det tredje riskerar en ensidig betoning
av ett antal fördjupningar att medföra en förlorad kringsyn. Sammanhanget och
kronologin äventyras. För att motverka detta använde Ingrid, delvis i smyg, ett
berättande arbetssätt med tidsföljd och sammanhang i fokus. Ett sådant arbetssätt betraktades under denna period som ”icke-progressivt”, det stora skällsordet. Det som gjorde att Ingrid ändå gick mot strömmen var den känsla, den
”feeling” hon upplever att en lärare har för när undervisningen går hem. Ett
fjärde skäl till varför Ingrid var och är kritiskt till tematiskt SO-arbete är att hon
tror att religionskunskapsämnet på så sätt tenderar att försvinna, att bortintegreras.
När jag var på högstadiet i Stockholm var det väldigt många lärare som
var SO-lärare som var okunniga i ämnet religion för det hade dom aldrig
läst. Och dom hade en mening om att det var onödigt också, så då kunde
man ju hoppa över det. Det kan man fortfarande när man läser tematiskt.
Man kan spola det. Man kan fiffla bort det överhuvudtaget eller få in en
liten liten snutt där. ”Så nu får ni hitta nånting om heliga Birgitta.” ”Ta
och hitta lite om Buddha nu då”.
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Ett femte skäl till varför Ingrid är kritisk till det SO-tematiska arbetssättet är att
det sätter det arbetssättet som Ingrid själv tror på, på undantag. Ingrid menar
att ämnets karaktär kräver att relativt djupa samtal om livet kommer till stånd
mellan lärare och elever och att det finns en ro som gör det möjligt.
Ingrid sökte sig till komvux för att få arbeta med vuxna elever. Arbetssättet där
liknade till stora delar det som hon var van vid från flickläroverket. Karaktäristiskt för komvuxarbetet var de relativt jämbördiga lärar-elev-relationerna. Hon
var själv tämligen ung då och tillsammans tolkade de skönlitteratur existentiellt.
Arbetsprocessen flöt på av sig själv. De drev den tillsammans. Som lärare riskerade hon nästan att hamna på efterkälken. ”Jag försökte att hänga med så gott
jag kunde”.

Idag
Syfte
Ingrid kan med undervisningen sägas ha en väckelseambition, men inte utifrån
något religiöst perspektiv. Hon beskriver sig som präglad av en ”ideologiskt
aktiv” tid. Medborgarrättsrörelsen i USA och Martin Luther King omnämns.
För Ingrid pågår det en kamp mellan gott och ont och i den måste man agera,
även som lärare. ”Man kan inte vara neutral”. Ingrid är kritisk till den materialism och den upplevelsekultur som hon menar präglar samtiden. Hon vill med
sin undervisning väcka de unga och upplever att de går att nå med dessa samtal
kring livets stora frågor. Förhoppningen är att de gemensamt ska ta sig tid att
tänka och kanske därmed i ökad grad i sin vardag ge sig reflektionstid. Målet är
att eleverna ska utveckla en genomtänkt livsåskådning.
Jaa, att dom tar sig tid att tänka, att stänga av mobil och alla musikmaskiner och sitta en stund och tänka, och formulera de tankar som rör livet,
döden, kärleken, samhället och hur vi ska leva med varandra. Det är ju
där man hamnar i alla fall.

Att få en större omvärldskunskap är ett annat syfte med ämnet för Ingrid. Med
ökad omvärldskunskap och en genomtänkt livsåskådning ökar toleransen för
andra vilket hon ser som en ämnesmålsättning. Tanken bygger på att
klassrummet är så pass pluralt att olika perspektiv får mötas. Vidare anser
Ingrid att det är viktigt att religionskunskapen för eleverna synliggör
människors andliga sidor. Hon menar att det religiösa i begränsad utsträckning
gör sig påmint i samhället idag och att undervisningen därför har en uppgift här.
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Centralt innehåll
Kunskapsmängden har generellt minskat i religionskunskap liksom i andra skolämnen, menar Ingrid. Kyrkohistoria har t.ex. bytts ut mot ”prat” och ”diskussioner om etiska frågor”. Samtidigt har elevernas tillgång till material och information ökat väsentligt.
De etiska samtal, som Ingrid ser som centrala, använder hon mer än halva kurstiden till. Den andra delen går till världsreligionerna. Också här har eleverna ett
stort intresse, särskilt för de ”orientaliska religionerna”. Ingrid upplever ”kursträngsel” i religionskunskap, att mycket stoff ska uppmärksammas under kort
tid, men hon skulle inte vilja skära ned på de etiska diskussionerna. I livstolkningsarbetet – det gemensamma arbetet med samtal, reflektion och medvetandegörande – är det för Ingrid väsentligt att anknyta till elevernas livsvärld och
skilda livsstilar. Det är för henne en del av att följa med i ämnets utveckling.
Livsstil och livsåskådning ligger nära varandra vilket hon vill göra de unga
uppmärksamma på.
I nästan alla ungdomsstilar finns det ju ett ideologiskt och etiskt moment.
[…] Det finns ett förhållningssätt till världen och människan som ingår i
paketet som du också bör ta ställning till.

Ingrid betonar att etiska samtal inte är vilka samtal som helst. Det är den existentiella, tolkande och värderande dimensionen som är i fokus vilken hon ser
som ämnets centrala karaktär. Det är väsentligt att eleverna utvecklar en värderande förmåga utifrån etiska perspektiv som avsikt, konsekvens och människosyn. Döden är ett exempel på område de har arbetat kring, vilket också innefattat frågor om dödsstraff och dödshjälp.
Arbetsformer
För Ingrid är relationen lärare-elev och lärarens smittande engagemang mer
central än de arbetsformer som används. Relationen är undervisningens utgångspunkt då hon bygger på samtal, diskussioner och berättande. Samtal bör
vara återkommande, planerade och ha riktning. Utgångspunkten ska vara tydlig,
t.ex. ett konkret fall gällande dödshjälp. Läraren ska ha en tanke om vart samtalet ska leda, som t.ex. vad människovärde är. Under samtalet bör han eller hon
existentialisera, komplicera och visa på etiska tolknings- och analysperspektiv.
Samtalen kräver ärlighet och positionering. Eleverna vill veta var hon står. De
vill inte möta en neutral lärare, ett förhållningssätt som också är henne fjärran.
Samtidigt vill hon för eleverna tydliggöra att ha en ståndpunkt inte är det sam-
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ma som att mena att man har facit. I religionskunskapsämnet finns, enligt Ingrid, inget facit. Att deklarera sin ståndpunkt i religionskunskap är inte för henne
mer komplicerat än att göra det i exempelvis i historia.
Varför skulle jag inte delge dom min uppfattning, min utgångspunkt eller
mina åsikter om dom verkligen är intresserade av just det. Det gör jag i
alla ämnen. Vi har läst kommunismens historia här de senare två åren på
gymnasiet och eleverna vet ju väldigt lite om Vietnamkriget, Sovjet och
ideologin. Det klart att jag säger vad jag tycker om Stalin. Varför skulle
jag inte göra det?

För Ingrid är det viktigt att eleverna bemöter henne med samma uppriktighet
och ärlighet som hon visar dem. På så vis har dessa samtal gett henne mycket
genom åren. Det har förkommit att hon genom att gå in öppen och lyssnande
fått omvärdera sina egna perspektiv. En sådan fråga var för ett antal år sedan
homosexuellas möjlighet till barn. Ingrid ser det som en förmån religionskunskapslärare har, att få diskutera med unga. Elever är i dessa diskussioner en
resurs för varandra varför det är positivt att klassrummet har blivit mer mångkulturellt. Hon menar dock att hon kunde ha arbetat mer för att få elever med
olika religiös bakgrund att komma till tals i klassrummet. Genom att prata med
eleverna enskilt hade hon kunna få dem att se hur värdefullt det skulle vara om
de ville delge klassen sina erfarenheter.
Det händer också att Ingrid själv berättar en längre stund av lektionen. Hon ser
det som en möjlighet för eleverna att få ta del av erfarenheter de inte kan läsa
sig till. Men berättande kräver mycket av eleverna och Ingrid menar att möjligheterna att skapa en sådan koncentration i klassrummet har försvårats. Hon
arbetar därför med korta pass och varierade arbetssätt med inslag av mindre
grupparbeten eller filmsekvenser. Ingrid betonar att varje lektionsmoment ska
ha sin planering och sitt specifika syfte.
Om andra material och arbetssätt säger Ingrid att hon har hållit fast vid att ha
en lärobok och att det är viktigt. Det har också förekommit besök i klassrummet från företrädare för skilda traditioner. Ingrid nämner t.ex. hur buddistmunkar besökt dem och att de då genomfört meditationspass tillsammans.
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Ramar och förutsättningar för lärargärningen
Mötet mellan lärare och elever
Ingrid ser samtalet, där elever och lärare fungerar som ramar för varandra, som
centralt för lärandet och lärargärningen. I samtalet använder läraren sin person,
sin erfarenhet och sitt engagemang. En försvårande omständighet kan vara
bristande kunskaper om elevernas livsvärld. Också bristande motivation, koncentration eller erfarenhet kan utgöra faktorer som försvårar samtal att komma
till stånd. Även om Ingrid menar att dessa svårigheter hos eleverna kunde vara
påtagliga redan då hon startade sin yrkesgärning menar hon att de har tilltagit
med åren. Hon ser också större motivationssvårigheter hos elever på yrkesinriktade program. Generellt framhåller Ingrid att religionskunskapsämnet har en
förhållandevis positiv laddning idag.
Organisatoriska faktorer i undervisningssituationens närhet
Att placera religionskunskapsämnet i en SO- eller tematisk ram är ett sätt att
organisera arbetet som Ingrid menar försvårar lärargärningen. Bland annat ger
det ämnet en karaktär där de existentiella samtal hon ser som betydelsefulla riskerar att gå förlorade.
Diskursiva praktiker i undervisningssituationens närhet
Ingrid lyfter även fram kollegorna som betydelsefulla för hur lärargärningen
kommer att utformas. Särskilt betonar hon deras betydelse för gemensamt
värnande av ämnet gentemot skolledning och andra kollegor. Det är också viktigt att upprätta en samsyn kring ämnet i kommunikation med eleverna, menar
hon. Samtalet med lärarstudenter i praktik är en annan gemenskap som Ingrid
anser har betydelse för undervisningsutformningen. Hon menar att hon har fått
många goda idéer av lärarstudenterna.
Samhällsinfluenser
Tillgången till information är idag större än tidigare vilket enligt Ingrid både
gynnar och försvårar lärargärningen. Tillgängligheten är i sig positiv. Samtidigt
oroas Ingrid av ett förytligande där granskning av källor och djupperspektiv inte
får den uppmärksamhet de borde få.

Råd till blivande lärare
Som råd till blivande lärare understryker Ingrid vikten av att vara en engagerad
lärare som är kunnig i sitt ämne, som har en stor erfarenhetsbank och som är
tydlig med var han eller hon står. Hon tycker det är positivt med en förmåga att
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ryckas med i samtal. Perspektivet är det samma som gjorde starkt intryck på
henne redan som barn, vilket hon också själv omnämner.
[De tankar jag vill skicka med blivande lärare] är de samma som jag själv
tyckte var väldigt viktiga och det är alltså en engagerad lärare, som är engagerad i sitt ämne och kunnig. […] Man föds ju inte med erfarenhet
men den skaffar man sig ju och den utnyttjar man. Och att man också är
någorlunda personlig utan att man utlämnar hela sin släkt och familj och
alla sorger och bedrövelser i livet, det ska man ju inte göra, men att man
är personlig med var man står någonstans. Det tror jag inte är en nackdel
om man vågar göra det.

Att ge chansen att se hur det hänger samman
~ Intervju med Torsten
Bakgrund
Torsten har arbetat drygt trettio år i yrket. Han har teologie kandidatexamen.
Svenska utgjorde sidoämne i hans lärarutbildning och mot slutet av sjuttiotalet,
när han arbetat några år, läste han in filosofi. Han undervisar idag i dessa ämnen
vid en skola med cirka niohundra elever som under hans två första år var en
högstadieskola men som senare omvandlades till gymnasium. Torsten bedrev
sina ämnesstudier i Uppsala och senare även sin lärarutbildning. Intresset för
undervisning fanns med från tidig skoltid parallellt med ett intresse för teologi
som han genom religiöst aktiva föräldrar kände sig hemma i. Det som fascinerade Torsten var:
Själva undervisningen och att lära in saker och förstå hur saker och ting
hänger samman och liksom förmedla det vidare.

Ämnets syfte, centrala innehåll och arbetsformer
Egen skolgång
Fokuseringen på kristendom är Torstens tydligaste minne från sin skoltid. De
använde två läroböcker, en tjock om kristendom och ett tunt häfte om ”främmande religioner”. Ämnet var inbäddat i en generell kristen skolsocialisation.
Knytningen personifierades genom att läraren i kristendomskunskap ledde de
återkommande morgonsamlingarna med psalmsång och andakt.
[Morgonböner] ingick ju, och då samlades vi i den här stora aulan. […]
Då satt han där framme och så klinka han fram psalmer och så satt han
och berättade någonting, en betraktelse eller så.
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Den lärare som Torsten särskilt minns var en duktig och karismatisk berättare.
Trots att Torsten minns läraren väl, kommer han nästan inte ihåg någonting av
undervisningens innehåll. De arbetsformer som användes karakteriserar han
som ”traditionella”, med vilket han avser läroboksnära genomgångar, läxor och
förhör.
Högskoleutbildning
Genom sin teologie kandidatexamen har Torsten en bred utbildning med fördjupning i dogmatik och religionsfilosofi. Icke-kristna religioner uppmärksammades endast begränsat.
Jag var väl inte så inspirerad av dom studierna. […] Dom var ju rätt korta. Det blev ju lite katalogstudier av hinduiska gudar och sådana här saker. Det blir inte så mycket innersidan i religionerna.

Arbetsformerna var föreläsningar, anteckningar, självstudier av kurslitteratur,
självständigt skrivande och seminariebearbetningar. I jämförelse med tidigare
erfarenheter var det självständigt skrivande och seminariearbete som var de nya
arbetssätten.
1974 började Torsten på lärarutbildningen. Det var svårt att bli antagen. Torsten berättar hur han försökte säkerställa en plats genom att tänka taktiskt kring
studierna i svenska. Syftet med religionskunskapsämnet som lyftes fram var att
skapa förståelse hos eleverna för de olika religionerna och därmed utveckla deras bildning. Det fanns också mer upplevelseinriktade intentioner men Torsten
menar att de inte, i varje fall hos honom, fick samma genomslag.
Ämnet hade huvudsakligen kristendomsinriktning, men också etik och ickekristna religioner uppmärksammades. I metodik arbetade de med olika tänkbara
sätt att hantera ämnets delar. Lärarna presenterade grepp och studenterna fick
också i uppgift att planera och förevisa upplägg. Varje förslag diskuterades, utvärderades och bedömdes senare av läraren.
Berättandet var en arbetsmetod som framhölls, dels i upplevelseinriktad form –
t.ex. vad människor åstadkommit för andra med religion som inspirerande kraft
– och dels i kognitivt inriktad form, för att skapa klarhet i hur olika aspekter
inom en tradition hänger samman. Det senare tilltalade Torsten i högre grad än
det förra, vilket han knyter till sin skolning i analytisk filosofi. Under sin praktik
fick han dessutom exempel på utredande och klargörande berättande genom att
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handledaren uppmärksammade varje tradition ur specifika perspektiv som definierades som grundläggande för livsåskådningar. På så sätt kunde traditionerna
jämföras.
[Praktikhandledaren] hade en väldigt genomtänkt modell vad gäller livsåskådnings- eller religionsstudier, tematisk. Han delade upp alla religioner
i synen på människan, verkligheten, samhället, historien och etiken. Det
gjorde ju att man kunde jämföra.

Vid denna tid hade icke-kristna traditioner fått en mer framträdande plats i undervisningen. De arbetade med urkundstexter som de analyserade tillsammans
med eleverna. Arbete med lärobok och läxor spelade en central roll.
Tidigt i yrket
Det första mötet med läraryrket, på en högstadieskola i en förortskommun,
blev tufft. Utmaningen var inte ämnesinnehållet utan att lära sig att förstå hur
elever fungerar. Genom att skifta undervisningssätt, från lärar- och genomgångsbaserat till grupparbetsbaserat, och se hur klasskamrater nu fick kritik av
det slag han själv tidigare fått lärde han sig att elevers respons måste tas med
modifikation.
Torsten upplever att syftet med ämnet under hans första år i yrket omformulerades. Det han kallar det ”dubbla målet” med ämnet, att hos eleverna utveckla
såväl ”kunskap” som ”självförståelse”, började ta form. Också innehållsmässigt
genomgick ämnet en förändring. Kristendomsavsnitten minskade medan de om
icke-kristna religioner samt etik ökade. Samtidigt gjorde sig religionskritiska och
filosofiska frågor påminda. Torsten minns häftet ”Tro och tvivel” och diskussioner om ”det rimliga i kristen tro eller gudstro”.
Att variera arbetsformerna var tidigt viktigt för Torsten, närmast ett mål i sig.
Olika former av grupparbete, t.ex. att arbeta kring ett tema, ersatte bitvis lärargenomgångar, även om han varken då eller nu är odelat positiv till grupparbete.
Han menar att det bygger på förutsättningar som är tämligen svåra att uppnå i
en ungdomsgrupp, dvs. att alla har projektets mål för ögonen. Studiebesök och
besök på skolan var andra metoder som Torsten tidigt använde men som han
upplevde komplicerade. Det är svårt att veta vad eleverna kommer att utsättas
för.
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Dom [kom] ett helt gäng, som ett slags evangelisationsteam, och var väldigt väl genomtänkta. Och så delade dom upp klassen i grupper och så
satt dom och bearbeta dom. Och då tänkte jag ”Näe jag vill inte utsätta
eleverna för detta”.

Idag
Syfte
Självförståelsemålet inom ämnet har över tid fått större utrymme, menar Torsten, samtidigt som det han kallar kunskapsmålet har fått stå tillbaka. Parallellt
med denna förskjutning har ”eleven i centrum” generellt betonats mer. Torsten
anser att det finns en risk att balansen mellan ämnets dubbla mål på så sätt rubbas. Vid sidan av dessa två övergripande syften formulerar Torsten andra syften
med ämnet. Han vill provocera de unga att tänka till. Han vill att de ska förstå,
leva sig in i, kritiskt granska och värdera det stoff som presenteras i ämnet.
Att ge dom chansen, att provocera dom lite granna, att tänka efter själva.
”Hur skulle du reagera här? Hur ser du på livet utifrån dom här sakerna?
Kan det här stämma?”

Centralt innehåll
Både när det gäller innehåll och form börjar Torsten sin undervisning med att
samplanera med eleverna.
Du är ju som lärare ålagd enligt våra förordningar att samplanera med
eleverna. Så det brukar jag ju lägga upp för och titta på vad som finns i
ämnet och så får dom önska sig vad dom vill göra.

Finns det specialintressen i klassen vill han gärna anknyta till dem. Ofta är det i
praktiken svårt eftersom intressena är smala, som t.ex. satanism eller shaolinmunkar. De kan istället bli utgångspunkt för en avslutande individuell fördjupning.
Också innehållsmässigt pekar Torsten på en förskjutning inom ämnet. Ickekristna traditioner har fått betydligt större utrymme. Kristendom var dessutom
ett mera laddat ämne tidigare. Trots att stämningen idag är mera avslappnad
lägger han fortfarande kristendomsavsnittet sist för att inte riskera att bli uppfattad som missionerande. Han inleder med skriftlösa folks religioner varefter
asiatiska religioner, judendom och islam följer. När de kommer fram till kristendom har Torsten och eleverna lärt känna varandra och de ser att han inte är
mer missionerande för kristendom än för t.ex. buddism.
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Etikavsnittet är vanligtvis tvådelat. Först läser de gemensamt in olika etiska teorier. Därefter väljer eleverna gruppvis en fråga att fördjupa sig i och applicera
teorierna på. Arbetet avslutas med en redovisning där de dessutom har i uppgift
att engagera och leda sina kamrater i diskussion. Den avslutande valfria fördjupningen är ofta inriktad på nyandliga rörelser. Också frågor om relationen
tro och vetande är populära. Torsten upplever att han och eleverna tillsammans
efter hand som kursen fortlöper skaffar sig en gemensam kunskaps- och insiktsbank som gör möjligheterna att tillsammans resonera allt större.
Arbetsformer
För att kunna skapa en gemensam kunskaps- eller insiktsbank ser Torsten det
som centralt att eleverna arbetar kontinuerligt med ämnet. Han brukar börja
kursen med att resonera med eleverna om möjliga arbetsformer, precis som de
resonerar kring innehållet. Torsten brukar låta dem välja mellan att arbeta med
prov eller med läxförhör, skriftliga ömsom muntliga. Ofta föredrar eleverna
läxförhör vilket Torsten tycker är bra då de därmed arbetar mer kontinuerligt
med ämnet.
Trots att flera skolförändringar gjorts under de år Torsten varit verksam har
ändå arbetssätten varit tämligen beständiga, något han tror beror på att antalet
möjliga arbetssätt är begränsat. Om man därtill lägger att det bör vara arbetssätt
som läraren känner sig hemmastad i sjunker antalet ytterligare. Själv varvar han
lärarledda genomgångar med grupparbeten. Torsten tycker att det är viktigt att
eleverna redovisar grupparbeten muntligt då risken finns att de hämtar arbeten
från nätet. Muntliga redovisningssätt minskar också rättningsbördan.
När de arbetar med genomgångar är Torsten den drivande och får eleverna att
tillsammans med honom jobba sig igenom avsnitt. Eleverna har inte alltid den
motivation som krävs för att arbeta självständigt och då måste läraren gå in och
leda verksamheten menar Torsten. Skolans uppdrag är att eleverna når målen.
När eleverna inte är motiverade och engagerade i något ämne förväntar
dom sig naturligtvis att läraren ska hålla i det hela. Då får man ju inte
backa för det utan ta ledarrollen och jobba igenom det hela. Då känner
dom sig trygga ”Läraren vet vad han eller hon vill och vi kommer vidare”. [---] Skolan har vissa mål […]. Det står ju inte att eleven ska lära sig
om han tycker det är kul eller har lust utan vill man få godkänt på kursen
då ska man ju ha jobbat sig igenom dom här avsnitten.
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I arbetet med olika religioner, som Torsten oftast själv leder, blev han tidigt
inspirerad av en arbetsmodell som knyter an till Johannessons och Gidlunds
lärobok ”Vägar och livsmål”. Författarna försöker, enligt Torsten, dels analysera religioner utifrån en livsåskådningsmodell men också tolka religioners grundupplevelse. ”Vad är det för en grundupplevelse som driver Muhammed, Buddha eller Kristus?”
Steget mellan att tolka en livsåskådning för att identifiera en grundupplevelse i
den traditionen och att försöka identifiera en potentiellt viktig fråga för elevens
eget existentiella tänkande är relativt kort. Modellen var alltså också gynnsam
för att uppnå självförståelsemålet. Torsten integrerar de båda tolkningssätten i
sin undervisning.
Att gå vidare och fråga explicit ”Hur tycker du att det är..” det står inte så
mycket i den boken utan det får man ju ta själv då. Men det ledde ju mig
vidare att ur varje religion eller åskådning plocka någonting som jag anar
är intressant för elevens egen tolkning. Även om dom inte tänker bli
muslimer, hinduer eller vad det nu är för någonting så finns det någonting här kanske som dom kan tycka är spännande att fundera på.

För att inte eleverna ska uppleva de existentiella diskussionerna som känsliga
händer det att Torsten bryter ned helklassen i grupper för att diskutera dessa
frågor. Men han är också noga med att betona att de inte behöver yttra sig.
Torsten ser också studieresor som väsentliga varför han beklagar att möjligheterna att genomföra dem har begränsats. Skolans ekonomiska resurser har
minskat och dessutom har kraven på att undervisningen för eleven inte får kosta något ökat. Samtidigt är det idag genom arbetslagsarbetet lättare att tillskapa
de personella resurser som krävs. En svårighet med att arbeta i tvärvetenskapliga projekt, oavsett om det är i studieresans form eller annan, är att få
alla ämnen att komma till sin rätt. Torsten, som har både svenska och religionskunskap, menar att svenskämnet får ut mer av sådant arbete än religionskunskapsämnet. Trots detta är Torsten positiv till tvärvetenskapliga projekt då det
befrämjar samarbetet inom laget och är roligt. ”Man får offra ämnet på samarbetets altare lite grann.” För att få studieresorna mer kunskapsalstrande tror
Torsten att de skulle behöva strama upp arbetet och planera elevaktiverande
uppgifter. Studiebesök är en arbetsform som Torsten menar att han gärna skulle arbeta mer med än vad han gjort hittills och gärna använda sig av traditioner
som finns representerade i närsamhället.
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Ramar och förutsättningar för lärargärningen
Mötet mellan lärare och elever
För att få undervisningssituationen att fungera menar Torsten att läraren behöver vara lyhörd för stämningen i klassen. Läraren behöver kunna anpassa sig
efter förutsättningar som råder, vilket han menar uppövas efter hand. Fortbildning är en faktor som delvis kan förändra läraren som förutsättning i undervisningsmötet. Men Torsten beskriver också fortbildning som ett andningshål som
ger kraft och inspiration i en komplicerad lärarvardag.
Eleverna som förutsättning i undervisningsmötet är, i ett av fyra avseenden som
Torsten nämner, sig lika över tid. De förväntar sig att läraren bestämmer och
leder arbetet. I tre andra avseenden finner han förändringar hos eleverna. För
det första är de idag mer fogliga än vad hans egen generation var. För det andra
upplever han dem mindre benägna att arbeta med sådant de inte tycker är roligt.
För det tredje är elevgruppen i religiöst avseende mer heterogen. De religioner
som tidigare studerades som ”främmande” finns idag representerade i klassrummet. Torsten brukar erbjuda alla elever att dela med sig av sina specialkunskaper. Det är viktigt att det är en generell invitation eftersom de som har en
bakgrund som avviker från majoriteten inte gärna vill bli påminda om det. Få
elever utnyttjar denna möjlighet vilket han tror beror på att de ofta är okunniga
om sin tradition.
Organisatoriska faktorer i undervisningssituationens närhet
Exempel på organisatoriska faktorer som direkt eller indirekt i Torstens berättelse påverkar undervisningens utformning är för det första läromedel. Nya läroböcker och datorns introduktion i klassrummet har förändrat arbetets villkor.
För det andra påverkar kurstiden undervisningen. Religionskunskap har få timmar vilket har fått religionkunskapskollegorna att verka för att få kursen utlagd
över två terminer istället för en. De tror att förståelsen gynnas av att kunskapen
får tid att ”sätta sig”. Tidsandelen som går åt till att lära känna varandra blir
också mer rimlig. Lektionernas längd påverkar också, för det tredje, undervisningsmötet. Fyrtiominuterslektioner är ersatta av 60-80 minuterspass. Torsten
tror att situationen på så sätt blir mindre stressig. För det fjärde talar Torsten
om ekonomiska och personella resurser som betydelsefulla för undervisningens
organisation, vilket omnämnts ovan.
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Diskursiva praktiker i undervisningssituationens närhet
Torsten framhåller kollegornas betydelse och ser positivt på arbetslagens sätt att
fungera. De är relaterade till skilda program och också lärarnas arbetsrumsplacering är knutna till arbetslagen. För Torsten utgör det kollegiala stödet i arbetet
med eleverna deras primära funktion. Vid sidan av lagen har de också ämneskonferenser men de fungerar inte stöttande på samma sätt. De utgör inte heller
ett forum för gemensam undervisningsplanering. I Torstens beskrivningar spelar kollegor en mindre roll när det gäller innehållsarbete än när det gäller elevarbete. Torsten menar att samarbete kan kompliceras av man har olika intentioner
med ämnet. Dessutom har Torsten ofta haft ett större ämnesdjup än sina kollegor.
Skolpolitiska intentioner
Torsten hänvisar under flera tillfällen under intervjun till läroplaner och kursplaner som reellt påverkande faktorer för både syfte, inriktning och arbetsformer i religionskunskaps-undervisningen. Samtidigt menar Torsten att skolpolitiska intentioner har en slags pendlande karaktär. En viljeinriktning ger upphov
till ”en reaktion” och så svänger pendeln igen. Som exempel på en skolpolitisk
intention med genomslag över tid nämner han kommunaliseringen 1991. Lärarna fick större arbetsplatsbunden tid, vilket förändrade Torstens undervisningsformer. Han sökte nu arbetssätt med mindre rättningsbörda och graden av
muntliga redovisningsformer ökade.

Råd till blivande lärare
Som råd till blivande lärare framhåller Torsten att lägga ut religionskunskapskursen över två terminer samt att utnyttja det stöd som arbetslaget ger. Samtidigt vill han ge blivande lärare en realistisk bild av vad läraryrket innebär. Till
syvende och sist så är man ensam med eleverna och måttligt betjänt av andras
goda råd. Man måste helt enkelt öva på egen hand.
Till sist så blir man ju i regel ensam inför en klass. Då måste man ju lära
sig att hantera [det]. Jag tror inte att det finns några genvägar här utan
man får helt enkelt pröva olika metoder.
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Att ge möjlighet att se sig själv i mötet med andra
~ Intervju med Sven
Bakgrund
Sven arbetar på en gymnasieskola med cirka 800 elever och har arbetat i samma
kommun sedan han tog lärarexamen 1972 i religion och historia. Han arbetade
tio år på högstadiet, men är sedan sexton år verksam på gymnasiet. På högstadiet arbetade han med religionskunskap och svenska och på gymnasiet är kombinationen f.n. religionskunskap, samhällskunskap, media och kommunikation
samt journalistik inom ramen för medieprogrammet. Sven började att lästa till
präst vid teologiska institutet i Stockholm och därefter vid teologiska fakulteten
i Uppsala. Efter en tid beslöt han sig dock för att lägga prästplanerna på hyllan
och istället inrikta sig på läraryrket. Erfarenheten av att arbeta som sommarpastor blev avgörande. Han upplevde det oroande att inte veta hur budskapet togs
emot och samtidigt vara så beroende av just detta.
Jag kände så här ”Jag har ju inte koll för fem öre. Jag inser att jag ska inte
bli sådan här. Jag ska bli lärare.” […] Man blev ju så beroende av andra
människor vad dom tyckte och tänkte.

Ämnets syfte, centrala innehåll och arbetsformer
Egen skoltid
Från sin egen skoltid minns inte Sven särskilt mycket av kristendomsämnet förutom en lärare han hade under gymnasiet. Men det är personen som framstår
för honom snarare än innehållet. Istället uppmärksammar han det nära förhållande skola och kyrka hade under hans skoltid. Morgonbönen manifesterade
denna relation. Undervisningen var generellt ”traditionell” med vilket han menar att ”man läste väldigt mycket böckerna”. I kontrast till dagens situation
framställer han undervisning som trång och benämner den tråkig.
Det var mycket mer tråkigt. Jag tycker det är lite spännande nu i och med
att det kommer lite nya religioner och så där även om det är någon charlatan som kommer in. Det finns en större öppenhet att prata om religionsfrågor och existentiella frågor.

Högskoleutbildning
Målet för Svens utbildning förändrades. Han tog aldrig teologie kandidatexamen utan avbröt studierna med så många poäng som krävdes för att bli lärare.
Innehållsmässigt är det exegetikstudierna och därtill kopplade språkstudier som
han minns. I berättelsen om ämnesstudierna märks inramningens betydelse.
Han upplevde det som ett lyft att lämna kvällsstudierna i Stockholm för att

184

istället studera heltid i Uppsala. Upplevelsen av alla studenter och möjligheten
att läsa tillsammans i ett bibliotek gjorde intryck på honom. Han fick en studiegemenskap men blev också varse att studietiden lätt rinner ifrån en. Han upptäckte att han saknade studieteknik för den mängd självstudier som krävdes.
Vad det var som fattades förstod han inte förrän han mötte sin blivande hustru
och såg den tid och den planering som hon ägnade sina studier. På teologen
fick han inte någon hjälp att komma tillrätta med sina svårigheter. Hans strävan
efter stöd uppfattades snarare som oförskämdhet.
Jag gick upp till professorn och fråga: ”Hur ska man läsa in det där”. Då
sa han: ”Gå ut! Ta av dig rocken”. Och så kom jag in. ”Tycker du” sa
han ”att det är rimligt att komma på min mottagningstid och ställa såna
här frågor”. ”Ja eftersom jag inte begriper bättre så har jag gjort det”. Ja
han var ju otrevlig så jag gick därifrån. Alltså det var en stämning som
inte var kul.

De tentamina som Sven genomförde i teologi var vanligtvis muntliga, med eller
utan skriven promemoria. Det förekom också att PM, individuella såväl som
författade i grupp, seminariebehandlades. För att hantera inläsningen av den
stora mängden litteratur kom han att utgå från sammanställningar av frågor
som tidigare studenter fått.
Också Sven vittnar om hur svårt det var att komma in på lärarutbildningen vid
den här tiden och vilken oro det skapade. Hans tydligaste minne från lärarutbildningen när det gäller ämnet är kristendomsfokuseringen. De normer som
fanns för hur man skulle bedriva undervisning gällde framförallt sättet att vara
lärare. Man förväntades vara en ”traditionell” lärare vilket han beskriver som en
”katederlärare” med text, lärobok och/eller bibel, som utgångspunkt. Praktikperioden minns Sven som delvis problematisk eftersom beroendet av metodiklektorerna blev tydligt. Han kände sig pressad att genomföra vad han kallar en
traditionell undervisning.
Det var väldigt traditionellt. Man är ju inte så styv i korken heller när
man är liksom så beroende av metodiklektorerna som kom ut. […] Jag
gjorde traditionellt, så som man förväntade sig av mig. […] Det var väldigt mycket boken. Jag gjorde nog klosterväsendet då. Det var mycket
kristendom. […] Att vara lärare – att sitta i katedern och dela ut papper
och så. Man kanske läste texter och analyserade, men det var boken som
var väldigt central hela tiden.
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Tidigt i yrket
Sven fick sin första tjänst på ett högstadium i en kommun som var dominerad
av industriarbete. Sven skulle arbeta med religionskunskap och svenska. Sven
hade ingen utbildning i svenska men fick god hjälp av sin svensklärarutbildade
hustru. De elever och lärare som Sven på den nya orten mötte skilde sig i
många stycken från vad han var van vid i Uppsala. Den första tiden ägnades åt
att lära om och det gällde alltifrån klädstil till elevbemötande och lektionsplanering. Han fick hjälp av en obehörig men rutinerad kollega men också av eleverna, den s.k. Björnligan.
[Björnligan] var stora och starka och kunde bolla med mig. Jag såg väl ut
som en liten professor ungefär. Jag kom i kostym. […] Men efter ett
halvår så tror jag att jag hade jeans och tröja. Jag anpassade mig ganska
snabbt till miljön som var där. Och ofta så sa jag till min kollega ”Så här
gjorde vi på lärarhögskolan” ”Ja så har vi aldrig gjort här” sa han. Och
oftast så hade han ju rätt.

Samarbetet med kollegan underlättades av att de kom bra överens privat. De
hade båda ett politiskt engagemang. Sven beskriver hur de ställde upp för varandra och ömsesidigt utbytte idéer. Själv fick han hjälp med att se elevernas
nivå, och förstå att de behövde mötas just där. Sven berättar också om hur han
i samarbete med andra kollegor den första tiden i yrket utvecklade material för
att kunna åskådliggöra och konkretisera abstrakta fenomen, som t.ex. religiösa
traditioners kvantitativa utbredning. Idag ser Sven detta arbete som ett uttryck
för hur han försökte ”systematisera det [lärandet] åt dem [eleverna]”. Ambitionen att arbeta konkret gjorde även att Sven vid flera tillfällen som högstadielärare använde ”lågstadiets pedagogik”, att låta eleverna uttrycka sig praktiskt med
pyssel eller liknande. Inspirationen kom från samtal med den nära kollegan och
hans fru som var just lågstadielärare.

Idag
Syfte
I Svens sätt att beskriva syfte med sin religionskunskapsundervisning kan fem
aspekter identifieras. För det första framhåller Sven att undervisningen ska
möta elevernas engagemang. Det gäller att tillsammans med dem hitta en struktur och ett innehåll för arbetet. Ett andra syfte är närmast religionspsykologiskt.
Undervisningen ska synliggöra religionens betydelse i människors liv, t.ex. dess
förmåga att ge tröst. Det kan också göras genom att utforska de frågor människor bär på – exempelvis gällande oro/ hopp inför framtiden, kärlek, omsorg
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och lidande – och därmed synliggöra människors existentiella behov. Genom
undervisningen tänker sig Sven också, för det tredje, att de unga ska få möjlighet att utveckla sin livsåskådning alldeles oberoende av vilken den är. Sven betonar vikten av att eleverna har nytta av undervisningen och möjlighet att lära
för livet. Att de unga ska få möta levande religion är ett fjärde syfte som Sven
har med sin undervisning, varför han arbetar med studiebesök. Eleverna ska få
möjlighet att se människorna bakom religionen, dvs. se det allmänmänskliga,
det som förenar. Mötet är det centrala i Svens metodik. I elevens möte med den
andra, vars livsåskådning eventuellt skiljer sig från den egna, tvingas han/ hon
reflektera över och eventuellt korrigera sin egen position. Mötet övar respekt
och vidsynthet samt leder till nyfikenhet och kunskapstörst.
Jag har någon slags filosofi om att det är mötena som gör att man – ska
då helst möta andra som tänker annorlunda än man tänker själv – tvingas
att reflektera över sin egen situation, vad man tycker och står för. Och
man kanske ändrar sig lite när man träffar andra människor och ser att
”Jag har ju alltid tyckt så här men när jag får höra hans argument så kanske.. Ja det ligger någonting i det också”. Man blir mindre tvärsäker. Och
ju mer man kan, desto mer inser man ju att man inte kan.

Att eleverna genom undervisningen ska utveckla en slags självständig, kritisk
och reflekterande hållning ser Sven som ytterligare ett – ett femte – syfte med
ämnet.
Centralt innehåll
Att framhålla något innehåll som mer centralt än något annat är inte möjligt för
Sven. Han betonar att målen i kursplanen öppnar för olika typer av innehåll
med vars hjälp målen ska uppnås. Det är för honom centralt att elevernas egna
önskemål kan bli tillgodosedda, att de existentiella frågorna är i fokus och att
det finns ett samtal i klassrummet kring dessa frågor. Om det finns det är det
mindre intressant om det är religion de arbetar med eller inte.
Jag tycker dom [de existentiella frågorna] är otroligt levande och ungdomarna upplever jag också har dom väldigt mycket. Det är spännande då i
dialogen runt dom frågorna. Jag sitter inte alltid [och funderar] ”Har jag
religion.. är det religion nu som jag är inne på?”

Arbetsformer
Sven ser det som väsentligt att lägga upp arbetet tillsammans med eleverna. Det
är inte väsentligt om han kommer att agera lärare eller handledare, utan att de
tillsammans gör ett seriöst arbete. Att tillsammans med varje klass komma
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överens om innehåll och arbetsformer är viktigt då elever har tämligen olika
förutsättningar. Bland de klasser Sven just nu undervisar har en av dem generellt lättare för sig och en annan svårare. Den förra klassen har valt att arbeta
mera självständigt med fördjupningar, PM-skrivande och seminarier. Klassen
som har svårare för sig har velat ha ett mer lärarstyrt arbetssätt. I denna klass
föreläser han, går igenom stoff och antecknar på tavlan. De har prov och Sven
berättar att eleverna är noga med att ta reda på vad som kommer på skrivningen, eftersom de har svårt med inläsning.
Skrivande är en arbetsform som Sven ofta försöker att använda, delvis eftersom
han arbetar med mediaelever. Men Sven framhåller också att skrivandet utvecklar tänkandet. Hemskrivningar är en bedömningsform han gärna använder.
Då har dom fjorton dar, tre veckor på sig. Om jag då har läst om hinduism och buddism, så säger jag att ”Du är upptäcktsresande eller journalist, du ska skriva en story och du ska visa att du behärskar dom här ämnena. Du får det ganska fritt men jag vill att det ska vara mycket kvalitet.
Det ska vara hälften fakta och hälften reflektion.”.

Bedömningstillfället ska också vara ett inlärningstillfälle, menar Sven. Det är
viktigt att eleverna får respons på vad de skriver och att de får det så ofta att de
kan utveckla sitt skrivande. Skrivande är emellertid inte den enda formen för
bedömning. Sven använder också muntliga prov, särskilt för elever som har
svårt att uttrycka sig skriftligt. Han kan då komplettera med följdfrågor för att
säkerställa att han förstår hur de menar. Han upplever det inte problematiskt att
använda olika underlag för bedömning.
Studiebesök är en frekvent återkommande arbetsform. Detta beror delvis på
hans tilltro till mötet som metod och att det lämnar ett relativt stort utrymme
för elevernas initiativ, men det är också ett passande arbetssätt på medieprogrammet. Eleverna får anledning att arbeta med intervjuer, artiklar, reportage,
utställningar etc. Sven är mån om att de redovisar ett eget uttryck. För elevens
inläsning är också läroboken väsentlig. Regelbundet besöker Sven tillsammans
med sina elever muslimska, katolska och buddistiska kommuniteter. Tillsammans med buddister har de även prövat på meditation vilket Sven inte tror hade
varit möjligt om de t.ex. befunnit sig i en kyrka.
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Vi var ju i buddistklostret […] och då säger dom så här: ”Jag tänkte vi
skulle ha lite meditation” […] Och då säger jag så här: ”Ja alla vet ju att
den som inte känner att man vill vara med, då är det bara att man sätter
sig vid kanten. Man behöver inte vara med om man inte vill.” Alla är
med! Vi genomför meditation när dom sitter ner, så visar munkarna lite
och så gör vi så att vi går runt klostret i en liten – tar liksom ett steg så
och så. Och så säger han till och alla gör.. Jag menar det är ju helt otroligt
att få dom att ställa upp på det där. Jag menar om vi skulle gått in i en
kyrka och sagt så här: ”Nu ska vi göra en liten meditation”. Jag är inte
säker på att alla hade köpt det på samma sätt.

Ramar och förutsättningar för lärargärningen
Mötet mellan lärare och elever
Erfarenheterna från den tidiga lärargärning gjorde att Sven tvingades att arbeta
med sig själv som förutsättning i undervisningssituationen. De egna föreställningarna och förhållningssätten var ogynnsamma för den undervisning och det
lärande som han ville och hade möjlighet att skapa. I sin resocialisation fick han
hjälp av kollegor och elever. I mångt och mycket anpassade han sig efter de
signaler han fick från dem. På så sätt blev han bättre på att möta de unga.
Elevernas nivå, som förutsättning i undervisningssituationen, har varierat över
åren och varierar alltjämnt mellan olika klasser och program, men också mellan
individer inom samma klass. Sven beskriver hur han förändrar sitt arbete beroende på eleverna och deras önskemål.
Organisatoriska faktorer i undervisningssituationens närhet
Bland faktorer av betydelse för undervisningens utformning nämner Sven relationen till eleverna och elevernas ålder. För att gynna lärsituationen har Sven
bara religionskunskap med elever i årskurs tre som han tidigare har undervisat i
andra ämnen.
Diskursiva praktiker i undervisningssituationens närhet
Samverkan med kollegor förefaller ha varit mer centralt för Sven under den
tidiga yrkesperioden, åtminstone då det gäller ämnet. Samarbetet på skolan idag
utgår från arbetslagen som är organiserade efter program, en indelningsgrund
som Sven är positiv till. Kännedomen om ungdomarna ökar på så sätt liksom
ämnesintegrerande arbete. Möjligen gynnar ämnesintegration i högre grad de
kommunikativa ämnena, som exempelvis svenska.
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Ämneskonferenser i religionskunskap förekommer men här diskuterar de enligt
Sven mest ekonomiska frågor som materialinköp. Sven menar att en bidragande
orsak till varför ämnesdiskussioner uteblir är en medvetenhet om att de har olika syn på vad som är centralt i ämnet. Det finns också en obalans i ämnesgruppen, hävdar Sven, genom att han själv har så pass mycket mer utbildning i ämnet än vad de andra har. För egen del upplever han inget riktigt behov av gruppen.
En alternativ gemenskap för diskussion av religionsdidaktiska frågor är lärarstudenter på praktik. Sven berättar att de bl.a. har diskuterat bedömningsformer
och att samtalen fått honom att allt mer ifrågasätta ”traditionella” prov till förmån för en variation av bedömningsformer som eleverna själva får välja. Också
sammanhang utanför skolan kan påverka undervisningssituationens utformning. Svens hustru hade betydelse för hans svenskundervisning och kollegans
hustru, lågstadieläraren, påverkade utbildningsmetodiken.
Skolpolitiska intentioner
Exempel på skolpolitiska intentioner av betydelse för lärargärningen som Sven
spontant nämner är kursplanen i religionskunskap. Han menar att den ger honom stor valfrihet vilket han ser positivt på. De utbildningsintentioner han
mött från rektorer har i ringa grad berört ämnesundervisningen, menar han.
Enligt Sven är rektor mer upptagen av om lärarna kan ta eleverna. Sven är kritisk till detta och menar att de båda förmågorna inte står i motsättning till varandra utan istället utgör varandras förutsättningar.

Råd till blivande lärare
Sven vill avstå från att ge råd då han ser det som väsentligt att den enskilde gör
egna erfarenheter och inte förlitar sig på råd. Några centrala frågor nämner han
dock. Han betonar vikten av att försöka vara sig själv och hitta de perspektiv
som passar en, att tycka det är roligt med elever och att tillsammans med eleverna – i ett lagarbete – skapa förutsättningar för arbetet. Sven menar också att
en lärare måste ha civilkurage och ibland våga gå emot strömmen. Avslutningsvis sammanfattar Sven vad han menar har betydelse för att utvecklas till en bra
religionskunskapslärare i de båda deviserna: Ut och res! Möt människor!
Jag brukar skoja ibland och säga att ”Ska man bli en bra religionslärare,
då ska man få tusen spänn av lärarhögskolan och sen säger dom så här:
’Nu ska ni ut och åka ett år och så ska ni komma tillbaks. Ni ska åka runt
och så ska ni jobbar er fram.’ ”
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Religionsdidaktiska intentioner och insikter
I fyra avsnitt har lärare delat med sig av sina erfarenheter av att ha arbetat under
lång tid på gymnasiet med religionskunskap. De har allesammans intentioner
med sin undervisning och insikter om vad som är väsentligt för att uppnå en
välfungerande religionskunskapsundervisning. Intentioner med och insikter om
undervisning är ömsesidigt förbundna. Intentionen utgör norm för insikten, då
intentionen styr vad läraren uppfattar som välfungerande. Samtidigt kommer
insikterna att fungera normerande för den pragmatiska läraren med behov av
att arbeta efter realistiska intentioner. Intentioner och insikter finns på såväl
detaljerad som övergripande nivå. De kan gälla innehåll och arbetsformer för
ett specifikt lektionspass men de kan också gälla religionskunskapsläraruppdraget som helhet. Vad vill jag åstadkomma, vad är möjligt och hur?
Hittills har religionsdidaktiska intentioner och insikter i enskilda lärares sätt att
beskriva syfte, innehåll och arbetsformer uppmärksammats. I detta avsnitt
uppmärksammas fyra religionsdidaktiska intentioner och insikter av mer övergripande karaktär som hämtas från var och en av de intervjuade. De har delvis
redan presenterats eftersom de har rubricerat de fyra intervjuerna. Att just dessa
intentioner och insikter är framlyfta beror på att de utgör perspektiv som de
intervjuade återkommer till. Hur starka dessa är i relation till andra perspektiv
som de också ger uttryck för varierar mellan de fyra intervjupersonerna. Ingen
intention och insikt är unik för en intervjuad lärare, utan finns också hos andra,
fastän mindre framträdande.
För dessa fyra övergripande intentioner och insikter uppmärksammas först vad
de sammantaget kan sägas utgöra för slags intention och insikt, hur diskussioner
om intentioner och insikter av denna karaktär kan föras, dvs. vilka delaspekter
som kan bli aktuella att fokusera. Resonemanget här är principiellt och går utöver det empiriska materialet. Därefter är det åter empirinära och uppmärksammar de fyra intentionerna och insikterna var och en för sig. Deras innebörd
beskrivs. Avslutningsvis diskuteras hur intentionerna och insikterna kan ha tagit
form. Resonemanget bygger tätt på empirin även om möjliga interaktionseffekter av skilda episoder i de intervjuades liv enbart kan ha hypotetisk karaktär.

Intentionernas och insikternas karaktär – en principiell diskussion med
följdfrågor
De fyra övergripande religionsdidaktiska intentionerna och insikterna är ”Att
bidra till religiös läskunnighet och fortsatt läsutveckling”, ”Att skapa blick för
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livets villkor och människans möjligheter”, ”Att ge chansen att se hur det
hänger samman” samt ”Att ge möjlighet att se sig själv i mötet med andra”.
Sådana övergripande intentioner och insikter hos läraren kan förstås som
frukten av en hel räcka möten och förhandlingar med elever och med ämnesstoff. De intentioner och insikter som lärarna beskriver utgör en del av de
berättelser om sig själv, sitt ämne och sin uppgift som läraren konstruerar och
väljer att delge intervjuaren.29 Genom den makt som lärare har att sätta agendan
i klassrummet är det rimligt att tänka sig att dessa medvetna övergripande
intentioner och insikter får genomslag i klassrummet.
De religionsdidaktiska intentioner och insikter som i denna text redovisas uttrycker skilda förståelser av hur den enskilde eleven och omvärlden relateras till varandra
i undervisningen. Studien tydliggör detta som den undervisande lärarens grundläggande uppgift och utmaning. Det gäller förmodligen alla lärare. Olika ämneslärare har emellertid skilda delar av omvärlden som sina respektive ansvarsområden, vilket kan ge upphov till specifika svårigheter i arbetet med denna basala
uppgift.
Att beskriva den grundläggande lärarfrågan som hur elev och omvärld ska relateras till varandra, är en riskfylld förenkling. I praktiken kan naturligtvis inte
elev och omvärld separeras. Individen, å ena sidan, förstår sig själv genom att
förstå sin omvärld. Det är genom att framträda för sig själv som ett objekt –
som en del av ett sammanhang, som ett ”mig” – som självmedvetande utvecklas.30 Omvärlden, å andra sidan, framstår inte i sig utan alltid för någon.31 Mer
precist kan alltså lärarnas intentioner och insikter sägas röra hur undervisningen
ska utformas för att vidga den enskildes förståelse av den oundgängliga relationen sig själv-omvärld. Samtalet om undervisning förs emellertid inte sällan som
om det vore möjligt att skilja individ från omvärld.
Frågan om hur individ och omvärld på ett fruktbart sätt ska relateras till varandra så att den enskildes förståelse av sig själv i omvärlden vidgas är också en

29

De intentioner och insikter som lärarna beskriver ska inte förväxlas med ”levda” religionsdidaktiska
intentioner och insikter – handlingar – som närmast reflexmässigt kan följa på utmaningar i
undervisningen. För diskussion av ”levd kunskap” se exempelvis Johansson, 1999, t.ex. s. 36.
30
Se Mead, 1995.
31
Se t.ex. Bengtsson, 1995, s. 11.
Omvärlden som framträder för någon gör det dessutom alltid via något, i medierad form, framförallt
via språket. Se t.ex. Foucault, 2002; Säljö, 2000.
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fråga som i den gemensamma kursplanen för de samhällsorienterande ämnena
på grundskolan skrivs fram som den basala.32
Kunskaperna inom det samhällsorienterande området ger eleven möjlighet att se omgivningen i relation till sig själv och att förstå sig själv i relation till omgivningen, dvs. hur individen formar sin värld och formas av
världen.33

Det är en utmaning att i undervisning förmå att hålla samman individ och omvärld. Balansen riskerar att förskjutas å ena sidan i riktning mot en extrempunkt
där undervisning får form av orientering om externa fenomen, närmast utan
knytning till de lärande subjekten. Å andra sidan riskerar balansen att förskjutas
i riktning mot en extrempunkt där undervisningen inte förmår vidga horisonten
bortom den lärandes befintliga position och därmed riskerar att bli närmast terapeutisk.
Det är möjligt att beskriva religionskunskapsundervisning i relation till dessa
båda tänkta extrempunkter, utifrån vad som är undervisningens huvudsakliga fokus.
Det finns undervisning som i högre grad orienterar om tros- och livsåskådningar och undervisning som i större utsträckning arbetar med elevens existentiella
reflektion. Medan den förra kan karaktäriseras som i högre grad samhällsvetenskapligt inriktad, kan den senare uppfattas som uttryck för en mer humanistiskt
inriktad religionskunskapsundervisning.34 Utifrån en sådan tankemodell förefaller också de övergripande målen med religionskunskapsundervisningen att skilja sig
åt. I en mer samhällsorienterande undervisning kommer ett väsentligt mål vara
att bidra till att utveckla orienterade samhällsmedborgare. I en existentiellt
tolkande religionskunskapsundervisning förefaller målet att bidra till utveckling
av reflexiva och kloka medmänniskor att vara mer framträdande.
Den samhällsorienterande och den existentiellt tolkande undervisningen skiljer
sig också åt beträffande vem den vänder sig till. Ju mer externt och principiellt orienterande ansatsen är desto större är möjligheterna att vända sig till eleverna
som kollektiv. Omvänt minskar dessa möjligheter när ansatsen blir mer kon32

I modifierad form skrivs också denna fråga fram som utmärkande för religionsvetenskapliga studier: ”Religionsvetenskap arbetar med att upprätta en ömsesidig kritisk relation mellan tolkningar av
religiösa fenomen i historia och nutid och tolkningar av den aktuella mänskliga situationen.” Karlstads
universitet, Studieplan för utbildning på forskarnivå i religionsvetenskap, 2007, s. 2.
33
Kursplan för Samhällsorienterande ämnen i grundskolan.
34
Dimensionen kan jämföras med den spänning i inställning hos studerade religionskunskapslärare
som Gemfeldt & Winerö, 2006, redovisar i sitt examensarbete beskriven i detta kapitels
inledningsavsnitt. En av lärarna, med andra ämnet samhällskunskap, var enligt författarna mer
inriktad på att förstå samhället medan en annan, med andra ämnet historia, beskrevs som mer
inriktad på att förstå människor.
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kret, erfarenhetsburen och existentiellt tolkande. Denna ansats kan alltså sägas
förutsätta en hög grad av individuell tillnärmelse.35
Det förefaller vidare rimligt att en undervisning med hög grad av samhällsorienterande inriktning och en med hög grad av existentiellt tolkande inriktning skiljer sig åt beträffande vilken slags kompetens de studerande förväntas utveckla. I det förra fallet är kompetenserna av mer distanserat slag och i det senare fallet ställer
de större krav på engagemang. Att iaktta, jämföra, kategorisera, relatera och
syntetisera är kunskaper som blir framträdande i samhällsorienterande perspektiv. I ett existentiellt tolkande perspektiv är det just konkret mänskligt liv som
blir väsentligt och tolkningar av traditioner i relation till en sådan utgångspunkt.
En värderande kompetens framstår som central liksom sådana som är viktiga
vid mänskliga möten. Det gäller t.ex. att våga lyssna, fråga, svara och argumentera, dvs. att ge sig hän i samtal, att skapa medvetenhet om egna positioner –
både säkra och osäkra – samt förståelse, respekt och tolerans för andras ståndpunkter.
Frågan är om de två typer av religionskunskapsundervisning som här diskuteras
också ställer olika krav på religionsvetenskapliga respektive utbildningsmetodiska kunskaper? Det är uppenbart att en undervisning som ämnar orientera om religiösa
fenomen kräver kunskaper om dessa religioners historia, troslära och socialantropologi i såväl ursprungsmiljö som i Sverige. Ju större ambition undervisningen har att vara aktuell och samhällsrelevant desto större blir kraven på en samhällsinriktad, politisk och aktuell kunskap. Kunskap om hur religioner utvecklats och utvecklas i skilda kontexter, om olika religiösa grupperingar och fronter
i skilda specifika sammanhang liksom kunskaper med vars hjälp läraren kan
avgöra vad som är religionsvetenskapligt relevant blir väsentlig. I varje fall två former av undervisning kan här tänkas. Dels den som tar sin utgångspunkt i specifika religioner och/ eller miljöer där de inkulturerats. Dels den som har en högre grad av generell religionsfenomenologisk utgångspunkt, med en begreppsapparat som kan appliceras på skilda traditioner för att därigenom skapa överblick
och möjlighet till jämförelser dem emellan.
Existentiellt tolkande ansatser i religionskunskap kan bygga på kunskaper om
religioner. Detta är en väsentlig tanke i målsättningen att lära av religioner.36 Inte
35

Det kan påpekas att en externt orienterande undervisning som vänder sig till elevgruppen som
kollektiv inte med automatik innebär att undervisning genomförs på samma sätt vid varje tillfälle.
Också elevkollektiv varierar och ställer därmed krav på lärarens möjlighet att omforma sin
undervisning. Se Ongstad t.ex. i Schüllerqvist, 2009, kapitel 1 ovan.
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sällan utgår sådana ansatser emellertid från generella existentiella frågor om livets villkor. Vilka slags kunskaper hos läraren förutsätter detta? I det empiriska
materialet framhålls en granskande och värderande förmåga relaterad till skilda
etiska teorier som central. Också livskunskap och kunskap i biologi är väsentligt
då frågor om döden, dödshjälp och abort utgör exempel på existentiella frågor
som frekvent uppmärksammas.
Orienterande perspektiv, där en bestämd avgränsad stoffmängd är i fokus och
som bygger på lärares genomgångar, ställer naturligtvis krav på lärares utbildningsmetodiska förmåga att skapa överskådlighet och klarhet. I den mån man avser att aktualisera stoffet och relatera det till aktuella händelser i samhället eller
elevernas erfarenhet krävs kunskaper om dessa fenomen och hur de kan länkas
till varandra. Kunskap om sätt att väcka intresse eller motivation för stoffet förefaller också värdefull.
Den utbildningsmetodiska kompetens som krävs i existentiellt tolkande ansatser
med samtalet som grund är av delvis annorlunda slag. Här förefaller det väsentligt att vara en god samtalsledare som förmår ställa frågor som väcker diskussion, som utmanar och inspirerar till kritiskt tänkande samt medvetandegör och
problematiserar de grundvalar och perspektiv ur vilka argument ges och diskussioner förs.
I perspektiv där mötet mellan individ-omvärldserfarenhet och individomvärldsnyhet är en tydligare uttalad ambition förefaller kunskap om hur just
sådana möten ska komma till stånd att vara väsentliga. Hur realiseras de? Vad
krävs för det? Det är möjligt att tänka sig, och det framgår av materialet, att
dessa möten kan byggas upp mer deduktivt respektive mer induktivt.37 Ett deduktivt angreppssätt kan sägas bygga på att individen har tillägnat sig en slags
kunskapsrepertoar som tillämpas i mötet med t.ex. en artikel eller en kommunitet. Med ett mera induktivt angreppssätt försätts individen i ett visst möte för
att där utveckla frågor och uppleva behov av ämneskunskap för att bättre förstå
och kunna tolka mötet.38
36

Grimmitt, 1987.
Jfr Almer 1999, s. 184.
38
En principiell diskussion av väsentliga delaspekter av religionskunskapslärares intentioner med
och insikter om sin undervisning kan förutom vad som här uppmärksammats – undervisningens
fokus, övergripande mål, och adressat, eftersträvade kompetenser hos eleverna, central
religionsvetenskaplig respektive utbildningsmetodisk kunskap hos läraren – också med fördel
innefatta en diskussion av undervisningsstoffets kontext samt framställning av religion/ livsåskådning
som fenomen. Jfr fotnot 22 i detta kapitel. Utgångspunkten för ovanstående diskussion om
väsentliga delaspekter av religionskunskapslärares intentioner med och insikter om sin undervisning
37
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De fyra identifierade religionsdidaktiska intentionerna och insikterna
De fyra religionsdidaktiska intentioner och insikter som identifierades i intervjumaterialet uppfattar jag representera skilda sätt att relatera individ och omvärld till varandra. Bland dessa tolkar jag ”Att ge chansen att se hur det hänger
samman” och ”Att bidra till religiös läskunnighet och fortsatt läsutveckling”
som mer samhällsorienterat inriktade än ”Att ge möjlighet att se sig själv i mötet med andra” och ”Att skapa blick för livets villkor och människans möjligheter” vilka jag ser som mer existentiellt tolkande. Märk väl att detta är religionsdidaktiska intentioner och insikter som identifierats hos de fyra intervjupersonerna men som endast utgör ett bland flera perspektiv hos dem, dvs. de är inte
utmärkande för deras undervisning som helhet.
”Att ge chansen att se hur det hänger samman” är en religionsdidaktisk intention och insikt som tar fasta på att det finns ett antal religioner, religiösa fenomen och människor som omger eleven och som hon/ han bör vara orienterad
om. Det är möjligt att identifiera centrala generella komponenter i religioner.
Genom att fästa studiet vid dessa komponenter så har man möjlighet att få
blick för det sätt på vilket en religion hänger samman. Möjlighet till jämförelser
mellan skilda religioner underlättas därmed också. Även om perspektivet huvudsakligen är samhällsorienterande, som det här förstås, så berättar Torsten,
som insikten hämtas från, hur han kombinerar det med tolkande inslag gällande
såväl aktuell tradition som den enskilde elevens existentiella situation. I studiet
är sökljuset riktat på såväl grundupplevelser som kan sägas driva religionen
och/ eller dess centralgestalt som på frågor som kan vara väsentliga i elevernas
existentiella tänkande.
”Att bidra till religiös läskunnighet och fortsatt läsutveckling” är en religionsdidaktisk intention och insikt som hämtas från intervjun med Lennart. Han återkom under intervjun till tidningsartiklars betydelse både som ett material att
aktualisera religionskunskap med hjälp av (induktivt) och som utgångspunkt för
bedömningar där eleverna förväntades tillämpa sina religionskunskaper (deduktivt). Jag tolkar denna insikt som primärt samhällsorienterande. Det finns fenomen individen kommer i kontakt med där grundläggande religionskunskaper
är väsentliga för att på ett adekvat sätt kunna läsa situationen, dvs. varken missförstå den eller riskera att missa väsentliga signaler som kan ha vidare samhällevar emellertid empirisk. Den tog avstamp i spänningen i de fyra identifierade intentionerna och
insikterna beträffande hur elev och omvärld relateras till varandra i undervisningen, vad som utgör
undervisningens fokus. I den därigenom uppkomna strukturen om religionskunskapsundervisning
som samhällsorienterande respektive existentiellt tolkande ämne faller de båda frågorna om religion/
livsåskådning som fenomen och dess kontext delvis utanför varför de här inte diskuterats vidare.
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lig relevans. Med slutledet på intentionens och insiktens benämning ”…och
bidra till fortsatt läsutveckling” synliggörs vikten av att de unga blir aktiva och
självständiga, vilket Lennart betonade.
I intervjun med Sven identifierades den religionsdidaktiska intentionen och insikten ”Att ge möjlighet att se sig själv i mötet med andra”. Det ses som väsentligt att eleverna får möta en levande religion. Intentionen och insikten förverkligas till stora delar genom studiebesök. De mellanmänskliga mötena där möjligheter att undersöka den andres position ges, att se likheter respektive skillnader,
och därmed få konturerna till sin egen position att framträda ses som central.
Sådant arbete förutsätter såväl förberedelser som efterarbete, både en deduktiv
och induktiv tillnärmelse. Det krävs kunskap för att ställa bra frågor och mötet
väcker nyfikenhet på såväl den andres som ens egen tradition.
”Att skapa blick för livets villkor och människans möjligheter” är en religionsdidaktisk intention och insikt som hämtas från intervjun med Ingrid. Denna
intention och insikt befinner sig bortom de enskilda traditionerna. De betingelser som undervisningen tar sin utgångspunkt i är på samma gång gemensamma
och individuella. Det är livets villkor som är i fokus, gränssituationer (födelsedöd), relationer (t.ex. heterosexuella-homosexuella), reproduktion (abort, adoption) mm. Ingrid har i beskrivningen av denna intention och insikt betonat att
samtalen måste ha struktur och målsättning. Hon vill hjälpa eleverna att använda etiska teorier för att tydliggöra positioners innebörd och skapa möjlighet att
värdera dem. Intentionens och insiktens benämning har två led. Att skapa blick
för livets villkor kan sägas innebära att lära sig skilja mellan nödvändiga och
tillfälliga villkor. Att uppmärksamma villkors tillfälliga karaktär innebär att identifiera utrymme för förändring, dvs. som i intentionen och insiktens sista led, att
se människans möjligheter.

Hur de identifierade intentionerna och insikter kan ha tagit form
En diskussion om hur intentioner och insikter kan ha utvecklats och lärts kräver att de just knyts till konkreta personer och deras erfarenheter från skilda
kontexter. Vad som ”verkligen” har påverkat kommer vi aldrig åt. Diskussionen
här förs i relation till de intervjuades berättelser där de har gett några glimtar av
sina liv, primärt sina yrkeserfarenheter. Trots att motstridiga ambitioner alltid
kan antas vara verksamma hos intervjupersoner under ett samtal är förhopp-
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ningen att de berättat om erfarenheter de själva tror har varit av betydelse.39 Vid
granskning av intervjuutskrifterna kan också skilda delberättelser relateras till
varandra och på så sätt ge upphov till mönster som de berättande inte nödvändigtvis själva har uppmärksammat.
En lärares religionsdidaktiska intentioner och insikter kan antas vara relaterade
till den uppsättning diskursiva praktiker som hon eller han har haft och har tillgång till. Didaktiska insikter och intentioner kan med andra ord antas ta form
på motsvarande sätt som individen tillägnar sig andra kunskaper.40 Ett sådant
teoretiskt perspektiv stöds av föreliggande empiri. I struktureringen av intervjuutsagor om ramar och förutsättningar för lärargärningen, faktorer de beskriver
som betydelsefulla för utformningen av deras undervisning, identifierades fem
sfärer. Dessa, som uppmärksammas i presentationen av varje lärare, är ”Mötet
mellan elever och lärare”, ”Organisatoriska faktorer i undervisningens närhet”,
”Diskursiva praktiker i undervisningens närhet”, ”Skolpolitiska intentioner”
samt ”Samhällsinfluenser”. Utöver dessa finns beskrivningar ifrån lärarnas uppväxt och tidiga skolår som de ibland framhåller som betydelsefulla för utvecklingen av intentioner och insikter.
De sammanhang individen deltar i kan i relation till varandra ge upphov till förstärkande respektive försvagande mönster. Det är möjligt att erfarenheter från
en praktik utgör en slags för-förståelse för erfarenheter i en annan praktik på ett
sätt som sådana processer brukar beskrivas i hermeneutisk litteratur.41 Dessa
erfarenheter kan vara länkade till varandra på ett sådant sätt att uppövande av
kompetens i en praktik också utgör resurs i en annan praktik. Det är däremot
inte självklart att nästa praktik är strukturerad på ett sätt så att individen får
möjlighet att omsätta sina kunskaper och bli uppskattad för dem också i den
nya. Nedan riktas ljuset primärt på hur relationen mellan de fyra lärarnas praktiker har sett ut och hur den kan vara relaterad till vad som här beskrivits som
utmärkande intentioner och insikter.
Torstens berättelse kan tolkas som ett exempel på hur erfarenheter från olika
praktiker kommit att förstärka varandra. Torsten, ur vars intervju insikten ”Att
39

Att lärare själva tror att en viss faktor i hög grad påverkat dem att omfatta en intention eller insikt
visar inte i sig att så är fallet. Enligt Falkevalls redovisade studie från 1995 menade religionskunskapslärarna att utformningen av deras undervisning påverkades mest av eleverna, samhället och
den egna personen. I lägst grad angav de läroplan, lärobok och kollegor. Utifrån ett sociokulturellt
lärperspektiv kan man fråga sig om det hos lärarna finns en tendens att övervärdera sin egen påverkan, som just ett ”eget” perspektiv och undervärdera inflytande från det kollegium där man ingår.
40
Se fotnot 28 i detta kapitel.
41
Se t.ex. Wind, 1987.
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ge chansen att se hur det hänger samman” identifierades, berättar hur han tidigt
lockades av att förstå hur saker och ting hänger samman och förmedla detta
vidare. Under sin ämnesutbildning möter han systematiska discipliner, fascineras av dessa och fördjupar sig i dem. Under lärarutbildningen möter han en
handledare med samma fördjupning. De ser båda värdet av att i undervisningen
utgå från en livsåskådningsmodell med utmejslade komponenter och applicera
denna på skilda traditioner, ett perspektiv som också den lärobok de använder
sig av har. Torsten kan också sägas vidareutbilda sig inom ett sådant perspektiv
då han under sina tidiga år i yrket studerar filosofi. När skolan omvandlas till
gymnasieskola använder Torsten den lärobok som han och hans före detta
handledare funnit vara av hög kvalitet. Av mötet med omotiverade elever, i
kombination med skolans uppdrag att eleverna ska nå målen, har Torsten dragit
slutsatsen att han behöver inta en tydligt utredande och drivande roll. Torsten
fann också sätt att kombinera kursplanens självförståelsemål med det systematiskt utredande arbetssättet. Några arenor på skolan där specifikt religionsdidaktiska spörsmål diskuteras omnämner inte Torsten. Han uppskattar arbetslaget
där de arbetar med gemensamma elever och stöttar varandra i detta.
Insikten ”Att bidra till religiös läskunnighet och fortsatt läsutveckling”, där arbete med tidningsartiklar utgör ett viktigt inslag, kan bl.a. relateras till den ämneskontext där Lennarts religionskunskapsundervisning tog form. Lennarts
samhällsengagemang fanns med i tidig ålder och han valde att läsa till historieoch samhällskunskapslärare. Intresset kan antas ha förstärkts under ämnesutbildningen. Under lång tid undervisade Lennart religionskunskap tillsammans
med de andra SO-ämnena på högstadiet. Också idag faller sig ett sådant angreppssätt naturligt för honom. I mötet med eleverna ser han diskussionen som
central, gärna utifrån någon gemensam erfarenhet som läsning av en tidningsartikel.42
Svens berättelse är den mest diskontinuerliga av de fyra berättelserna. Den
rymmer erfarenhet av hur livet tar oväntade vändningar.43 Utbildningsorter skiftar, utbildningsinriktningar förändras, studiestrategier behöver ifrågasättas, utvärderas och korrigeras liksom ny inriktning på undervisningsstil och lärarprofil
kan krävas. Sven förefaller att ha utvecklat en förmåga att i kontakt med nya
42

Jfr Gemfeldt & Winerö, 2006, om religionskunskapsundervisningens påverkan av lärarens andra
ämne och hur religionskunskapsundervisningens fokus i samhällskunskapslärarens tappning
riktades på att förstå samhället.
43
Jfr Nygren, 2009, kapitel 4 ovan. Tre av fyra historielärare Nygren intervjuat berättar om vad
Nygren kallar ”vändpunkter” i sin undervisning som de och Nygren menar bidragit till deras
”undervisningsstrategier” idag.
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praktiker, i mötet med människor, läsa andra och sig själv, utvärdera och eventuellt tänka nytt om så krävs. Kanske är detta en anledning till att intentionen
och insikten som hämtas från Sven just är ”Att ge möjlighet att se sig själv i
mötet med andra”. Sven har själv ett antal gånger speglat sig i mötet med andra
och tänkt om. Exempel på detta utgörs av mötet med sommarförsamlingen,
hustruns studieteknik, kollegan utan lärarutbildning och den s.k. Björnligan.
Arbetet på medieprogrammet, där Sven varit verksam de senaste åren, kan också antas bädda för en undervisning där studiebesök och möten får utgöra centrala inslag.
”Att skapa blick för livets villkor och människans möjligheter”, är en insikt som
lyftes från intervjun med Ingrid. Den handlar för henne till stora delar om samtalets betydelse där relationen lärare-elev är väsentlig. Redan i berättelserna från
skoltiden återfinns lärare som agerat bortom lärar-elev-positionerna och bjudit
på sin livskunskap, vilket Ingrid upplevde fascinerande och meningsgivande.
Hon menar att hon medvetet sökt sig till komvuxmiljön för att själv få uppleva
denna situation på nytt, men nu från andra sidan, som lärare. Kanske kan det
också ha haft betydelse för Ingrids värnande om livstolkande samtal att hennes
andra ämne är svenska. I berättelserna om t.ex. komvuxmiljön beskrivs existentiell tolkning av skönlitteratur som central. Den positiva respons från eleverna
som hon upplever att hon har fått på den existentiellt tolkande och diskuterande undervisningen kan antas ha förstärkt insikten. På motsvarande sätt kan
hennes missnöje med att arbeta med ämnet SO-tematiskt, som inte gav dessa
möjligheter, ha tydliggjort betydelsen av att i undervisningen synliggöra livets
villkor och människans möjligheter. Kanske har också Ingrids tidiga arbete utomlands, med människors vars villkor har varit begränsade och där hennes egen
insats förmått göra skillnad, bidragit till att forma denna insikt.

Sammanfattning
I detta avslutande avsnitt har fyra övergripande religionsdidaktiska intentioner
och insikter, en från varje intervjuad lärare, uppmärksammats. Det har
konstaterats att intentioner och insikter är svåra att skilja åt. De är istället
förbundna och utgör varandras förutsättningar. De fyra identifierade är – ”Att
ge chansen att se hur det hänger samman”, ”Att bidra till religiös läskunnighet
och fortsatt läsutveckling”, ”Att ge möjlighet att se sig själv i mötet med andra”
samt ”Att skapa blick för livets villkor och människans möjligheter” – och
uttrycker skilda förståelser av hur omvärld och enskild elev bör relateras till
varandra i undervisningen, ett spörsmål som här uppfattas som grundläggande i
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lärargärningen. De fyra insikterna kan relateras till varandra genom att
uppmärksamhet riktas mot i vilken grad omvärld respektive elev fokuseras. Det
förefaller möjligt och rimligt att skilja mellan en religionskunskapsundervisning
av mer samhällsorienterande respektive mer existentiellt tolkande slag.
En principiell diskussion förs om aspekter som förefaller väsentliga för att
fånga karaktären på religionskunskapslärares intention med och insikt om sin
undervisning. Lärarens syn på undervisningens fokus, övergripande mål och
adressat uppmärksammas liksom eftersträvade kompetenser hos eleverna och
central religionsvetenskaplig respektive utbildningsmetodisk kunskap hos
läraren. Dessa aspekter framhålls som väsentliga och förmodligen särskiljande
för religionskunskapsundervisning av samhällsorienterade respektive existentiellt tolkande slag. Utifrån denna principiella diskussion uppmärksammas
innehållet i de fyra identifierade intentionerna och insikterna närmare. Även om
det är möjligt att sortera dem efter i vilken utsträckning de kan karaktäriseras
som samhällsorienterande respektive existentiellt tolkande är inte utfallet
genomgående eller så tydligt som i den principiella framställningen.44
I studien har också uppmärksammats hur de fyra lärarnas intentioner och
insikter kan ha tagit form. Det är möjligt att tolka deras berättelser som att alla
de sammanhang där de varit verksamma har haft betydelse för dem, både
undervisningsmiljöer och andra praktiker där de haft anledning att diskutera
eller reflektera över undervisning och lärande. För två av lärarna förefaller
utarbetandet av den uppmärksammade intentionen och insikten ha varit en
kontinuerlig process. I ett fall är förloppet diskontinuerligt. Det finns en vändpunkt i berättelsen. Det fjärde fallet är härvidlag mera oklart. I samtliga
berättelser finns det en tendens att fläta samman intentioner och insikter om
religionskunskapsundervisning med bredare livserfarenheter. Detta skulle kunna
tolkas både som ett resultat genererat av den livsberättelseansats som anlagts
och som ett argument för livsberättelseansatsens styrka då det gäller att fånga
lärandets karaktär som ständig pågående och oavgränsningbart i såväl tid som
rum.

44

Jfr Bengt Schüllerqvist i inledningskapitlet där han menar att empiriska studier just visat att lärare
sällan är orienterade antingen mot content/stoff eller skills/färdigheter utan ofta utvecklar
kombinationsstrategier.

201

Referenser
Algotsson, K.-G. (1975). Från katekestvång till religionsfrihet. Debatten om
religionsundervisningen i skolan under 1900-talet. Uppsala: Rabén & Sjögren.
Almén, E. (2000). Religious education in Sweden. I E. Almén & H.C. Øster
(Red.), Religious education in Great Britain, Sweden and Russia. Presentations,
problem inventories and commentaries. Texts from the PETER project (s. 60-91).
Linköping: Linköping university electronic press.
Almer, H. (1999). Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan. En
fenomenografisk undersökning om predikanter och åhörare. Lund: Arcus.
Bengtsson, J. (1999). En livsvärldsansats för pedagogisk forskning.
I J. Bengtsson (Red.). Med livsvärlden som grund (s. 9-49).
Lund: Studentlitteratur
Cöster, H. (1992). Religion: en fenomenologisk skiss (Skrifter utgivna vid
Institutionen för religionsvetenskap). Göteborg: Göteborgs universitet.
Dahlberg, G., Hartman, S.G., & Pettersson, S. (1977). Barn och livsfrågor: lärares
erfarenheter från förskola, lågstadium, fritidshem. Stockholm: Natur och kultur.
Dahlin, B. (1989). Religionen, själen och livets mening. Göteborg: Acta universitatis
gothoburgensis.
Davies, B. (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber.
Emanuelson, I. (1982). Religionsämnets identitet: en empirisk studie kring
lågstadielärares upplevelse av ämnet VT 1979. Karlstad: Högskolan i Karlstad.
Emanuelson, I. (1998). Reception av en berättelse och sättet att berätta den i ett
dialektiskt perspektiv: en empirisk jämförande religionsdidaktisk studie kring
berättelsereception (Forskningsrapport Samhällsvetenskap, nr 13). Karlstad:
Högskolan i Karlstad.
Eriksson, K. (1999). På spaning efter livets mening: om livsfrågor och livsåskådning hos
äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande. Malmö:
Lärarhögskolan i Malmö, Institutionen för pedagogik.
Falkevall, B. (1995). Hur formas undervisning: en studie av lärares tänkande om sitt
handlande inom skolämnet religionskunskap (Häften för didaktiska studier, nr
55). Stockholm: HLS.
Foucault, M. (2002). Vetandets arkeologi. Lund: Arkiv förlag.
Gemfeldt, K.J., & Winerö, E. (2006). Påverkas religionsundervisningen av lärarens
andra ämne? En kvalitativ studie av fyra religionslärares inställning till religionsämnet
och den eventuella påverkan av deras andra ämne. (Examensarbete på
lärarprogrammet). Göteborg: Göteborgs universitet, Utbildnings- och
forskningsnämnden för lärarutbildning.
Goodson, I. (1996). Att stärka lärarnas röster: sex essäer om lärarforskning och lärarforskarsamarbete. Stockholm: HLS.

202

Grimmitt, M. (1987). Religious education and human development. Great Wakering:
McCrimmons.
Hallgren, R. (2003). På jakt efter livets essens: om spekulerande grundskolebarn. Lund:
Studentlitteratur.
Hartman, S.G. (2000). Hur religionsämnet formades. I E. Almén, R. Furenhed,
S.G. Hartman & B. Skogar, Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik (s. 212-251). (Skapande vetande, nr 37). Linköping:
Linköpings universitet.
Hartman, S.G., & Pettersson, S. (1980). Livsfrågor och livsåskådning hos barn: några
utgångspunkter för en analys av barns livsfrågor och livsåskådning samt en presentation av några delstudier inom området (Rapport, nr 7). Stockholm: Högskolan
för lärarutbildning i Stockholm, Inst. för pedagogik.
Hartman, S.G., & Torstenson-Ed, T. (2007). Barns tankar om livet. Stockholm:
Natur och kultur.
Härenstam, K. (1993). Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i
religionskunskap. Göteborg: Acta universitatis gothoburgensis
Johansson, E., & Johansson, B. (2003). Etiska möten i skolan: värdefrågor i samspel
mellan yngre skolbarn och deras lärare. Stockholm: Liber
Johansson, E. (1999). Etik i små barns värld. Om värden och normer bland de yngsta
barnen i förskolan. Göteborg: Acta universitatis gothoburgensis.
Jämterud, U. (1993). Kristendomen i skottgluggen. Debatten om gymnasiereformerna
1963/64 och 1992/93. (C-uppsats i Historia). Linköping: Universitetet i
Linköping, Samhällsvetenskapliga institutionen.
Karlstads universitet (2007). Studieplan för utbildning på forskarnivå i
religionsvetenskap. [WWW document]. URL http://www.intra.kau.se/
dokument/upload/5AE64852076652E976OWFEA6AC7D/
religionsvetenskap.pdf
Kursplan för samhällsorienterande ämnen i grundskolan. (2000). [WWW
document]. URL http://www3.skolverket.se/ki03/
front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3882&ex
traId=2087 (2009-03-24).
Larsson, R. (2004). Religious education in Sweden: research trends in a secularised and post-christian plurality. R. Larsson & C. Gustavsson (Red.),
Towards a European perspective on religious education (s. 304-316). Skellefteå: Artos & Norma bokförlag.
Lendahls, B. (1986). Religion i skolan - men hur? Metod- och debattbok för lärare och
blivande lärare i grundskolan. Uppsala: EFS-förlaget.
Lindfelt, M. (2003). Att förstå livsåskådningar: en metateoretisk analys av teologisk livsåskådningsforskning med anknytning till Anders Jeffners ansatser. Uppsala: Acta
universitatis upsaliensis.

203

Mead, G.H. (1995). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk
ståndpunkt. Lund: Argos.
Nationalencyklopedin. (2009). [WWW dokument]. URL
http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/ingemar-hedenius
(2009-08-13).
Osbeck, C. (1997). Lärares uppfattning av religionskunskapsämnet. En
fenomenografiinspirerad undersökning (D-uppsats i
religionsbeteendevetenskap). Karlstad: Högskolan i Karlstad, Avd. för
religionsvetenskap.
Osbeck, C. (2006). Kränkningens livsförståelse. En religionsdidaktisk studie av
livsförståelselärande i skolan. Karlstad: Karlstad university studies.
Osbeck, C. (2008). Religionsdidaktikens framväxt och utveckling i Sverige.
Didaktikens forum, nr 2, 9-20.
Osbeck, C. (2009/kommande). Att förstå livet. Religionsdidaktik och lärande i
diskursiva praktiker. Uppsala: Svenska kyrkan.
Ronnås, J. (1969). Tonåringen och livsfrågorna: elevattityder och undervisningen i
livsåskådning och etik på grundskolans högstadium: elevundersökningar och metodiska
förslag av en arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen. Stockholm: Skolöverstyrelsen.
Skogar, B. (1999). Kristendomsundervisningen i 1900-talets svenska skola.
Några teologiska ansatser. Pedagogisk forskning i Sverige, nr 4, 305-326.
Skogar, B. (1993). Viva vox och den akademiska religionen: ett bidrag till tidiga
1900-talets teologihistoria. Stockholm: Symposion graduale.
Skolöverstyrelsen (1983). Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. Stockholm:
Allmänna förlaget.
Statistiska centralbyrån (2005). Tillsammans – integration i svenska samhället.
Örebro: SCB.
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm:
Prisma.
Säljö, R. (2005). Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva
minnet. Stockholm: Nordstedts.
Törnvall, A. (1988). Religionskunskap i skolan. En studie i lärares och elevers attityd till
ämnet religionskunskap i grundskolan (Skapande vetande, nr 11). Linköping:
Linköpings universitet, Lärarutbildningen.
Wind, H.C. (1987). Historie og forståelse: filosofisk hermeneutik. Aarhus: Aarhus
universitetsforlag.

204

6.

LÄRARNAS ÄMNESDIDAKTISKA INSIKTER
OCH STRATEGIER
Bengt Schüllerqvist och Christina Osbeck

Förändrade betingelser för ämnesundervisningen
Det centrala i denna studie är 15 lärares berättelser om sina erfarenheter av fyra
undervisningsämnen. Innan dessa berättelser tas upp till en avslutande diskussion görs en kort sammanfattning av de fyra ämnenas formella ställning i lärooch kursplaner. Detta avsnitt bygger inte på lärarnas utsagor, utan forskargruppens tolkning av ämnenas kursplanehistoria.
Ett flertal av de intervjuade lärarna utbildades under 1960-talet, några är fortfarande aktiva i sitt yrke. Under denna period har de fyra ämnena genomgått stora
förändringar vad gäller formell status i gymnasieskolan och i kursplanernas
skrivningar om målsättningar och innehåll för undervisningen. Ett av ämnena
har fått en allt starkare ställning, medan de tre övriga brottats med legitimitetsproblem och utrymme i skolan.
Att ge samhällskunskapsundervisningens en starkare ställning i skolväsendet var
ett centralt budskap i den socialdemokratiska skolpolitik som fick sitt avstamp i
1946 års skolkommission. 1965 blev samhällskunskap ett eget gymnasieämne,
efter att tidigare ha varit ett kunskapsområde knutet till historia. I dagens (2009)
lärarutbildning är samhällskunskap jämte svenskämnet den inriktning i lärarutbildningen för vilken den längsta studietiden krävs.
Geografiämnet avskaffades som särskilt gymnasieämne vid samma tid som
samhällskunskapsämnet infördes, för att senare (1994) återinföras. Under mellanperioden ingick delar av geografiämnets kunskapsområde i andra gymnasieämnen (samhällskunskap och naturkunskap).
Kristendomsämnet blev religionskunskap 1965, ett namnbyte som är en del av
en lång process där den lutherska statskyrkan fått allt mindre inflytande över
skolväsendet. Icke-kristna religioner har fått ett växande utrymme, liksom
barns- och ungas egna livsfrågor.
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Historieämnets yttre ramar kan uppfattas som mer stabila, men ur ett långt
tidsperspektiv framstår det också som ett ämne som genomgått stora förändringar. Från en stark ställning inom skolväsendet, med fosterlandskärlek och
den svenska nationens ärorika förflutna som uttalat syfte och centralt innehåll,
har positionen försvagats, samtidigt som ämnet vidgats och perspektiven mångfaldigats.1 En sekularisering kan sägas ha ägt rum också för detta ämne, även
om det svenska folkhemmet delvis ersatt stormaktstiden som en historisk guldålder.
Inom läroplanshistorisk forskning används en periodisering där en tidig fostransdominerad skola under efterkrigstiden ersattes av läroplaner som syftade till
objektivitet och vetenskapligt (positivistiskt) baserad kunskap.2 Särskilt inom
religionsämnet blev kravet på objektivitet problematiskt för många lärare. I dag
synes fostransmål åter spela en större roll i måldokumenten. Medan kristendoms/religionsämnet, liksom geografi och historieämnet, har fått sin traditionella legitimitet utmanad, försvagad och sin roll i skolan reducerad, synes samhällskunskapsämnet ha fått växande uppgifter och tilldelats ett huvudansvar för
skolans demokratifostran. De tre övriga ämnena har under den studerade perioden i högre grad behövt söka sin roll i ett förändrat samhälle.
Idag måste alla lärare som arbetar med de olika samhällsämnena bland annat
bearbeta frågan om hur syfte, innehåll och arbetsformer skall utformas i ett
alltmer multikulturellt samhälle.
Sambandet mellan ämnes- och samhällsutveckling framstår som starkt för de
fyra ämnena, något som kanske kan tyckas självklart för ”samhällsorienterande
ämnen”. I alla händelser framgår att ramfaktorer för dessa ämnen är starkt föränderliga, och att ämneskonstruktioner inte är några givna fasta storheter.
Fortsättningsvis kommer lärarnas berättelser att analyseras utifrån olika teman.
Samhällsutveckling och kursplaneförändringar kan då ses som betingelser eller
påverkansfaktorer för lärarnas arbete.
Studien kommer i de följande avsnitten att diskuteras utifrån intervjuernas tre
huvudområden. Det ena rör hur lärare talar om sin ämnesundervisning – det
1
2

Larsson, 2001.
Jensen, 1978, Englund 1985.
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språkbruk de använder. Det andra handlar om lärarnas relation till respektive
ämne över tid. Det tredje om övergripande mönster i deras berättelser om undervisningen, och då i första hand när de talar om nutid. I anslutning till detta
fördjupar vi diskussionen kring ett par särskilda teman. Det ena handlar om
relationen mellan individ och omvärld i lärarnas undervisningsberättelser, det
andra om begreppsliga och språkliga aspekter. I ett avslutande avsnitt sammanfattas hela studien och där diskuteras även hur forskning om lärares ämnesdidaktiska arbete kan drivas vidare.

Ämnesdidaktiska ståndpunkter i vardagsspråkliga termer
En fråga som inledningsvis ställdes var i vilken mån lärarna använder termer
och begrepp ur ämnesdidaktisk forskning och litteratur när de beskriver och
diskuterar sin ämnesundervisning. Svaret är att det gör de inte.
I enstaka fall hänvisas till pedagogisk eller allmändidaktisk forskning.
- Det finns amerikanska undersökningar som visar detta att elever lär sig
bäst när läraren använder den metod han själv är bäst på. […] Det viktigaste är att man trivs och tror på sina egna undervisningsmetoder
(Arne, samhällskunskapslärare).

I en rad utsagor används dock termer och begrepp som är eller varit vanliga i
debatten om skolan och då särskilt vad gäller metodfrågor (såsom MAKIS, katederundervisning, dialogundervisning, grupparbete, bikupor).
- MAKIS dök upp på någon studiedag men redan då började man få lite
distans till sådana här nya saliggörande modeller
(Gunnar samhällskunskapslärare).

Samtliga lärare gör utsagor i ämnesdidaktiska frågor. Men det helt dominerande
språkbruket är vardagsspråkliga termer. Ofta innehåller dock dessa vardagsspråkliga utsagor tydliga principiella ämnesdidaktiska ståndpunkter. De utgör inslag i lärarnas
ämnesdidaktiska teori fastän man inte använder en vetenskaplig terminologi. Här
ges några exempel på sådana teoretiska ståndpunkter, uttryckta i vardagsspråkliga termer.
Religionskunskapsläraren Ingrid har en tydlig ämnesdidaktisk position rörande
sitt undervisningsämne:
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Ingrid menar att ämnets karaktär kräver att relativt djupa samtal om livet kommer till stånd mellan lärare och elever och att det finns en ro
som gör det möjligt.

För Ingrid har religionsämnet en specifik karaktär – det är hennes tolkning av
ämnets uppgift i skolan. Med en annan uppfattning om ämnets karaktär skulle
andra arbetsformer än djupa samtal om livet lyftas fram som centrala i lärarens
ämnesdidaktiska ståndpunkt. I den forsatta intervjun med Ingrid framgår:
Med ökad omvärldskunskap och en genomtänkt livsåskådning ökar toleransen för andra, vilket hon ser som en ämnesmålsättning. Tanken
bygger på att klassrummet är så pass pluralt att olika perspektiv får mötas.

Här vidareutvecklar Ingrid sin förståelse av religionsämnets syfte – att bidra till
tolerans för andra. Ett pluralt klassrum - där olika livsåskådningar förekommer
– är förutsättningen för att denna målsättning skall kunna realiseras.
Samhällskunskapsläraren Gunnar berättar hur han förenar en undervisning som
baseras på urval ur nyhetsflödet med en planerad ansats som utgår från en teori
om vad som är väsentlig kunskap i ämnet:
- Man kan ligga i princip on-line mot vad som händer idag. Det betyder
att vi får aktuell politik i klassrummet ... det finns en koppling direkt till
verkligheten … /och/ verkligheten anpassar sig alltid till min undervisning. Det finns alltid tidningsartiklar som passar att använda i den
aktuella undervisningen … men det får inte vara så att du bara plockar
nyheter hela tiden – utan du lägger lupp en planering och den följer du,
men du kan hela tiden plocka saker ur nyhetsflödet som belyser din teori.

För Gunnar är kunskap om politik samt utveckling av politisk handlingskompetens centrala kunskapsmål, och bearbetning av nyhetsartiklar är ett möjligt arbetssätt för dessa mål oavsett vilka politiska aspekter han vill behandla i undervisningen.
Birgitta, också samhällskunskapslärare, använder en metafor när hon ger sin syn
på kunskapsbildning inom ämnet:
Cykla är inte roligt förrän man kan cykla. Tyska är inte roligt förrän man
kan tyska … det är inte roligt att prata om globalisering om man inte vet
vad det är. Du måste ha kunskaper om det först.
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Historieläraren Axel utvecklar argumenten för en historieundervisningsstrategi
som kapitelförfattaren Thomas Nygren betecknar som ”flerperspektivism”.
Historia skall […] provocera de tvärsäkra till eftertanke. Att se saker
ur olika synvinklar. Se bakom de vackra orden och de populistiska
budskapen.

Historieläraren Bengt redovisar ett av sina mål med historieundervisningen och
ger exempel på arbetssätt som bidrar till måluppfyllelse.
Jag bor själv i en intressant stadsdel och varje år tar jag ut eleverna dit
och visar hur det här samhället vuxit upp och jag gör varje år en vandring på kyrkogården med mina elever och berättar stadens historia utifrån gravarna där. […] Historia ger en stabil förankring i världen.

Lärarna uttrycker i dessa utsagor centrala ämnesdidaktiska ståndpunkter rörande sin
undervisning. I vardagsspråkliga termer knyter de samman sina uppfattningar
om syftet med ämnesundervisningen med val av arbetssätt för att nå målen.
En rad exempel kan ges utöver de här redovisade. Samhällskunskapsläraren
Birgitta berättar om en omfattande repertoar av examinationsformer, utformade
för olika kunskaps- och färdighetsmål. Gustav och Karl betonar vikten av exkursioner i geografiämnet, samtidigt som de konstaterar att arbetsformen, som
undervisningen bedrivs i skolorna, inte utnyttjas i tillräcklig omfattning.
Inledningsvis presenteras den metafor för det ämnesdidaktiska kunskapsområdet som lanserats av Svein Sjøberg – en bro mellan ämne och pedagogik. Sjøberg menar att den kvalificerade läraren måste ha goda kunskaper inom en rad kunskapsområden. Till dessa hör ämneskunskaper och allmänna undervisningskunskaper. Ämnesdidaktiska kunskaper är ytterligare ett centralt kunskapsområde,
och utgörs av själva föreningen av ämnes- och undervisningsaspekter. Det är ett
centralt och specifikt kunskapsområde för lärare, och står i fokus för denna
studie.
Lärarna använder i samtalen inte termen ämnesdidaktik, och tydliggör inte sådana distinktioner mellan olika typer av lärarkunskaper. En tolkning är att det
som forskaren kan behandla som separata frågor ofta utgör mer av en sammanhållen helhet för lärarna.
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Ett argument för betoningen av ett särskilt ämnesdidaktiskt kunskapsområde
får vi från geografilärarnas berättelser. Två av tre geografilärare framhåller att
de, när ämnet återinfördes i gymnasieskolan, återgick till ett tidigare sätt att undervisa. Karl talar upprepade gånger i intervjun om att när geografiämnet återkom blev han ånyo mer beroende av läroboken. Gustav talar om att det ”blev
som att starta om på nytt”, han återtog ett mer kontrollerande arbetssätt. Gustav gör en jämförelse mellan sitt sätt att uppträda som lärare i geografi och historia:
Eleverna kanske kände att det var lite konstigt att de upplevde två olika
lärare i mig eftersom jag även hade dem i historia. Det gjorde de säkert.

Karl och Gustav hade arbetat som lärare i flera decennier när geografiämnet
återinfördes. Men de hade inte undervisat i geografiämne under större delen av
denna period. Tolkningen av deras berättelser är att deras generella lärarerfarenheter inte räckte till, när de återigen ställdes inför uppgiften att undervisa i
geografi. De saknade ämnesdidaktiska erfarenheter och insikter och återgick
därför till nybörjarens arbetssätt.
Dessa utsagor från Karl och Gustav hör till vår studies mest intressanta resultat.
De är tydliga indikationer på att det är rimligt att tala om ett för undervisningen
högst väsentligt ämnesdidaktiskt kunskapsområde.
Christina Osbeck diskuterar i sitt kapitel lärarnas ämnesdidaktiska ståndpunkter
i termer av intentioner och insikter. Intentioner handlar om lärarnas tolkning av
målen, och insikterna om vad lärarna uppfattar som lämpliga sätt att nå målen.
Osbeck talar om att insikterna kan röra begränsade delar av undervisningen
eller mer övergripande perspektiv. Termen ämnesdidaktiska insikter används fortsättningsvis, när lärare redovisar erfarenhetsbaserade val av arbetssätt för att nå
de mål, som de har för sin ämnesundervisning.

Tidigt och sent i yrkeslivet – ämnesbiografiskt perspektiv
En av undersökningens huvudfrågor är hur lärarna talar om sin relation till
ämne och kunskapsområde under olika tidsperioder. Vi har använt termen ämnesbiografisk ansats för denna del av studien, där vi ställt frågor om informanternas förhållande till kunskapsområden och ämnen över tid. Frågor har då ställts
utifrån i första hand fyra biografiska positioner: (1) barndom och skoltid, (2)
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student och lärarstuderande, (3) tidigt i yrkeslivet, (4) sent i yrkeslivet/dagens
ståndpunkter.
Ett mönster som framträder i svaren är den stora skillnaden på hur intervjupersonerna beskriver sin undervisning tidigt och sent i yrkeslivet.
Gustav, geografilärare:
… jag tror att i början så gjorde jag nog mer detaljerade lektionsplaneringar än i slutet. Jag var mer läroboksbunden de första två tre åren, men
med tiden har jag försökt att få till mer exkursioner och material vid sidan
av läroboken allt eftersom tiden har gått.
… så har jag så klart blivit säkrare på mig själv och fått mera erfarenhet
så kan man aktualisera områdena mer och låta eleverna bli delaktiga i urvalet och presentationen. Manus gav i början en trygghetskänsla, men ju
längre tiden gått så ju mer har jag utgått ifrån eleven och deras värld.
… förr … mycket envägskommunikation, utlärande, katederundervisning
till att idag vara tvåvägskommunikation …
Lisa, geografilärare:
Vid en jämförelse mellan hur hon valde att lägga upp undervisningen så
svarar Lisa att under sjuttiotalet var undervisningen mycket centrerad till
läroböckerna och ifyllandet av dess arbetshäften. Detta var ett upplägg
som Lisa förändrade när hon fått mer erfarenhet. Utvecklandet av undervisningen sker genom den erfarenhet som man får, det är en process som
går stegvis.
…
Hennes undervisning har övergått från traditionell undervisning i form av
föreläsningar och därtill hörande arbetsuppgifter, medan hon idag försöker att anpassa sin undervisning efter klasserna … ”man kan inte köra
samma till alla klasser, det är ju annorlunda att undervisa en etta jämfört
med en trea”. När det gäller sina undervisningsmetoder så varierar Lisa
upplägget utifrån vilken klass hon har.
...
Genom åren upplever Lisa att hon har blivit mera självsäker och har fått
mycket mera självförtroende, hon är tryggare i sin roll. Detta har fått till
följd att i undervisningen litar hon mera på sig själv och inte som i början
då läroböckerna stod för tryggheten.
Arne, samhällskunskapslärare:
Arne menar att hans intresse för att prova nya undervisningsformer växte
när han blev äldre. ”I början var det inte alls så, jag var väldigt traditionsbunden. ”
Karin, samhällskunskapslärare:
Ja, jag kan tänka mig att jag har kontroll över klassrummet. Det kan jag
känna. När man är färsk, så är man rädd att tappa kontrollen …
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…
Finns det då någon skillnad mellan innehållet i de prov som Karin gav
förr och de som hon ger nu? Svaret är ett klart ja. Hon menar att proven
är mer analytiskt inriktade nu. Förr var det bara faktarabblande.
Birgitta, samhällskunskapslärare:
När Birgitta tänker tillbaka på sin första tjänst, som ”ickebehörig lärare”
– då hon kom direkt från universitetet – blir hon riktigt självkritisk. Hon
berättar hur hon med hjälp av sina föreläsningsanteckningar undervisade
om EEC och EFTA på högstadiet. Hon hade inte lärt sig att anpassa undervisningen till högstadieelever och ifrågasätter hon vad hon då gjorde.
-Då vet jag att jag använde mig av anteckningar från universitetet i 7:an,
8:an och 9:an… Men va´ håller jag på med? Hur mycket förstod de om
vad jag pratade om?
…
Denna nedbrytning av stoffet gäller även undervisningen på gymnasieskolan, men Birgitta poängterar att eleverna inte får behandlas som mindre vetande. Hon tycker sig vara en mycket bättre pedagog i dag – ”det
vore onaturligt annars”.
Elisabeth, historielärare:
Efter ett antal år valde Elisabeth att förändra sin undervisning emot mer
elevaktivet ...
Lennart, religionskunskapslärare:
Arbetsformerna har förändrats i riktning mot mindre läroboksstyrd och
mindre faktainriktade prov. Förändringen kan vara relaterad till både
ökad erfarenhet, utbildning och en generell förändring i kursplaner och
pedagogisk diskurs.
Sven, religionskunskapslärare:
Man förväntades vara en ”traditionell lärare”, vilket han beskriver som en
”katederlärare” med text, lärobok och/eller bibel som utgångspunkt. [...]
”Jag gjorde traditionellt.” [...] ”Det var väldigt mycket boken.” [...] ”Att
vara lärare – att sitta i katedern och dela ut papper och så.”

Det finns ett antal uttryck och beskrivningar som återkommer i berättelserna om den tidiga undervisningen:
traditionell, läroboksstyrd, katederundervisning, envägskommunikation,
beroende av universitetsanteckningar, detaljerad lektionsplanering, faktarabblande, så här gjorde vi på lärarhögskolan, oförmåga att anpassa undervisningen till eleverna, rädsla att tappa kontrollen

medan när lärarna talar om sig sent i yrket ser sig som
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- en mycket bättre pedagog i dag – det vore onaturligt annars, - blivit mera
självsäker och har fått mycket mera självförtroende … tryggare i sin roll
…

I beskrivningarna av dagens undervisning finns ord också uttryck som
dialog, tvåvägskommunikation, variation, flexibilitet, stora och öppna
frågor, trygghet, att man vet var man står, en undervisning som syftar till
att skapa kritiska medborgare som förstår det nutida samhället, problematiserande, väldigt närvarande, lärare som är medvetna om vad innehållet i kurserna är, lärare som personligt utformat sitt arbetssätt, en undervisning som tonat ned faktainlärande till förmån för analytiskt tänkande.

Som framgår beskrivs undervisningen tidigt och sent med olika, i vissa fall motsatta termer och begrepp: ”envägskommunikation/tvåvägskommunikation”,
faktarabblande/analytiskt tänkande. Skillnaderna är så genomgående och tydlig
att det kan vara rimligt att tala om en standardberättelse.
Det förekommer dock flera avvikelser från denna standardberättelse. Lennart
framhåller dels att en ung och pigg och lärare kan ha fördelar i interaktionen
med elever, dels att psykologiska faktorer hos lärare som kan uppfattas som
konstanta, inte erfarenhetsbaserade. Andra lärare markerar mot inslag i grundberättelsen - kommenterar att ”katederundervisning” fortfarande behöver användas ibland,3 och att ett elevorienterade arbetssätt prövats men övergivits
efter negativa erfarenheter.4 Lärarnas kollektiva berättelse ligger nära ett länge
dominerande sätt att tala om i svensk undervisningsdebatt (”progressiv pedagogik”) samtidigt som de på flera punkter reserverar sig mot inslag i en sådan
standardiserad berättelse.5
Det finns ytterligare element i en kollektiv berättelse från våra intervjupersoner.
Mellan positionerna tidigt och sent i yrkeslivet ligger i berättelserna ett antal år då
lärarna arbetat med sitt undervisningsämne. Man har då skaffat sig undervisningserfarenheter, ”byggt upp en erfarenhetsbank”.
- Man föds ju inte med erfarenheter, men den skaffar man och den utnyttjar man (Ingrid, religionslärare).
- Gör dina egna erfarenheter, hitta dina perspektiv, det som passar dig
(Sven, religionslärare).
3

Gunnar, samhällskunskapslärare.
Arne, samhällskunskapslärare.
5
Geografiläraren Karl uppfattar att det finns ett dominerande sätt att tala om undervisningen som
utesluter vissa arbetsmetoder. Han menar att faktakunskaper ”är något som nästan anses fult. Man
kan inte säga kartkunskap idag”. Historieläraren Bengt säger dock rent ut att ”jag har inte låtit mig
påverkas av modeströmningar.”
4
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- När man får mer erfarenhet så ser man många fler möjligheter, till exempel andra sätt att arbeta (Gunnar, samhällskunskapslärare).

Undervisningserfarenhet kan alltså ses som en ”mellanliggande variabel”, mellan den otrygge nyutbildade och den mer självsäkre läraren i slutet av yrkeskarriären, och utgör en viktig del i grundberättelsen.
Goda ämneskunskaper framhålls i lärarnas berättelser som en förutsättning för att
bli den självsäkre och problematiserande läraren.
- Inkörsporten till lärarens legitimitet är att läraren kan sitt ämne.
(Folke, historielärare).
- Har man inte det blir man avslöjad. (Grunnar, samhällskunskapslärare) .
- Det är viktigt att man har ämneskunskap, oerhört mycket mer än eleverna … man kan inte släppa loss och våga vara lärare annars. Man vet
inte vad det finns för alternativ om man bara följer boken.
(Elisabeth, historielärare).
- Eleverna förlorar förtroende för en om man inte kan svara på frågorna.
(Bengt, historielärare)

I flera av lärarnas berättelser framhålls fortbildning som vägen till de goda ämneskunskaperna. Flera har genomfört formell fortbildning och det ges exempel på
både breddning (fler ämnen) och fördjupning (inom samma ämne). Det finns
också exempel på självstudier, lärare som inte valt att gå organiserad fortbildning
utan läst in litteratur på egen hand. En annan form av självstudier är bildningsresor. Bengt berättar om resor som gett viktiga bidrag till hans historieundervisning, och Karin om resor till utvecklingsländer, som hon kan levandegöra i
samhällskunskapsundervisningen. En av lärarna talar om informella samtal med
kollegor och även lärarstuderande som en form av pågående fortbildning (Gustav).
Med en term från litteraturforskningen man kan tala om genreberättelse och knyta
an till ett mer allmängiltigt berättelsemönster. Genom olika erfarenheter utvecklas både Nils Holgerson och Peer Gynt från att vara ”unga och dumma” till
”erfarna och kloka” – liksom huvudpersonerna i ett otal andra utvecklingsromaner.
Frågan kan ställas om varje lärargeneration berättar samma genreberättelse om
sin utveckling till en mer insiktsfull och elevorienterad lärare, eller om den hör
samman med en specifik period av utbildningshistorien dominerad av den progressiva pedagogikens retorik? Utifrån detta begränsade projekt har vi inte underlag för någon bestämt ståndpunkt i den frågan. Vi uppfattar dock att en rim-
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lig tolkning av lärarnas berättelse är att förändringar har skett i deras undervisning under yrkeslivet. Efter några inledande år, med svårigheter att samspela
med eleverna på ett konstruktivt sätt, utvecklade de mer nyanserade och varierade arbetssätt.
Gemensamt för många av lärarberättelserna är att under de tidiga åren i yrkeslivet fanns svårigheter att omforma ett akademiskt kunskapsstoff till något brukbart i en undervisningssituation i ungdomsskolan. Sigmund Onstads term omstilling, eller den svenska termen omformning, synes relevant. Tydligt är detta hos
samhällskunskapsläraren Arne, som initialt använde sina universitetsanteckningar i undervisningen. Religionskunskapsläraren Sven fick också brutala insikter när han började på högstadiet i en industriort. Den första tiden fick han
ägna sig åt att lära om i en rad avseenden, allt från val av klädstil till elevbemötande och lektionsplanering. Han fick hjälp av en rutinerad men obehörig kollega, och av en grupp elever benämnd Björnligan.
[Björnligan] var stora och starka och kunde bolla med mig. Jag såg väl ut
som en liten professor ungefär. Jag kom i kostym. […] Men efter ett
halvår så tror jag att jag hade jeans och tröja. Jag anpassade mig ganska
snabbt till miljön som var där.

Omformning av arbetssätt kan naturligtvis ske även senare under yrkeslivet.
Samhällskunskapsläraren Arne berättar om ett försök han gjorde med ett arbetssätt där grupper av elever själva i hög grad bestämde takten i undervisningsförloppet. Han ser detta ”experiment” som ett av sina stora misslyckanden som
lärare och berättar att han aldrig haft så tacksamma elever som när han gick
tillbaka till ”vanlig katederundervisning”.
Termen insikter står för de slutsatser lärarna dragit av sina erfarenheter. Det synes rimligt att använda denna term på två sätt. Här har några exempel getts på
negativa insikter – erfarenheterna leder till förändrad undervisning. En positiv insikt står då för undervisningserfarenheter som läraren är nöjd med, som
han/hon uppfattar givit resultat, inlärning hos eleverna och som behålls i repertoaren.
I detta avsnitt har fokus legat på gemensamma mönster, inte ämnesspecifika, i
lärarnas berättelser om tidig och sen period i yrkesutövningen. De mer utvecklade ämnesdidaktiska utsagorna i lärarnas berättelser gäller senare perioder, inte
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de tidiga åren. Geografilärarnas berättelse om tiden då geografiämnet återinfördes är belysande – de återgick till
… ett tidigare sätt att undervisas … blev som att starta om på nytt … ett
mer kontrollerande … läroboksbaserat arbetssätt … eleverna upplevde
två lärare i mig.6

En modell för utveckling mot en ämnesdidaktisk undervisningsstrategi
I kapitlet om historielärarna utvecklar Thomas Nygren diskussionen om bearbetningen av erfarenheter till en modell för utveckling av ämnesdidaktiska undervisningsstrategier. Strategibegreppet skall då uppfattas som ett förhållandevis varaktigt sätt att lösa undervisningsuppgifterna i sin helhet, baserad på fleråriga
erfarenheter. Christina Osbeck talar i sitt kapitel om insikter av övergripande
karaktär, och Nygrens begrepp handlar om sådana.
En utförligare version av Nygrens resonemang finns i den licentiatavhandling
som Nygren skrivit parallellt med arbetet inom vårt projekt.7 Nygren har illustrerat modellen med en figur.

Påverkansfaktorer
Personliga intressen
och erfarenheter
Yttre betingelser

Ämnesdidaktiskt
övervägande
Vad?
Varför?
Hur?

Avsikt

Undervisning
Lärare & elev interaktion
Handling

Undervisningsstrategi

Reflektion
Insikt

Figur 1. Modell över hur undervisningsstrategin utvecklas i ett återkommande kretslopp av
ämnesdidaktiska överväganden, genomförd undervisning och reflektion över densamma
8
som leder till insikter. Efter Nygren.

Modellen söker illustrera hur lärarnas arbetscykel går från ett planeringsskede
där ställningstagande görs till undervisningsfrågor som varför? vad? och hur? - i
6

Geografiläraren Gustav.
Nygren, 2009.
8
Jag har här ur Nygrens modell bytt ut termen mot avsikt, då intention i denna text används i en
något annan betydelse. I rutan med reflektion har termen insikt förts in.
7
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modellen benämnda ämnesdidaktiska överväganden. Det finns en rad bakgrundsfaktorer som kan påverka dessa överväganden – såsom erfarenheter och intressen, samt yttre betingelser, som läraren inte har inflytande över.
Läraren går därefter in i den konkreta undervisningssituationen med vissa avsikter, som resultat av sina överväganden. Undervisningen kan ses som olika former av interaktion med eleverna. Läraren reflekterar därefter över denna interaktions förlopp och resultat – mer eller mindre systematiskt. I vad mån uppfylldes avsikterna? Varför? Varför inte?
Insiktsbegreppet kan synas relevant då reflektionen resulterar i ståndpunkter
och ställningstaganden. Med sådana i bagaget går läraren in i en ny undervisningsprocess, där han/hon åter gör ämnesdidaktiska överväganden. Utifrån de
nya insikterna kan de ämnesdidaktiska övervägandena leda till att svaren på frågorna och avsikterna förändras, behålls, fördjupas. Successivt införlivas fler erfarenhetsbaserade element i repertoaren. Efter ett antal sådana kretslopp – ofta
årscykler – sker en viss stabilisering av svaren på frågorna, handlingsmönstren i
interaktionen och insikterna blir alltmer bekräftande. Strategin kan förfinas men
huvudinriktningen kvarstår.
Insiktsbegreppet rör enskilda element i undervisningen, strategibegreppet handlar om
övergripande färdriktning och handlingsmönster för att nå de mål som läraren
valt att prioritera. I strategibegreppet ingår såväl lärarens sätt att tolka målen,
innehållsfrågor samt val av arbetssätt och examination.
Ett inslag i flera lärarberättelser är att var och en måste hitta sin framgångsväg.
Karin talar om ”ett personligt utformat arbetssätt som successivt prövats fram”.
Arne argumenterar för att varje lärare skall använda den metod som han/hon
”är bäst på.”
Även om inslagen av standardiserad berättelse är starka i intervjuerna kan lärarnas råd till nya lärare framstå som att man skall utveckla en erfarenhetsbaserad
och självständigt utformad undervisningsstrategi. Termen beprövad erfarenhet används i olika sammanhang för kunskaper baserade på praxis. Lärarna talar om
beprövade erfarenheter på individnivå.
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Mönster i insikter och undervisningsstrategier
– komparativ ämnesdidaktik
Vad är det då för övergripande insikter och undervisningsstrategier som framkommer i materialet, och hur förhåller sig dessa till varandra? Vi kan göra två
typer av jämförelser – dels inom samma ämnesgrupp, dels mellan lärare i olika
ämnen. För den senare typen av jämförelser är termen komparativ ämnesdidaktik
adekvat, och sådana analyser kan bidra till att tydliggöra gemensamma respektive ämnesspecifika mönster.
Underlaget för detta avsnitt är dels de rubriker och beskrivningar som kapitelförfattarna lyft fram som utmärkande för var och en av de intervjuade lärarna,
dels de avslutande avsnitten i varje kapitel, där likheter och olikheter inom respektive lärargrupp diskuteras. Efter att några mönster i lärarnas insikter och
undervisningsstrategier lyfts fram prövas två olika tolkningar, två tankemodeller, för hur undervisningsstrategier och ämneskunskap kan förstås.
Målbilder centrala
I kapitelrubrikerna är riktningen eller målsättningen med undervisningen starkare betonad än tillvägagångssättet, dvs. valda metoder och specifikt innehåll. Lärarna lyfter fram kompetenser som de anser önskvärt att deras elever utvecklar.
Att det just är målsättningar i undervisningsstrategier som tydliggörs betraktar
vi som ett empiriskt resultat. Närmast en förutsättning för att bedriva undervisning är att vara klar över vad verksamheten syftar till. Läraren måste ha ett budskap och en färdriktning för arbetet, vilket t.ex. samhällskunskapsläraren Gunnar tydligt ger uttryck för. ”Det sitter 30 elever där, som offrar tid och intresse.
Då kan man inte komma in i klassrummet och inte ha någonting att säga.”
Av rubrikerna i kapitlet om historielärarna framgår att de fyra lärarna framhåller
vikten av deras elever utvecklar förmågor att a) kunna se saker ur olika synvinklar, b) leva sig in i historien, c) jämföra, dra slutsatser och använda historia
förklarande, t.ex. att kunna resonera i kausala kategorier, i termer av orsak och
verkan.
För samhällskunskapslärarna är de övergripande målsättningarna att eleverna utvecklar a) en förståelse för politikens existentiella dimension och därmed ett
intresse för politik, b) kunskap att förstå dagsaktuella politiska händelser, c)
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kunskap att diskutera aktuella händelser i termer av orsak och verkan, d) en
struktur för sitt fortsatta tänkande.
De tre lärarna i geografi uttrycker allesammans målsättningar att eleverna utvecklar en förståelse för samspelet mellan natur och kultur. De gör det med något
olika betoningar. Det i spänningen mellan naturgivna betingelser och människans handskande med dessa betingelser som lärarna vill utveckla elevernas
medvetenhet.
De övergripande målsättningarna hos de fyra intervjuade lärarna i religionskunskap är att få eleverna att utveckla a) sammanhangsförståelse exempelvis gällande religion som fenomen och dess olika aspekter, b) religiös läskunnighet, c)
medvetenhet kring sin egen existentiella situation, samt d) blick för livets villkor
och människans möjligheter.
Att balansera skenbart motsatta mål
I de avsnitt som avslutar varje kapitel lyfter kapitelförfattarna fram aspekter,
som de uppfattar som grundläggande dimensioner i lärarnas berättelser. Här
kan fokus vara något annorlunda än i de rubriker som givits varje lärare. Lärarna har i vissa fall intagit likartade, i andra fall olika positioner utifrån dessa dimensioner.
Geografilärarna har, i Mats Nilssons redovisning, att hitta en position mellan
ämnets naturvetenskapliga och dess samhällsvetenskapliga karaktär. En av lärarna
framhåller själva mötet mellan natur och kultur som ämnets särart, medan de båda
andra tenderar att dra mer åt antingen det amhällsvetenskapliga - eller det naturvetenskapliga hållet.
Historielärarna har på ett motsvarande sätt att hantera dimensionen ”historia som
humaniora/historiskt berättande” kontra ”historia som samhällsvetenskap/analytisk
historia”. En tredje position beskrivs som ”flerperspektivistisk,” vilket kan förstås
som en alternativ (mer ”postmodern”) samhällsvetenskaplig position. Lärarna
orienterar sig i olika utsträckning mot dessa poler, samtidigt som det, enligt
Thomas Nygren, finns ett betydande ”överlapp” mellan de fyra lärarnas undervisningsstrategier.
Religionskunskapslärarnas svar har tolkats utifrån en dimension där religion som
ett individuell och existentiellt tolkande ämne utgör en pol medan religion som samhälls-
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orienterande ämne utgör en annan. Lärarnas svar har beskrivits i fyra olika positioner. Samtidigt framhåller Christina Osbeck att alla fyra lärarna undervisar i såväl
ett existensiellt som ett samhällsorienterande religionskunskapsämne. Deras
kombination av ”de båda ämnena” skiljer sig dock åt.
För samhällskunskapslärarna framstår som en central dimension, i Ann Bernmark Ottossons redovisning, spänningen mellan ämnets kunskapsmål och dess
fostransmål. Det är en dimension som framhållits också i tidigare forskning.9
Fostransmål syftar till att påverka elevernas sätt att leva sina nutida och framtida
liv, bli ”aktiva samhällsmedborgare”. Bernmark Ottossons tolkning är att fostransdimensionen står starkare när undervisningen handlar om politik, medan
kunskapsmålen dominerar i ekonomiundervisningen.
Anmärkningsvärt är att i berättelserna om historieämnet saknas i stor utsträckning en aspekt som flitigt diskuteras i historiedidaktiska kretsar och som funnits
i läroplanen för svensk historieundervisning sedan 1994 – historiemedvetandebegreppet. Företrädare för en historiemedvetandeorieterad undervisning menar
att historieundervisning inte uteslutande skall handla om förfluten tid, att historien får sin mening för individerna i nutid och i deras reflektioner inför framtiden, och att elevens egen plats i och bruk av historien skall vara det centrala i
undervisningen.10 Denna mer existensiella historieundervisningsstrategi står
svag i historielärarnas berättelse. Bengt, den narrative historieläraren redovisar
dock vissa element ur ett sådant synsätt.11
Vid sidan av de grundläggande dimensioner som framträder noterar vi att flera
kapitelförfattare skriver fram hur lärarna arbetar med att finna en balans mellan
å ena sidan ämnets etablerade kunskapsstruktur och å andra sidan elevers intressen och aktuella händelser. Genom att förena dessa aspekter kan de skapa
dynamik i undervisningen.
I geografilärarnas berättelse framträder ett tidigare arbetssätt, kallat ”lådmodellen”. Lådorna utgörs av geografiämnets olika etablerade deldiscipliner. I en äldre undervisningsmodell öppnades successivt ”låda efter låda”, medan förbindelsen mellan lådorna var svag. I dagens undervisning utnyttjas, enligt dessa lärare,

9

Bronäs, 2003.
Se exempelvis Karlsson & Zander, 2009.
11
Bengt framhåller historieämnets bruksvärde för eleverna när han säger att ”lokalhistoria och en
känsla för hembygden … ger en stabil förankring i världen”.
10
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olika teman och aktualiteter som ett dynamiskt element som kan belysas med
material från olika deldiscipliner.
I samhällskunskapslärarnas berättelser utgör politik och ekonomi de två etablerade och centrala kunskapsområden. Aktualiteter som väljs ut ur nyhetsflödet
används på motsvarande sätt och belyses ur både politiskt och ekonomiskt perspektiv. Oavsett vilken fråga som läraren planerar att ta upp i undervisningen
finns aktuellt material i nyhetsflödet som kan belysa denna, menar samhällskunskapsläraren Gunnar. Ämneskollegan Birgitta framhåller också att utifrån gedigna ämneskunskaper bör lärare i samhällskunskap ”fånga det som händer
nu”.
På ett likartat sätt beskrivs religionskunskapslärarna som upptagna med att få
mötet individ-omvärldserfarenhet och individ-omvärldsnyheter att komma till
stånd och bli fruktbart. Osbeck lyfter i sin framställning fram såväl induktiva
som deduktiva arbetssätt. Medan det förra beskrivs som att applicera en kunskapsrepertoar på ett aktuellt material, innebär det senare att utifrån ett sådant
material väcka nyfikenhet och generera ett kunskapsbehov.
Utöver dessa övergripande mönster noterar vi ett par frågor av intresse Inledningsvis diskuterades relationen mellan universitetsämne och skolämne. Av materialet framgår hur många lärare fått kämpa för att frigöra sig från det akademiska ämnets utformning när de möter elever i ungdomsskolan. För två ämnen
finns referenser till ny forskning som förklaring till förändring av skolämnets
innehåll. Detta gäller historia och geografi. För samhällskunskapsämnet och
religionskunskapsämnet saknas sådana referenser till forskningen. Har detta att
göra med att dessa båda ämnen skolämnen inte har samma tydliga relation till
särskilda universitetsdiscipliner?
För samhällskunskapsämnet redovisas i tre av fyra intervjuer en innehållsproblematik av annat slag. Att ekonomi utgör ett centralt innehåll i samhällskunskapsämnet är alla lärarna ense om, och kursplanerna är tydliga i det avseendet.
Men tre av samhällskunskapslärarna menar att nyutbildade lärare saknar tillräckliga kunskaper i ekonomi, och att lärarstuderande försöker undvika att undervisa på ekonomimoment när de arbetar i skolorna.
Sammanfattningsvis kan framhållas att vi i denna diskussion, har försökt formulera kategorier för analys av övergripande dimensioner i lärarnas svar. Vi har
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funnit det fruktbart att lyfta fram vissa dimensioner som lärarna behöver hantera i sitt arbete. En sådan grundläggande dimension för geografilärarna är natur/samhälle, för historielärarna humanistiskt berättande/samhällsvetenskapligt
analyserande, för religionskunskapslärarna existentiellt tolkande/samhällsorienterande, för samhällskunskapslärarna ett fostransorienterat/ett kunskapsorienterat ämne.
Lärarna orienterar sig i varierande utsträckning mot den ena eller den andra
polen. Men det framhålls i de olika kapitlen att även om orienteringen varierar
har alla lärarna att hantera båda aspekterna, båda ”ämnena”. Religionskunskapslärarna, exempelvis, undervisar både i ett existentiellt tolkande och ett samhällsorienterande ämne.
Den diskussion som förts här kan knyta an till de resonemang i brittisk ämnesdidaktik, som inledningsvis redovisades, om externa och interna mål för undervisning. I Storbritannien infördes complexity-begreppet som en term använd av
författare som vill framhålla att centralt i lärararbetet är att balansera skenbart
motsatta undervisningsmål. Här öppnas upp för ett överskridande av motsättningen mellan en elevorienterad och en kunskapsorienterad undervisning. Utifrån våra intervjuer uppfattar vi ett budskap från lärarna vara att med ökad undervisningserfarenhet och fördjupade ämneskunskaper kan lärare utveckla en
både mer elevorienterad och en mer kunskapsorienterad undervisning. Ingrid
Mossberg Schüllerqvist använder i sin studie av svensklärare termen kombinationsstrategi för att tydliggöra lärarnas sätt att hantera sådana skenbart motsatta
mål.
Två modeller för förståelse av undervisningsstrategier
Att uppmärksamma likheter respektive skillnader i ämnesdidaktiska undervisningsstrategier föranleder ytterligare reflektion över vad det är för kunskap som
kommer till uttryck i undervisningsstrategierna och hur de kan beskrivas. Nedan ska två möjliga tankesätt, som snarare ska förstås som överlappande än uteslutande, skisseras.
Den första tankemodellen har tidigare använts i diskussionen av religionsdidaktiska intentioner och insikter. Denna modell utgår från att intentionerna och
insikterna – här undervisningsstrategierna – representerar skilda sätt att relatera
enskild elev och omvärld till varandra, eller individ-omvärldserfarenhet och individ-omvärldsnyhet till varandra.
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Den andra tankemodellen utgår från att ämneskunskap kan karaktäriseras som
språk. Att lära sig saker i skilda ”ämnen”, eller inom skilda domäner, kan beskrivas som att vidga sitt språk om dessa domäner.12 Att lära sig kemi skulle
alltså kunna beskrivas som att utveckla sin språkliga kompetens om kemiska
aspekter av verkligheten, med vars hjälp man på ett skarpare sätt kan iaktta,
tänka och tala om denna del av omvärlden. Ämnesdidaktiska undervisningsstrategier hos lärare skulle alltså kunna förstås som kunskap om vad som utgör väsentliga språkliga repertoarer inom ämnesområdet och om sätt att få eleverna
tillägna sig detta språk, att få eleverna att tänka och tala ”historiska”, ”geografiska” osv. En ökad språklig förmåga kan också antas leda till förändrade handlingsbetingelser och handlingsmönster.
Frågan är hur dessa båda tankemodeller ser ut i relation till det empiriska material som föreligger.
Att relatera individ-omvärldserfarenhet och individ-omvärldsnyhet till varandra
Det förefaller för samtliga lärare som intervjuats vara en väsentlig fråga hur elever med viss omvärldserfarenhet ska sättas i relation till omvärldsnyheter på ett
sätt så att deras engagemang och delaktighet bibehålls. Här finns det alltså en
likartad problematik för samtliga ingående ämnen. Det är möjligt att förstå denna fråga som lärarens grundläggande uppgift och utmaning. Inom ramen för en
sådan gemensam uppgift kan emellertid variationer iakttas. Vissa av de undervisningsstrateger som presenterats utmärks framförallt av fokus på elevens livsvärld medan andra i högre grad försöker finna en logisk struktur för de omvärldskunskaper som presenteras. Spänningen inom identifierade undervisningsstrategier kan delvis relateras till diskussionen om lärares balansgång mellan externa respektive interna mål för ämnesundervisningen. De externa målen
refererar till livet utanför skolan och de interna formuleras i termer av ämnets
centrala begrepp.
Det finns anledning att tro att sådana variationer i undervisningsstrategiers fokus – mellan individ-omvärldserfarenhet (elev) och individ-omvärldsnyhet
(stoff) – är relaterade både till a) ämnenas karaktär, till b) skilda kunskapsområden inom ämnena och till c) den enskilda lärarens föreställning om vad som
utgör lärarkompetens. Av det presenterade materialet förefaller religionskunskap vara det ämne som till sin karaktär är mest existentiellt – elevens livsfrågor
12

Se Skogar, 2000, s. 40.
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och livsvärld är centrala – men också här kan en variation mellan olika kunskapsområden som religionshistoria och livstolkning iakttas. En variation mellan skilda lärare inom ramen för samma ämne framgår också av det presenterade materialet.
I de diskussioner som förs om lärarnas ämnesdidaktiska undervisningsstrategier
i vart och ett av de fyra ämnena är det tydligt att det är aktualiserings- eller anknytningsfrågan de allesammans på olika sätt och i olika hög grad kämpar med.
Denna aktualisering av stoffet görs i materialet på huvudsakligen två sätt antingen via a) dagsaktuella, offentliga händelser, eller utifrån anknytningen till b)
elevernas egna, mer privata, livserfarenheter. Här kan en viss skillnad mellan
exempelvis religionskunskap och samhällskunskap iakttas. I båda ämnena är
aktualisering central men i samhällskunskap verkar gången via den offentliga
arenan vara tydligare medan öppningen i religionskunskap i högre grad förefaller vara den mer privata eller existentiella arenan. I samhällskunskap kan också,
av materialet att döma, förväntningarna på eleven som aktör på den offentliga
arenan vara större. Kanske kan också kravet på en specifik begreppsapparat för
att få access till det gemensamma samtalet tolkas som större i samhällskunskap.13
Oavsett om aktualiseringen görs via dagsaktuella händelser eller via elevens eget
liv – eller en kombination av dessa båda – förefaller en central fråga vara om
den ska byggas upp deduktivt eller induktivt. Med ett deduktivt angreppssätt
avses här att utgångspunkten är en befintlig ämnesstruktur eller ämnesstoff och
aktualiseringen används för att belysa stoffet eller göra det relevant. Med ett
induktivt angreppssätt skulle det aktuella exemplet och de frågor detta väcker
utgöra utgångspunkten och en adekvat kunskapsrepertoar för att belysa, förstå
och diskutera detta fall skulle därefter utvecklas. I det material som samlats in
återfinns båda varianterna. Det deduktiva angreppssättet förefaller emellertid
vara det vanligare. Planeringen bör vara utgångspunkten framhåller flera lärare.
Att utveckla elevernas ämnesspråkliga kompetens
Den andra tankemodellen – där undervisningsstrategier kan beskrivas i termer
av kunskap om vad som utgör väsentliga språkliga repertoarer inom ämnesområdet och om sätt att få eleverna tillägna sig detta språk – befinner sig på större
avstånd från lärarnas egna utsagor. Frågan vi ställer är snarast om de undervis13

Jfr exempelvis hur Birgitta beskriver att samtalet om globalisering kräver specifika kunskaper om
fenomenet.
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ningsstrategier som här presenteras skulle kunna beskrivas i språkliga termer?
Vilket slags språk är det i så fall lärarna vill att eleverna erövrar?
Det förefaller rimligt att med språk och språklig förmåga inte begränsa sig till
att tänka på termer eller begrepp utan även i vidare berättelsekategorier. Att
utveckla sitt språk skulle därför kunna innebära att vidga sin berättelserepertoar.
För åtminstone de mer humanistiskt inriktade ämnena förefaller detta centralt.
En del av religionskunskapen kan exempelvis sägas handla om att tillägna sig en
berättelserepertoar som möjliggör existentiell spegling.14 En del av den narrativa
historieundervisningen fyller liknande syften i det att den möjliggör spegling av
individers identitet.
Av de beskrivningar intervjuerna rymmer kan man sluta sig till att språket om
tiden är centralt i historia, vikten av exempelvis epokbegrepp, för orientering i
tidsrummet i tanke och tal förefaller väsentligt. Betoningen av orsak-verkansamband kan uppfattas ställa krav på repertoarer som omfattar begrepp för såväl varierande materiella betingelser som idé- och tanketraditioner. Att kunna
perspektivisera implicerar också en begreppsuppsättning som synliggör och gör
det möjligt att tänka och tala om makt, tolkningsföreträden etc.
Av lärarnas berättelser framstår samhällskunskap till stora delar som språket om
den samtida politiska och ekonomiska organisationen av det offentliga rummet.
Såväl begrepp för att beskriva aktuella former som alternativa sätt ryms. I samhällskunskapslärarnas berättelser framkommer också handlingsdimensionen.
Lärarna vill att eleverna ska vara aktiva samhällsmedborgare som också deltar i
debatten. Det offentliga samtalet kräver ett specificerat språk.
Geografi framträder ur berättelserna som språket om materiella betingelser för
varat i rummet. Språket rymmer också begrepp som förmår synliggöra människans hanterande av dessa betingelser. Frågor om miljö och etik är här centrala.
Religionskunskap skulle kunna beskrivas som språket om religionerna men också,
därmed, som språken om livet. Undervisningen erbjuder berättelser och begrepp att spegla sig i och utveckla förståelse för vad det vill säga att vara människa. Hur begreppsliggörs exempelvis människans gränssituationer, liv-död, i
skilda traditioner och vilka tydningar erbjuds? Hur ges det vardagliga livet tydning och mening? Hur skapas nu-medvetenhet i språk och handling?
14

Se Grimmitt, 1987.

225

Att beskriva undervisningsstrategier och ämneskunskap som språk sätter fokus
på de ungas aktivitet, att de erövrar flera språkområden och utvecklar förmåga
att tala dessa språk. Att visa på språkens struktur, hur det hänger samman,
framstår därmed som otillräckligt. Genom att sätta fokus på ämnenas språkliga
aspekter vill vi poängtera vikten av att närmare diskutera hur man utformar en
undervisningspraktik som ställer krav på en sådan språklig förmåga, en praktik
där en kompetent aktör i blick, tanke, tal och handling tränar och använder sitt
ämnesspråk.
Att med hjälp av språkliga termer beskriva undervisningsstrategier och ämneskunskap kan också uppfattas som ett sätt att understryka att den tidigare beskrivna grundläggande spänningen i lärarnas verksamhet – mellan individomvärldserfarenhet (elev) och individ-omvärldsnyhet (stoff) – har dialektiskt
karaktär. Detta vill säga spänningen är kontinuerligt närvarande. Elev-stoff relaterar till varandra som ”både och” snarare än ”antingen eller”. Ett talat språk
inbegriper alltid en talare och en talare är per definition någon som säger något.
Individ och språk kan inte skiljas åt. Individen är språklig, på ett mer eller mindre nyanserat sätt. Konstaterandet får oss att återvända till det brittiska complexity-begreppet. Flera av de undervisande lärarna kan just sägas sträva efter att
överskrida den skenbara motsättningen mellan en kunskapsorienterad och en
elevorienterad undervisning. ”Mer av båda” i stället för ”antingen/eller” är deras svar.
Sammanfattningsvis kan sägas att lärare genom erfarenhet av att under många
år ha undervisat utvecklar undervisningsstrategier. Dessa kan beskrivas som
lärarens långsiktiga mål med undervisningen och uppfattning om hur dessa kan
uppnås genom olika metoder och innehåll i undervisningen. Lärarens tankar om
undervisningens övergripande mål – t.ex. kompetenser som eleverna ska utveckla – förefaller vara ett väsentligt inslag i hans/ hennes undervisningsstrategier. Sådana strategier uttrycker ofta föreställningar om hur elever med viss omvärldserfarenhet bör möta omvärldsnyheter. I vissa strategier betonas eleven
och hans/ hennes livsvärld medan stoffet i högre grad lyfts fram i andra. En
sådan variation förefaller vara relaterad till både ämne, kunskapsområden inom
ämnet och till den individuelle lärarens föreställningar om vad lärarkompetens
utgörs av. Vissa undervisningsstrategier uttrycker att anknytningsfrågan bäst
löses genom att stoffet relateras till dagsaktuella, offentliga, händelser medan
andra betonar vikten av elevernas egna, mer privata, livserfarenheter. Båda sät-
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ten att få till stånd möten mellan elev och stoff kan byggas upp deduktivt respektive induktivt. Undervisningsstrategier kan också beskrivas i språkliga termer med fokus på vilka termer, begrepp och berättelser – vilken ämneskunskap – lärare menar att elever bör utveckla. Språkperspektivet sätter ljuset på de
ungas aktivitet och dialektiken i relationen elev-stoff. Den visar på vikten av att
de erövrar nya språkliga områden, blir språkliga och talar dessa språk – vilket
kräver undervisningspraktiker där sådana förmågor är de som där utgör kompetens.

Begreppsliga redskap för lärares reflektion och för fortsatt forskning
Denna studie är ett bidrag till utveckling av ämnesdidaktisk lärarforskning.
Forskningen har inte styrts av en strävan att hitta ”den bästa” undervisningen.
Ett syfte har däremot varit att söka efter analytiska redskap för att bättre förstå
lärares arbete. Förhoppningen är att sådana redskap kan användas både i lärares
egen reflektion över sin undervisning och i fortsatt forskning.
Vi har genom denna studie stärkts i uppfattningen att det är högst angeläget att
tydliggöra ett särskilt ämnesdidaktiskt kunskapsområde.
Erfarna lärare bär på väsentlig kunskap om hur man kan hantera de till synes
motsägelsefulla krav som ställs på dem i ämnesundervisningen. Vi har dels knutit an till begrepp som utvecklats i tidigare forskning, dels i några fall försökt
utveckla nya termer.
Svein Sjøbergs metafor om ämnesdidaktik som en bro mellan ämne och undervisningsfrågor kan bidra till övergripande förståelse. Sigmund Ongstads term omstilling har översatts med omformning, och använts för att tydliggöra de problem
många lärare haft tidigt i sin yrkesutövning att göra ungdomsskoleundervisning
av sina akademiskt förvärvade kunskaper.
Lärarna har att hantera både interna och externa mål för sin ämnesundervisning,
och att hitta sätt att arbeta som är både elev- och kunskapsorienterade. Vi har
valt termen insikter för de erfarenhetsbaserade ståndpunkter lärarna tar med sig
in i sin fortsatta process av planering, genomförande och reflektion. Vi har föreslagit termen negativ insikt när resultatet av reflektionen blir förändring, en
vändpunkt av något slag, och positiv insikt när läraren uppfattar att undervisningen fungerat bra och finner sina undervisningsbeslut bekräftade. Vi föreslår
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termen ämnesdidaktiska strategier för de mer välutvecklade mönster av ställningstaganden och handlingar som erfarna lärare ofta synes utveckla efterhand.
När lärarna utformar sina strategier rör de sig, i vår tolkning, i rymder av olika
ofta skenbart motsägelsefulla handlingsalternativ. Dessa handlingsalternativ har vi försökt beskriva utifrån dimensioner som kan röra mål, innehållsprioriteringar eller
arbetssätt, och ibland kombinationer av dessa.
Vi har talat om dimensioner som existentiell/samhällsvetenskaplig, natur/samhälle, berättande/analytisk, etablerad kunskapsstruktur/nyhetsflödets
aktualiteter. Lärarna måste hantera en rad frågor som kan sammanfattas i en
individ/omvärldsdimension. Vi har i denna sammanställning valt att utförligt
redovisa intervjupersonernas svar för att ge läsarna möjlighet att själva pröva
våra tolkningar och även, utifrån lärarnas utsagor, konstruera andra analytiska
kategorier.
Vi har arbetat med en ämnesbiografisk metod där vi i samtal fokuserat på intervjupersonernas relation till ett kunskapsområde över tid, från barndom via skoltid
till utbildning och yrkesaktiv period. I redovisningen har särskilt tagits upp förändringar under yrkestiden. Våra resultat knyter där an till tidigare Teacher Thinking-forskning, som menar att betydande förändringar sker i lärarnas sätt att
arbeta efter en inledande förhållandevis osäker nybörjarperiod. Vårt tillägg till
dessa resultat är att erfarenheter som gjorts i ett undervisningsämne inte synes
ha stark effekt på undervisningen i ett annat. Varje ämne kräver särskilda ämnesdidaktiska överväganden. De lärare som vi intervjuat talar om sig själva som
nybörjare, när de åter fick börja undervisa i ett skolämne, som under en period
inte förekommit som självständigt ämne.
Denna studie omfattar 15 lärare och fyra skolämnen. Liksom annan kvalitativ
forskning av inom svagt utvecklade forskningsfält utgörs våra resultat i stor
utsträckning av förslag till analytiska kategorier. Med 3-4 fyra lärare från varje
ämne kan kategorierna med en term från Grounded Theory inte på något sätt betraktas som ”mättade”, utan som just som förslag, som kan prövas, bekräftas
eller förkastas i kommande forskning.
Vårt projekt har genomförts med begränsade resurser och omfattar ett förhållandevis begränsat material. Vi ser en rad alternativa ansatser för att utveckla
ämnesdidaktisk lärarforskning: Studier av lärares samtal med varandra, av lära-
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res samtal med lärarstuderande, av lärares planeringsmaterial, klassrumsstudier,
analyser av examinationsuppgifter mm. Vi ser också studier av lärares användning av ämnestermer och begrepp i sitt arbete med elever som ett särskilt angeläget forskningsområde. Komparativa studier där problematik inom olika ämnen jämförs ser vi också som fortsatt angeläget, liksom studier där ämnesundervisning i olika länder jämförs.
De fyra skolämnen vi studerat har förändrats starkt under den tidsperiod som
vår studie gäller. Förändringen har skett både vad gäller skrivningar i läro- och
kursplaner och vad gäller de intervjuade lärarnas arbete. Samhällsämnena kommer att förändras även fortsättningsvis. En bakgrund till detta är själva samhällets förändring. Yrkesverksamma lärare har behov av att bearbeta de förändrade
förväntningar på samhällsämnena som samhällsutvecklingen medför. Utan att
ta ställning till frågan om vilket som är ”bästa” formen för lärarlagsarbete –
ämnesarbetslag eller programarbetslag, det finns goda argument för båda – måste ståndpunkten framföras att någonstans och vid återkommande tillfällen bör
yrkesverksamma lärare ingå i grupper av ämneskollegor som bearbetar sitt undervisningsämnes strategiska frågor. Hur väl Skolverkets kursplaneskribenter än
försöker hantera de oändliga och motsägelsefulla förhoppningar som riktas mot
skolans undervisning är det lärarna som gör de tolkningar och handlingar som
tillsammans med elevernas agerande utgör undervisningen.
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ÄMNESDIDAKTISKA INSIKTER OCH STRATEGIER
- berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap,
geografi, historia och religionskunskap

Studiens syfte är att beskriva lärares arbete ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv
samt utveckla analytiska redskap för förståelse av lärares arbete inom sitt undervisningsämne. Femton erfarna lärare har intervjuats.
I särskilda kapitel skisseras läroplansutveckling och forskningsläge för undervisning i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. Utförliga
intervjuer med erfarna lärare redovisas för vart och ett av ämnena. Intervjuerna
fokuserar på hur lärarna beskriver sina ämnesdidaktiska erfarenheter och de
insikter som utvecklats under en mångårig lärargärning. Hur har deras undervisning förändrats under närmare 40 år i yrket? Vilka råd har de erfarna lärare
att ge lärarstuderande och nya lärare? När lärarna utformar sitt sätt att undervisa, vilka frågor och perspektiv står då i centrum? Vilka likheter och olikheter
framträder i lärarnas svar?
Lärarnas biografiska berättelser visar stora likheter, även mellan de olika ämnena. Lärarna beskriver stora förändringar i sin undervisning. Tidiga år i yrket
beskrivs som ”traditionell och läroboksberoende undervisning”, medan undervisning sent i karriären beskrivs med uttryck som ”variation, flexibilitet och
elevorientering”. Lärarna har genom reflektion över undervisningserfarenheter
och fortbildning fördjupat både sina ämneskunskaper och sin förmåga att möta
olika elever.
Lärarna uttrycker en rad ämnesdidaktiska insikter, inte i forskningens specialtermer, utan i vardagsspråk och genom metaforer. Termen ämnesdidaktiska
strategier prövas för lärare som uppvisar en förhållandevis stabil, erfarenhetsbaserad orientering i sin undervisning.
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