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ABSTRACT  
 
 

This paper is about finding a set of unwritten rules pertaining to the teaching of history in 
an exclusively Swedish college. I want to know if truancy among immigrants has 
anything to do with SO teachers’ choice of content or their teaching methods. Unwritten 
rules are a complex phenomenon but by applying different perspectives and teaching 
methods a pattern will emerge. It is possible to discover different influences in the way 
the teacher chooses their material and work plan. I have done this through conducting 
various interviews. 
 
Whilst working on this paper the answer became more and more clear. The unwritten 
code is actually based on the problems that arise regarding the democratic process of 
history teaching. The teacher’s view on democracy makes the assumption that includes 
diversity is in conflict with the western perspective which according to Lpo94 should be 
present in all teaching. 
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Inledning 
 
Under hösten -05 och våren -06 hade jag förmånen att under en längre period praktisera 

på Millesskolan i Norra. Eftersom mina huvudämnen är historia och religion var det 

primärt SO-undervisningen jag följde och också fick undervisa i. Det som dock 

förvånade mig något när jag kom till skolan var att den i princip helt saknade invandrare, 

den är ”helsvensk”. Och eftersom min nuvarande utbildning har en interkulturell 

inriktning, och mycket intressant kurslitteratur har lästs i ämnet, började jag fundera. 

Kunde det vara så att invandrarfrånvaron möjligen återspeglades i till exempel historie-

undervisningen? Gavs det ”svenska” i historieundervisningen företräde, medvetet eller 

ej? Sagt och gjort, jag bestämde mig för att undersöka hur det låg till. 

 

Bakgrund 
 
Historieämnet i grundskolan är sedan relativt länge (ca 20 år) integrerat i SO-ämnet, 

vilket dessutom omfattar ämnena geografi, samhällsvetenskap och religionsvetenskap. 

Läroplanen från -94 för den obligatoriska skolan, säger inget om hur många timmar som 

skall undervisas i det aktuella ämnet utan det åligger respektive skola att göra egna 

bedömningar och tolkningar utifrån de centrala direktiven. De senaste 40 åren har 

undervisningstiden i historia minskat med 50%,  och sedan 1980 finns inte ens någon 

garanterad minimitid.1 Självfallet har detta starkt kritiserats då man menar att 

historieämnet har en viktig betydelse för förståelsen av nuet. Idag skall den garanterade 

undervisningstiden i So-ämnet för hela grundskoleperioden, räknat i klocktimmar (60 

min), vara 885 av totalt 6 665 timmar.2 När jag gjorde ett snabbt överslag bland 

Millesskolans högstadieklasser baserat på deras scheman, så har de i dagsläget mellan 2 

tim och 20 min till 2 tim och 40 minuters So-undervisning per vecka.  

 Skolverket säger heller inget om vilka valda områden av ”historien” som det skall 

undervisas i, utan presenterar vid sidan av ämnets syfte och roll i undervisningen, dess 

karaktär och uppbyggnad. De överordnade begreppen skall dock vara tiden och 

                                                 
1 Larsson H A Barnet kastades ut med badvattnet – Historien om hur skolans historieundervisning närmast 
blivit historia. Aktuellt om historia 2001:2 2001 s. 45 
2 www.skolverket.se 2006-05-04 
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historiemedvetandet, och de poängterar att ”I ämnet ryms en mångfacetterad bild av 

skeenden och händelser.”3 Den enda händelse som explicit omnämns och skall 

undervisas i är Förintelsen. Vidare går att läsa; ”Ett interkulturellt perspektiv i 

historieämnet kan belysa likheter och skillnader mellan olika kulturer och utveckla 

förståelse för kulturell mångfald.”4 Det intressanta med ovanstående mening, enligt min 

tolkning, är att det inte står Det interkulturella perspektivet i historieämnet skall... utan att 

meningen möjligen mer skall ses som ett förslag på infallsvinkel i undervisningen. Det 

blir än mer tydligt när man ser till de mål som eleven skall ha uppnått i slutet av nionde 

året. Där talas om skeenden, händelser, omvälvningar, gestaltkännedom med mera, men 

inte med ett ord huruvida det är viktigt eller inte att ha djupare kännedom kring det 

inter/mångkulturella. Jag måste tillstå att jag finner det en smula märkligt då målet med 

skolundervisningen är att fostra goda samhällsmedborgare. Nåja, nog om detta och 

tillbaka till historieämnet som sådant. Skolverket påpekar vidare att ”Mängden av 

historiska fakta är näst intill oändlig och ämnet kräver därför ett genomtänkt urval.”5 

Och där är vi överens. 

 

Syfte, metod, genomförande och teoretisk ansats 
 
Jag önskar därför med denna undersökning försöka ta reda på vad som utgör kriterierna 

för Millesskolans SO-lärare i deras stoffurval samt arbetsmetoder i historie-

undervisningen. Finns där någon etablerad uppfattning av vad som är mer eller mindre 

viktigt att undervisa i, existerar det en ”dold” konsensusuppfattning som lärarna lutar sig 

på? På vilket sätt kan homogeniteten eventuellt återspeglas i historieundervisningen? Gör 

den överhuvudtaget det? Vad som gjort mig nyfiken på denna infallsvinkel är att skolan 

är ytterst homogen, av det totala elevunderlaget på högstadiet utgör invandrarbarnen inte 

mer än 0,5 % och bland lärarkåren finns inga invandrare alls.  Och mig veterligen så är 

                                                 
3http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=24&skolform=11&id=3884&ext
raId=2087 
4http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=24&skolform=11&id=3884&ext
raId=2087 
5http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=24&skolform=11&id=3884&ext
raId=2087 
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denna infallsvinkel fortfarande ett relativt outforskat område varför jag menar att den 

finner sin förankring. 6 

Till min hjälp att finna svar på mina frågor har jag som metod valt att intervjua ett 

antal SO-lärare på Millesskolan, vars bakgrund varierar både vad gäller antal år i yrket, 

anställningstid på skolan, tidpunkt för lärarexamen med mera. Dessutom kommer mina 

tidigare observationer på skolan i viss mån att inkluderas. 

Till en början hade jag en tanke om att delta vid ett antal ämneslagsmöten för att 

därefter göra en gruppintervju, men ändrade mig relativt snabbt då jag blev varse om att 

en del lärare var ”tystare” än andra. Utvecklingspsykologen Bengt-Erik Andersson 

omtalar denna problematik i sin bok;  

 
”[…gruppintervjun…] I en grupp är det exempelvis ofta en eller ett par personer som dominerar. 

[…] Det finns också en påtaglig risk att man svarar på ett annat sätt i grupp än i en individuell 

intervju, därför man vet att övriga gruppmedlemmar förväntar sig en viss typ av svar.”7 

 

Därför blev det istället personliga intervjuer mellan mig och respektive lärare på en 

avskild plats. Jag valde också bort att använda mig av bandspelare vid intervjuerna. Detta 

av flera skäl, dels för att jag ansåg att mitt upplägg inför intervjuerna var genomtänkt och 

noga planerat av mig. Det betyder här att alla personer fick samma frågor och att dessa 

var förhållandevis öppna, men samtidigt så pass strukturerade, att risken för missförstånd 

eller ovidkommande utsvängningar skulle elimineras i möjligaste mån. Jag vet också med 

mig sedan tidigare att jag är snabb på att anteckna och sällan missar något av det som 

sägs. Men den viktigaste anledningen var nog att jag vara rädd att en bandspelare kanske 

skulle uppfattas som störande. ”Många intervjupersoner upplever ett obehag över att få 

sina ord inspelad. Risken är stor att man blir mer försiktig med vad man säger, kanske 

rent av hämmad.”8   

Nu påpekar också nämnde författare att skriva anteckningar, som jag valde att 

göra, visst också kan uppfattas som störande. Men jag berättade för mina intervjupersoner 
                                                 
6 Jag har sökt efter forskning som behandlar just frånvaron av invandrarelever som grund för stoffurval 
men inte funnit någon. 
7 Andersson Bengt-Erik Som man frågar får man svar – en introduktion i intervju och enkätteknik Prisma 
ePan andra uppl 1994, (1984) Göteborg 2001 s. 25 
8 Andersson Bengt-Erik Som man frågar får man svar – en introduktion i intervju och enkätteknik Prisma 
ePan andra uppl 1994, (1984) Göteborg 2001 s. 181 
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om varför jag valde att anteckna och bad också på förhand om ursäkt för att jag delvis 

skulle sitta och titta ner i mina papper och att detta definitivt inte berodde på att jag var 

ointresserad utan endast ville vara säker på att jag fick med det som sades. Ingen hade 

något emot det, en kvinna sa till och med att hon gärna ville att intervjun skulle 

genomföras på det sättet, för på så sätt kunde hon ”läsa mig och mina minspel” för att 

själv se om jag uppfattade henne rätt. (En litet omvänd situation.) Ett liknande scenario 

talar också Jan Guillou om i Björn Hägers bok Intervjuteknik9 ”Pennan påverkar tempot i 

intervjun […] den intervjuade kommer att formulera sig mera noggrant och 

eftertänksamt, snegla i blocket för att se om man hinner med. Man kondenserar samtalet, 

båda parter blir mer koncentrerade och det blir bättre…”10 

Historiedocenterna Stellan Dahlgren och Anders Florén betonar på samma sätt 

hur viktigt det är att överväga hur intervjuandet skall gå till och att noggrant förbereda 

intervjun, eftersom man eftersträvar att få ett så användbart material som möjligt.11 Jag 

anser att jag gjort det, då jag också medvetet ställt mig ”utanför” vid intervjusessionerna. 

I min studie handlar det om att tolka de svar jag fått och samtidigt analysera dessa 

utifrån icke ställda frågor, då syftet med undersökningen bland annat är att försöka 

fastställa en eller flera ”dolda” skolkoder i historieundervisningen. Några av frågorna har 

jag hämtat från Arfwedson & Lundman där de presenterades som ”användbara exempel”. 

Och författarna Dahlgren och Florén presenterar i sin bok även nio olika regler för hur en 

intervjuundersökning bör genomföras. Dessa har varit mycket användbara för mig i mitt 

arbete och jag återger här dessa regler i korthet då de annars skulle ta för stort utrymme i 

anspråk.  

 
”-Berätta allmänt om syftet med undersökningen, -utgå från en så fast frågelista som möjligt, 

frågorna bör vara neutrala och ej styrande. Intervjuaren bör inte avslöja sina forskningshypoteser, -

inge förtroende, noggrant registrera intervjuerna och därefter göra utskrifter, med mera.”12 
 

                                                 
9 Häger B Liber AB Borås 2001 
10 Häger B Intervjuteknik Liber Borås 2001 s. 139 
11 Dahlgren S & Florén A Fråga det förflutna – En introduktion till modern historieforskning 
Studentlitteratur Lund 1996 s. 207 
12 Dahlgren S & Florén A Fråga det förflutna – En introduktion till modern historieforskning 
Studentlitteratur Lund 1996 s. 208-209 
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En faktor som jag tror varit bärande för intervjuernas genomförande och resultat är att 

jag befunnit mig på skolan under så lång tid. Dels under sammanlagt 15 veckors VFU, 

men också att jag har haft möjligheten att vikariera vid ett flertal tillfällen. På så sätt har 

de flesta lärarna bekantat sig med mig och träffat mig innan intervjutillfället. 

Inledningsvis hade jag förhoppningen att ges tillfälle att intervjua alla SO-lärare på 

skolan (ca 10st) för att få så bra underlag som möjligt att arbeta med, men detta har på 

vägen visat sig vara en omöjlighet. Ett antal lärare har varit borta på klassresor, påsklovet 

inföll under undersökningsperioden samt att många därefter blev upptagna av 

utvecklingssamtal. Något nedslagen kan jag konstatera att endast fem intervjuer har 

kunnat genomföras som planerat, men hoppas ändå att dessa skall vara informativa nog 

för att i möjligaste mån besvara mina frågor och syfte. Dessutom har jag, i mån av 

tidsutrymme och tillgänglighet, läst relevant litteratur vilken kommer att användas som 

komplement till intervjusvaren och mina iakttagelser.  

 Varje intervju, varav en per telefon på grund av sjukdom13, tog drygt en timme att 

genomföra, och efterbearbetningen inklusive utskrift ca två och en halv timme per 

intervju. Den färdiga utskriften fick intervjupersonerna ta del av samma dag eller dagen 

efter att intervjun genomförts, dels för att godkänna min text, göra ändringar om jag 

missförstått dem, men också för att göra eventuella tillägg och/eller kommentarer. Vid 

kontrolläsningen av min text fick de också bifogat frågeformuläret för att fräscha upp 

minnet. Alla gav dessutom sitt samtycke till att jag använder deras förnamn i arbetet. 

Under arbetets gång insåg jag dock att jag glömt att be dem förtydliga ett speciellt 

begrepp alla återkom till, varför jag mailade dem och bad om ett förtydligande. I mindre 

mån har också en tidigare intervju med skolans biträdande rektor inkluderats. 

 Själva analysen av intervjuerna bygger på olika delmoment. Till att börja med har 

jag gått igenom och jämfört utskrifterna och eftersökt vad som varit gemensamma 

nämnare hos dem. Först tittade jag på två varianter av påverkansfaktorer, de centrala – 

som är mest betydande, samt de perifera – inte lika viktiga, för intervjupersonerna i deras 

stoffurval och tankar i stort. Denna indelning har jag lånat från metodikläraren Björn 

                                                 
13 Läraren blev liggande i bihåleinflammation, varför jag valde att genomföra intervjun per telefon då nytt 
intervjutillfälle blev svårt att boka. Dessutom har hon också varit min handledare så jag har haft gott om tid 
att både observera hennes lektioner och också diskuterat dessa med henne under praktikperiodens gång. 
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Falkevall som själv använder den i sin studie.14 Därefter har jag tittat på intervju-

personernas utsagor, det vill säga uttalanden som handlar om samma saker, men uttrycks 

på olika sätt personerna emellan. T ex har ingen explicit använd ordet kateder-

undervisning, utan istället liknande termer för samma företeelse. De två delmomentens 

resultat (tillsammans med mina tidigare observationer) ligger sedan till grund för studiens 

slutliga resultat – en eventuell skolkod. Jag avstår också från att i undersökningsdelen 

återge intervjuerna i fullängd då de skulle ta alltför stort utrymme i anspråk, men delger 

självfallet de centrala delar som är nödvändiga för arbetet. 

 Min teoretiska inspirationskälla har jag hämtat från Gerhard Arfwedson och 

Lars Lundman, varav den förre också skrivit en egen rapport i ämnet.15 Inledningsvis vill 

jag klargöra att deras rapporter handlar om skolan som arbetsplats och dess skolkod i 

stort, och där jag valt att endast applicera delar av deras tankar på min valda infallsvinkel. 

Det vill säga att det i det följande endast avser ”skolkoden” i ämnet historieundervisning 

på Millesskolan, inte skolans arbetsmiljö som sådan. Författarna menar att: 

 
”På varje skola – liksom på varje annan arbetsplats – utbildar sig ett mönster för det arbete som 

utförs där: rutiner som binder och ordnar viktiga inslag i arbetet, men också mer lättrörliga och 

föränderliga ”spelregler” och andra förhållningssätt.”16 

 

Vidare påpekar de att ”en beskrivning av en arbetsplats aldrig kan bli fullständig eller 

uttömmande, […] man måste göra ett urval när man vill klargöra en helhet.”17 Detta har 

jag tagit fasta på i min undersökning när jag studerat historieundervisningen. Arfwedson 

och Lundgren talar dessutom om problematiken med att finna gällande begrepp eller 

lösningar när man behandlar så komplexa fenomen såsom skolkoder kan vara men att: 

”[…] det finns sådana helhetsuppfattningar och att de faktiskt påverkar sättet att tänka 

och handla hos dem som arbetar på skolan […] ifråga”.18 De kallar denna typ av 

                                                 
14 Falkevall B Häften för didaktiska studier 55 utg Didaktikcentrum HLS Förlag Stockholm 1995 
15 Arfwedson G Varför är skolor olika? – en bok om skolkoder. Liber utbildningsförlag Stockholm 1983, 
Arfwedson g & Lundman L Skolpersonal och skolkoder – Om arbetsplatser i förändring. Liber 1984 
16 Arfwedson G & Lundman L Skolpersonal och skolkoder – Om arbetsplatser i förändring. Liber 1984 s 
16 
17 Arfwedson G & Lundman L Skolpersonal och skolkoder – Om arbetsplatser i förändring. Liber 1984 s 
16 
18 Arfwedson G & Lundman L Skolpersonal och skolkoder – Om arbetsplatser i förändring. Liber 1984 s 
17 
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uppfattningar för kollektiva ståndpunkter – tolknings- och handlingsprinciper. Vidare 

betonas att skolkoden inte är helt fixerad eller statisk utan att den är ”uppbyggd kring 

skolans centrala verksamhet, undervisningen” 19 och att ”lärarnas sätt att tänka har i hög 

grad formats av den aktuella skolans förhållanden.”20 Man väger också in fler aspekter 

än bara skolan i sig, en skolkod är kontextberoende och utformas utifrån flera faktorer, 

skolledningen är en faktor, skolans närmiljö en annan. Den senare menar författarna vara 

den som i stort ”bestämmer de gränser […] som gäller för varje enskild skolas 

möjligheter att fritt utforma sitt arbete och sin skolkod.”21 En skolkod är alltså ett 

konstruerat analysinstrument som använder sig av en, på skolan, samling normer för att i 

möjligaste mån ringa in de föreställningar som uttrycks där. Ingenstans finner man ”den 

svenska skolan” sådan som den beskrivs i läroplanen eller framställs i den offentliga 

debatten fortsätter Gerd Arfwedsson. Och eftersom jag anlägger ett utifrån-perspektiv blir 

mina analyser därför en rekonstruktion av de mönster jag tycker mig finna. 

 Vad som är viktigt att poängtera är att den personal som arbetar på en skola sällan 

själva kan se ”sin” skolas skolkod. Anledningarna är många, dels för att de själva, ofta 

omedvetet, är en del av dess utformning men också för att man sällan har kännedom om 

andra skolors skolkoder att jämföra med. Och som jag tidigare nämnde är skolkoden 

dynamisk, varför man måste ha i minnet att den ständigt är under omdaning eftersom 

”faktorer i denna interaktion ständigt förändras.”22 Det vill säga att både lärar-

sammansättning och skolledning många gånger skiftar under årens lopp. Jag är medveten 

om detta och därför vill jag åter poängtera att jag endast avser att se till 

historieundervisningen så som den tedde sig vid tiden för min undersökning.  

 

 

                                                 
19 Arfwedson G & Lundman L Skolpersonal och skolkoder – Om arbetsplatser i förändring. Liber 1984 s. 
221  
20 Arfwedson G & Lundman L Skolpersonal och skolkoder – Om arbetsplatser i förändring. Liber 1984 s. 
225 
21 Arfwedson G & Lundman L Skolpersonal och skolkoder – Om arbetsplatser i förändring. Liber 1984 s. 
18 
22 Arfwedson G Varför är skolor olika? - En bok om skolkoder Liber utbildningsförlaget Stockholm 1983 s. 
74 
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Frågeställningar och begrepp 

För att lyckas med mitt syfte, att via stoffurval med mera, urskilja en skolkod bland SO-

lärarna i historieundervisningen har jag valt följande mer övergripande frågeställningar. 

 

♦Vad utgör kriterierna för det stoffurval lärarna gör i ämnet historia? 

♦Vilka arbetsmetoder använder de sig av? Dels lärarnas egna undervisnings-

metoder, men också vilka metoder eleverna får arbeta med. 

♦Kan avsaknaden av elever med invandrarbakgrund återspeglas i lärarnas 

stoffurval? 

♦Vilken (eller vilka) skolkod/er är det som existerar inom ramen för 

historieundervisningen på skolan? 

 

De begrepp som bör förtydligas är dessa. 

 

Skolkod – En samling handlings- och ståndpunkter som utgör en form av konsensus 

bland, här SO-lärarna, och som oftast är osynlig för dem själva. 

”Svensk” – Begreppet är mångfacetterat och även kontextberoende, men i detta arbete 

avses ”svensk” belysa det faktum att skolan jag studerade i princip helt saknar 

invandrare. Bland lärarna fanns inga alls. Det är alltså en etnisk approach jag anammar. 

Invandrare - I undersökningen avser jag att begreppet avser både första och andra 

generationens invandrare.  

Stoffurval - De personligt valda delar/områden i historieundervisningen som lärarna 

menar vara viktiga/st att undervisa i. 

Påverkansfaktorer - Förhållanden inom eller utanför skolan som grund/orsak för 

urvalsstoff och/eller arbetsmetoder.  

Utsagor - Uttalanden som har en gemensam nämnare men uttrycks på olika sätt 

intervjupersonerna emellan. 
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Forskningsläge 
 
Lärarutbildarna Gerhard Arfwedson och Lars Lundman har läsaren redan stiftat 

bekantskap med i föregående kapitel. Arfwedsons Varför är skolor olika? En bok om 

skolkoder är en rapport och föregångare till Skolpersonal och skolkoder – Om 

arbetsplatser i förändring. I den förra presenteras den teoretiska analys som är kopplad 

till skolkoder. Författaren är mer ingående och gör jämförelser med andra sorters koder 

som existerar i samhället. Bland annat påpekar han att gemensamt för alla typer av koder 

är att de i ett eller annat avseende styr och reglerar mänskligt handlande. Skolkods-

begreppet menar han ”bygger alltså på detta sätt att se mänskligt tänkande och 

handlande som en produkt inte bara av individuell psykologisk läggning, utan också av 

”social inlärning” och anpassning av olika slag i olika sammanhang.”23 Dessutom tar 

han upp det faktum att en skolkod inte kan detaljreglera varje enskild lärare, de kan ju 

agera och uttrycka åsikter på ett sätt i lärarrummet som överensstämmer med konsensus, 

för att senare i klassrummet agera tvärt emot. Och vid sådana tillfällen menar Arfwedson 

att läraren ”vet” att han bryter mot skolkoden. Författaren presenterar inte en statisk 

skolkod som gäller för alla skolor. Det finns ingen sådan då dess innehåll varierar från 

skola till skola och från tid till tid. Skolpersonal och skolkoder - om arbetsplatser i 

förändring är den rapport som omtalades som kommande projekt i förra boken. Denna 

fältundersökning omfattade fyra rektorsområdens skolor. Den del av boken som var av 

gagn för mitt arbete var avsnittet om hur de valde att konstruera sina frågor för att 

lärarnas svar skulle ge nya upplysningar om skolkoden.   

 Doktoranden Björn Falkevall har i sin skrift Hur formas undervisning? – En 

studie av lärares tänkande om sitt handlande inom skolämnet religionskunskap24 kartlagt 

de olika faktorer som påverkade 19 st lärares utformning av deras undervisning. Som 

själv metodiklärare i religionskunskap på Lärarhögskolan (1995) hade författaren en egen 

förförståelse om vad som utgjorde kriterierna och dessa ville han jämföra med andra 

lärares. Falkevall har via intervjusvaren spårat olika medverkande krafter till lärarnas 

handlande. Han kallar dem för påverkansfaktorer, dessa har han delat upp i perifera 

                                                 
23 Arfwedson G Varför är skolor olika? - En bok om skolkoder Liber utbildningsförlaget Stockholm 1983 s. 
27 not 1 
24 Häften för didaktiska studier 55 utg Didaktikcentrum HLS Förlag Stockholm 1995 
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respektive centrala påverkansfaktorer. Denna indelning handlar om en tolkning av vad de 

(lärarna) ansåg vara viktigast. Till de perifera i hans studie hörde läroplanen, läroboken 

och kollegorna – samarbetet, medan de centrala avsåg samhället, lärarens egen 

personlighet och eleverna. Syftet med studien var dessutom att bygga en analysmodell för 

fortsatt lärarforskning, då ett av hans resultat antydde att en del föreställningar om vad 

som styrde lärares undervisningshandlingar rent av kunde ha karaktären av fördomar. 

 Pedagogikprofessorerna Ingrid Carlgren och Ference Marton är författare till 

Lärare av i morgon.25 Författarna menar att skolans verksamhet präglas av ensidighet, 

både gällande upplägg och typen av uppgifter, och efterlyser variation och 

differentiering. De påtalar att lärararbetet inte enbart består av kunskapsförmedling utan 

också att ge eleven tillhörighet i en större social gemenskap. Deras uppfattning är att det 

alltför ofta verkar råda motsättningar mellan dessa båda ”uppdrag”. Vid sidan av detta 

menar de att kunskapsuppfattningen i styrdokumenten visar på att det konkreta innehållet 

eller stoffet förlorat sin betydelse, nu är det kunnandets kvaliteter som skall prioriteras.   

 Professor Hans-Albin Larsson har skrivit en intressant bok om 

historieundervisningens tillvaro i dagens skola.26 Bärande för bokens innehåll är 

historieundervisningens krympande livsvillkor. Han presenterar en kortare odyssé över 

ämnets förändringar över tid men menar också att historieundervisningens funktion har 

förskjutits från ett fosterlandsperspektiv till ett nutids- och globalt perspektiv där 

värdeförmedlingen har förtydligats. Han konstaterar vidare att utifrån alla förändringar 

som skett med behörighetsregler, timtid, brist på fortbildning eller fördjupningar i ämnet 

att; för det första så urlakas lärarnas ämnesidentitet men också hur svårt det är att med 

endast halvdana kunskaper i ämnet göra stimulerande stoffurval. Avslutningsvis hävdar 

författaren att ”Förändringarna av lärarutbildningen, tillsammans med de upplösta 

behörighetsreglerna, härigenom medverkat till att en stor del av ämnesundervisningen i 

grundskolan, däribland historieundervisningen, under senare decennier gradvis fått 

                                                 
25 Pedagogiska magasinets skriftserie nummer ett Lärarförbundets Förlag 2003 
26 Larsson H A Barnet kastades ut med badvattnet – Historien om hur skolans historieundervisning 
närmast blivit historia. Aktuellt om historia 2001:2 2001 
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försämrade förutsättningar.”27 På så sätt synes Carlgren & Marton dela Larssons 

uppfattning. 

 Å andra sidan kan man i ”Historien är nu. -En introduktion av historiedidaktik-

en”28 läsa om att historieämnet verkar gå mot en renässans eftersom man ”från politiskt 

håll har man tagit fasta på den tidigare kritiken, och historia blir kärnämne på gymnasiet 

2007.”29   

I artikeln ”Doing history” presenterar författarinnan Kate Patrick resultaten av två 

olika lärares historieundervisning som hon observerat, deras upplägg, stoffurval, syfte 

och metod med lektionerna. Dessutom har hon kompletterat med att intervjua eleverna 

om deras uppfattningar. Hon konstaterar att de två lärarna använder sig av helt skilda 

metodval. Lärare A fördrog att visa bilder och prata i då- och nu termer, medan lärare B 

också analyserade och tillät eleverna tolka olika händelser, att kritiskt granska och att 

reflektera på ett betydligt mer fruktbart sätt än lärare A. Skillnaden i metodvalens 

betydelse kom också fram via elevernas svar på vad en historikers uppgift var. Den förras 

klass svarade att uppgiften låg i att berätta hur det var förr i tiden medan den senares 

klass svarade ”the historian expresses general propositions an values in relation to 

society”30  Utifrån det hon studerat menar hon att [metod]variation, koppling över tid, 

kontextanalys med mera är av bärande vikt för vad barnen lär sig. Hon avslutar:   

 
”If education functions as an ”apparatus of social regulatioan”, it’s effects are neither uniform nor 

simple. Nevertheless, analyzing what precisely teachers teach – the variation which their lessons 

afford to students – helps us to see how different readings of history can be generated whitin a 

schoolsystem. These different readings are potentially of profound significance.”31 
 

                                                 
27 Larsson H A Barnet kastades ut med badvattnet – Historien om hur skolans historieundervisning 
närmast blivit historia. Aktuellt om historia 2001:2 2001 s.100 
28 Karlsson & Zander red Studentlitteratur Lund 2002 
29 Nilsson B ”Att undervisa i historia – villkor och problem för gymnasiet” ingår i Karlsson & Zander red 
Historien är nu. -En introduktion till historiedidaktiken. Studentlitteratur Lund 2002 s. 271 
30 Patrick K ”Doing history” ingår i What matters – Discovering critical conditions of classroom learning 
Marton F & Morris P eds. Göteborg studies in educational sciensis 181 ACTA Universitiatis 
Gothenburgensis 2002 s. 105 
31 Patrick K ”Doing history” ingår i What matters – Discovering critical conditions of classroom learning 
Marton F & Morris P eds. Göteborg studies in educational sciensis 181 ACTA Universitiatis 
Gothenburgensis 2002 s. 109 
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Margareta Casservik har gjort en liknande studie32 som Björn Falkevall ovan presenterad. 

Hon har undersökt vad som styr lärares planering av historieundervisning men även 

vilken kompetens en lärare behöver och vilka förutsättningar som finns på skolan för att 

planera, genomföra och utvärdera undervisning i historia, enligt de regelverk som finns 

för skolan. Hon har funnit att det är ett antal faktorer som påverkat dem. De är; 

styrdokumenten, läroboken, traditionen, kronologin, lärarens kompetens, tiden och andra 

ramfaktorer, elevernas och lärarens intresse och slutligen ledningen på den enskilda 

skolan. Undersökningen i sin helhet är tänkvärd och hon konstaterar bland annat att det 

verkar finnas någon form av tyst överenskommelse om vad som är viktigt stoff i 

historieundervisningen, men påpekar också vidare att i och med Lpo 94 så ställs det nya 

krav på lärare när de skall ta ställning till, bland annat, urval eftersom det tidigare var 

reglerat i läroplanen. 

 

Presentation av intervjupersonerna 

 
Karin 59 år, gift med Rolf som är Ma/Id lärare på samma skola. Två barn 26 och 

29 år gamla. Tog sin lärarexamen 1970 och har arbetat på Millesskolan i 32 år, innan dess 

arbetade hon på Bollinge skola i 4 år. Tänkte först läsa medicin i Uppsala men ändrade 

sig och började läsa historia istället. Därefter har ämnesbehörigheten fyllts på varefter. 

Hon hade ingen aning om vad hon gav sig in på, men aldrig ångrat sig. –Jag har ju haft 

roligt hela mitt liv! 

Classe 57 år, gift. Tog sin lärarexamen 1985 och arbetat på Millesskolan i 17 år, 

innan dess arbetade han 4 år på Nellinge skola i Tyckeby. Classe har ett förflutet inom 

förläggarbranchen innan han valde att sadla om till sånt han ville syssla med. Historia och 

religion, det var ämnena som lockade honom, inte primärt läraryrket i sig men summerar 

åren med att hur roligt det är att vara lärare, vilket var en överraskning. 

Anne-Marie 48 år, gift, tre barn 9, 10 och 17 år gamla. Tog sin lärarexamen 1986 

och har arbetat på Milles sedan dess, skolan var hennes praktikplats. Valde att bli lärare 

                                                 
32 Casservik M ”Vad Styr? Om lärares planering av historieundervsining” ingår i Ericson H-O, Johansson 
P-G & Larsson H-A red Historiedidaktiska perspektiv Jönköpings University Press 2005 
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för att hon gillar att lära ut saker, -det är det roligaste!, men också att yrket kräver att man 

är ”på hugget” hela tiden, man måste ha superkoll på vad dom (eleverna eg anm. ) gör. 

Matte 40 år, ogift. Tog sin lärarexamen 1998 och har arbetat på Milles sedan 

1999, med avbrott för en termin på Envreda gymnasiet. Innan dess var han på 

Rellingebruksskolan 1 termin. Dock har han vikarierat som lärare sedan 1991 på olika 

skolor. Från början hade Matte tänkt bli jurist, men efter ekonomi- och juridikstudier 

samt en tids arbete på bank insåg han att det inte var rätt. Den som lockade över honom 

till läraryrket var hans far som själv var lärare samt det faktum att han kommit att 

uppskatta skolans värld under de många åren av vikariat och tyckte det var skoj. 

Mia 37 år, gift, två barn 4 och 7 år gamla. Tog sin lärarexamen 2000 och arbetat 

på Millesskolan i snart fyra år. Hon har alltid arbetat med människor och tidigare 

arbetade hon bland annat på en intensivvårdsavdelning på Sättersjukhuset men lockades 

över till läraryrket av en arbetskamrat. Eftersom hon verkligen ville läsa historia och 

religion blev det 4-9 inriktningen hon gick. Inledningsvis var hon dock inne på låg- och 

mellanstadiet, men en praktik bland äldre elever fick henna att ändra sig. -Det positiva är 

att ingen dag är sig lik, det är en ständig förändring, och det ungarna ger tillbaka är en 

bonus. 

 Här har vi alltså nästan 80 års samlad lärarerfarenhet att ösa ur, vilket borde vara 

en god och innehållsrik källa, så därför nu över till själva undersökningen. 

 

Synen på skolan, den egna lärarrollen och [när] samhället  
 
För att se till rubrikens tre områden har jag bland annat valt att anlägga ett ”förr och nu” – 

perspektiv. Detta var också en medveten strategi vid frågekonstruerandet inför 

intervjuerna (se bilaga 1) då jag menar att svaren möjligen indirekt visar på 

”etablerandet” av en skolkod över tid. 

 Alla intervjuade var enstämmiga i att stora förändringar har skett, främst vad 

gäller skolan som sådan, men också på Millesskolan i synnerhet. Deras uppfattning av 

den ”gamla skolan” var att den enbart var en faktaförmedlare, ingen brydde sig om 

eleverna lärde sig något, man gick bara in och satte sig, det var knappt någon 

föräldrasamverkan bara de gamla kvartssamtalen som egentligen inte sa något alls.  
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 ”Det var en 70-tals flumskola, med velourkläder och kudde på golvet…” (Karin)  

 

Classe fyller i med att då var också läraren en auktoritet isig och ingen kopplade 

eventuella elevnederlag till lärarens pedagogik. Anne-Marie påpekar att även 

Millesskolan var slappare förr och att elevernas kunskap inte låg i fokus på samma sätt 

som nu. En annan betydande förändring på Millesskolan är elevunderlaget. 

  
”I början kom eleverna från ”hyresområden” under tuffa omständigheter.” (Classe) 

 

Uttalandet fick mig att fundera kring om han också menade att det var ”stökigare” i 

klasserna då, vilket Anne-Marie berättade för mig när vi samtalade vid ett annat tillfälle 

(inte under intervjun). -Ja, visst har det varit stökigt på Millesskolan, ja till och med 

knivslagsmål, men det var länge sedan. Och när Karin förde Millesskolan på tal sa hon; 

”skolan är mer uppstramad, det ställs högre krav, det är ordning och reda på den här 

skolan.” I korthet visar uttalandena på att Millesskolan troligen inte heller hade det allra 

högsta anseendet. Indirekt bekräftas mitt antagande av biträdande rektor Lisa Merkel. Vid 

ett tidigare intervjutillfälle33 poängterade hon att Millesskolan nu hade bättre status än 

Bollinge skola som ligger i ett villaområde.  

Men vid sidan av skolans förändring, hur ser de på sig själva och sin lärarroll med 

backspegeln i hand?  

 
”Jag var en diktator! Jag visste precis hur jag ville ha det, jag kunde allt!” (Karin) 

”Jag vill mycket tydligare agera handledare idag, ser handledarskapet som det viktigaste.” (Matte) 

”Jag brottas fortfarande med mitt arv, det gamla monstret, -från ett gammaldags gymnasium, 

nästan realskola, till dagens skola som förmedlar kunskap.” (Classe) 

”Lärarhögskolans bild av läraryrket […] gjorde förväntningarna stora, men verkligheten visade sig 

vara en annan.” (Mia) 

”I och med skolpengens tillhörande krav så ställdes högre kompetens på lärarna men också på hur 

det skulle vara i klassrummet.” (Anne-Marie) 

 

                                                 
33 Intervju 2006-03-10 
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En generell tolkning av deras svar håller för handen att det hos dem fanns en ”färdig” bild 

eller uppfattning av hur läraryrket skulle te sig och den passar in på vad författarna Johan 

Krantz och Johan Persson kallar för den ”instruerande skolan”.34 Den karaktäriseras av 

att ”skolan är en aktivitet oftast förbehållen läraren. Han eller hon betraktas också som 

en expert och den som definierar viktig kunskap. Själva undervisningen fokuserar på 

förmedlandet av fakta.”35 Minns vad en del av barnen i Kate Patricks undersökning 

svarade gällande historikerns uppgift, de ansåg den vara förmedlandet av fakta, att berätta 

hur det var förr i tiden, inget om reflektion eller annat. På liknande sätt beskriver Kim 

Salomon den så kallade ”nedsivningsteorin”36. ”Bakom nedsivningsteorin ligger 

premissen att det specialisten uppfattar som väsentligt utgör det centrala i 

undervisningssammanhang.”37 Jag tror att många av oss äldre (åtminstone över 

trettiofem år fyllda) känner igen den gamla skola som beskrivits.  

 Men för att också se till den sista delen av rubriken [när]samhället38 så 

uppdagades följande reflektioner i ”förr”-perspektiv. Classe nämnde att de tidigare haft 

elever från hyresområden under ”tuffa omständigheter” liksom att bitr rektor Lisa Merkel 

hänvisade till en skola som låg (ligger fortfarande) i ett villaområde, i motsats till 

Millesskolan. Dessutom har jag under min tid på Milles fått konstaterat att många av de 

andra lärarna minns hur det var ”förr”.  

Den generella uppfattningen är att de ”problem” som skolan då hade, bottnade i 

socioekonomiska orsaker, eftersom det på den tiden var bostadsadressen som avgjorde 

vilken skola eleven skulle gå i. Dessa fakta visar, enligt mig, på en samhällssyn bland 

Millesskolans lärare som menar att villabarn är förfördelade i samhället kontra 

hyresbarnen, det vill säga att de förra indirekt har bättre sociala förutsättningar. Jag anser 

att dessa uttalanden är en typ av kollektiva ståndpunkter som Arfwedson och Lundman 

talade om. Må vara att min tolkning av samhällssynen är subjektiv, men tyvärr tror jag 

heller inte att den är specifik för Millesskolans lärare, utan den finner förankring bland 

                                                 
34 Krantz J & Persson P Sex, godis och mobiltelefoner – pedagogik underifrån Moped HB Lund 2001 s.15 
35 Krantz J & Persson P Sex, godis och mobiltelefoner – pedagogik underifrån Moped HB Lund 2001 s.15 
36 Den talar om att förhållandet […] inte sällan beskriver en kunskapsförmedlingsprocess från experter till 
icke-experter. Ett annat mer vedertaget ord för samma tanke är nedsippringsteorin. 
37 Salomon K ”En plädoajé för emanicipatorisk historieundervisning” ingår i Edgren L & Österberg E red 
Ut med historien – Historieundervisningens uppgifter idag. Studentlitteratur Lund 1995 s. 131 
38 Jag har valt att sätta hakparantes eftersom intervjufrågan talade om samhället i stort, men svaren 
behandlade mest närsamhället. 
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gemene man.  Jag menar här alltså att det inte är en ovanlig uppfattning. Jag har också 

den föreställningen om att [många] barn genom sina föräldrars bättre ekonomiska 

förutsättningar ges möjligheter till kanske dels ett större kulturliv, det kan bland annat 

vara språkresor, tillgång till extra privatundervisning eller semesterresor till utlandet. Jag 

menar alltså att en god ekonomi oftast är en förutsättning för att ovan exempel skall 

kunna realiseras. Tryter de ekonomiska tillgångarna ser troligen också utbudet av 

kulturlivet annorlunda ut. Min tolkning uppfattar jag vara helt i linje med lärarna på 

Millesskolan. Däremot vill jag poängtera att jag inte har något på fötterna som säger att 

mindre ”bemedlade” barn, utifrån det ”utbud” de ges skulle upplevas som mindre 

betydelsefulla erfarenheter. (Det är en helt annan undersökning.) Hur ser då ”nu”-

perspektivet ut?   

Helt tydligt framträder lärarnas syn på den numera målstyrning som skolan 

präglas av. Den uppfattas i fyra fall av fem som enbart positiv. Den som har några 

funderingar kring denna är Mia som menar att individanpassning är svårt. Jag 

återkommer till hennes tankar lite senare. Matte får börja:  

 
”Jag tycker att målstyrningen i och med Lpo 94 är bra, den överensstämmer mycket bra med min 

egen syn på skolans verksamhet och funktion, men kan förstå att de äldre som behöver/är vana 

strikt styrning i sitt lärande kan tycka att Lpo 94 är dålig.”    

”Jag gillar att man måste skärpa till sig […] det nya betygssystemet kräver att man måste motivera 

ett G eller MVG, elevernas kunskap ligger i fokus. Jag kan känna att den här ”pressen” är positiv 

för utvecklingen.” (Anne-Marie) 

”Dom lokala måldokumenten är bra eftersom vi är med och utarbetar dem utifrån centrala direktiv. 

Skolan är mer uppstramad, det ställs högre krav idag.” (Karin) 

”Egentligen tycker jag inte att förändringstakten är så rasande stor. Fokus på skolverksamheten har 

förändrats. Ja, målstyrt och betygskriterier… men egentligen inte så stor skillnad från förr, men 

med olika synhåll. Målstyrning har alltid funnits med i bagaget.” (Classe) 

“Har inget att komma med där, då jag inte har någon erfarenhet av decentraliseringen att jämföra 

med, om det är den du menar.” (Mia) 

 

Svaren talar sitt tydliga språk. Den ”nya” skolan tilltalar de flesta då de överlag synes 

mena att den gamla skolan saknade medvetenheten om vad läraryrket egentligen handlar 

om. Vilken är då lärarens uppgift?  
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Hur ser synen ut på den egna lärarrollen, har den också förändrats? Ja, ett par av 

lärarna uttrycker det med bestämdhet. Karin menar att hon är betydligt mer demokratisk 

nu. Vändpunkten kom för många år sedan då en förälder tillhörande en relativt stökig 

klass hon hade frågade: -Varför försöker du inte med morötter istället för piska? Och hon 

menar att hans fråga lärde/tvingade henne till nya tankebanor; att med morötter kommer 

man längre! Utifrån denna grönsaksteori arbetar hon fortfarande varje dag utan saknad av 

diktatorn. Matte å sin sida antyder bara att han tidigare hade en annan syn på lärarrollen, 

vilken aldrig uttrycktes under intervjun. Jag grundar denna förmodan på det faktum att 

han poängterar att han idag hellre ser sig som en handledare. Han vill idag förse eleverna 

med de verktyg de behöver inför sitt fortsatta lärande, vilket isig då tyder på att han 

anammade en ”gammeldags” approach i begynnelsen av yrkeskarriären. Anne-Maries 

syn framträder bäst om man ser till de utsagor hon gör gällande läraryrket i stort. Hon 

framhåller vad decentraliseringen har medfört, högre krav på kompetens, klassrumsrollen 

och att också synen på eleverna är annorlunda. Dessa uttalanden håller för handen att hon 

tidigare inte var lika uppmärksam på/arbetade utifrån ovan givna exempel. Dessutom 

påpekar hon att man numer måste vara ”på hugget” och att ha ”full koll” på vad eleverna 

gör. Implicit visar det på en självkritik/självuppfattning om att också hon var något 

”slappare” förr. Classe har redan innan klargjort att han brottas med ett gammalt arv men 

vidareutvecklar också detta så här:  

 
”Att vara ute i verkligheten och så går det åt helvete med vad man har tänkt sig, –man måste 

regrediera och tillbaka till basic igen. Många tar enskilda misslyckanden som intäkt för att göra 

fel.” 

 

Han menar alltså att många faller i fällan och undviker att utvecklas. (Detta förtydligades 

vid fler följdfrågor från mig.) Mia å sin sida berättar att hon inte egentligen har någon 

erfarenhet från att undervisa i den gamla skolan men poängterar att lärarhögskolans idéer 

om möjligheter om att pröva nya sätt inte går att omsätta i verkligheten. ”Då skulle man 

bränna ut sig. Man måste tyvärr i mångt och mycket använda sig av fyrkantiga ramar.”  

 Ser man till det stora hela så är lärarnas uppfattning att dagens skola, samt 

Millesskolan, mycket bättre nu än förr. De tycker också att deras roll som lärare, utifrån 

ett självkritiskt perspektiv, är bättre. De menar sig vara mer ”närvarande”, och vill inte 
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enbart vara ämnesfaktaförmedlare, utan man vill även förmedla det ”sociala”. Vilket helt 

överensstämmer med Carlgren och Martons uppfattning39 samt pedagogikdocenten Anne-

Marie Linné som talar om att den sociala fostran skall sättas i centrum.40 Men att det inte 

alltid är enkelt framkommer också bland lärarna.  

 
”Ibland kan jag också känna att föräldrarna lämnar över fostranansvaret till skolan” (Mia) 

”Lärarna har fått större roll i sammanhanget, det är inte ovanligt att föräldrarna har abdikerat […]  

men din roll som lärare är inte att vara socialarbetare. Skolan måste vara ett ställe där kunskaper 

skall växa.” (Classe) 

 

Vid sidan av den egna lärarrollen framhåller de också att de har ett stort stöd från 

skolledningen vilken präglas av engagemang, delaktighet och öppenhet, vilket enligt 

Arfwedson och Lundman är en viktig faktor för formandet av en skolkod. ”Det är en 

positiv skolledning, därför ställer man upp mer, det ena ger det andra” säger Karin. ”Det 

är ett gott socialt klimat både mellan personal och personal och elever, förändrings-

benägenheten är bra. Framgång föder framgång.” fyller Classe i. Alla intervjuer vittnar 

också om mycket bra fungerande arbetslag. Närsamhället har också det förändrats väldigt 

mycket, och som jag tolkar det, är den mest bidragande faktorn. Förr var det mest 

hyreshuskomplex men under det senaste decenniet har villabyggandet tagit ordentlig fart. 

Sunne-By har blivit ett attraktivt område att bygga sin villa i, ja i Norra överhuvudtaget. 

Ett inte oväntat resultat är att det återspeglas på invånarna. De tillhör högre medelklass 

och ”uppåt”. Matte konstaterar att ”Det är socialgrupp 1och 2 som går här på skolan”. 

 Fyra av de fem lärarna tar också spontant upp ämnet invandrare. Alla är mycket 

medvetna om att skolan knappt har några elever med invandrarbakgrund och av svaren 

att döma tycker de flesta att det är bra. Det är inte så att någon av dem är mot invandrare, 

tvärtom, däremot urskiljer jag en bestämd konsensuppfattning som menar att de medför 

problem.  

 

                                                 
39 Carlgren I & Marton F Lärare av i morgon Pedagogiska magasinets skriftserie nummer ett 
Lärarförbundets Förlag 2003 s. 74 
40 Linné A ”Moralfostran i svensk obligatorisk skola” ingår i Linde G red Värdegrund och svensk etnicitet 
Studentlitteratur Lund 2001 s. 40 
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”I invandrartäta skolor kan det uppstå problem just på grund av kulturskillnader, språk och syn på 

skolan” (Matte) 

”Vi har inga invandrarproblem, utan här går ”villa”-barn, men jag ser invandring som något 

positivt, jag är för ett gränslöst samhälle.” (Karin) 

”Vi har lite invandrare […] just på grund av att det inte är mångfald så saknar vi de problem de 

kan medföra, men jag önskar vi hade mer mångfald” (Mia) 

 

Jag vill här passa på att återknyta till de tankar jag tidigare framförde om att lärarnas 

samhällssyn menade att villa-barn var/är förfördelade. Det beläggs i viss mån av Karins 

uttalande ovan men även Classe talar om att eleverna ”nu i huvudsak kommer från 

radhus- och villaområden”. Det intressanta är att lärarnas medvetenhet om att skolan i 

princip saknar invandrarelever samtidigt uppfattas som ett ”minus” för de som de facto 

går där. ”Jag skulle vilja ha fler invandrare för eleverna här lever i en liten glasbubbla. 

De behöver träffa fler kulturer” säger Mia. Och Karin konstaterar att Millesskolan är en 

”skyddad värld”. Lite talande för det som jag uppfattar som en form av motsägelsefullhet 

i deras uppfattning av skolan och lärarrollen kanske bäst belyses utifrån licentiaten i 

pedagogik Hans Gustavssons tankar. Han menar att; ”[…] det finns ett dubbelbottnat 

förhållningssätt. Man ser sig dels som demokratisk och säger sig sträva efter att i sin 

undervisning skapa en atmosfär av jämlikhet och demokrati. Samtidigt kan vi se hur man 

omedvetet ser sin egen kultur som överlägsen.”41 Även om författaren i sin studie inte 

använde sig av samma infallsvinkel som jag gör här, tycker jag att hans resultat är 

intressanta att ha i bagaget när vi strax går över till nästa kapitel. Men först en kort 

återblick på vad som hittills presenterats. 

Sammanfattning  

Vi har här sett hur lärarna betraktade den ”gamla” skolan kontra den nuvarande. De har i 

överensstämmelse menat att det har skett en förskjutning från att skolan tidigare i syfte 

hade att enbart att vara faktaförmedlare till att idag vara förmedlare av kunskap, det vill 

säga att undervisningen inte [enbart] är statiskt utan att den omfattar mer än så, 

demokratifrågan samt den sociala fostran tillämpas i viss mån också. Det anser de vara 

bra. – kollektiva ståndpunkter. Synen på den egna lärarrollen har också förändrats i 
                                                 
41 Gustavsson H-O ”Reflektioner kring undervisning och lärande i ett interkulturellt pedagogiskt 
perspektiv” ingår i Linde G red Värdegrund och svensk etnicitet Studentlitteratur Lund 2001 s. 147 
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samma takt. Idag vill de mer se sig som handledare som tillhandahåller eleverna 

verktygen/redskapen för att lära vidare, eleverna sätts i fokus mer liksom föräldrarnas 

insyn i skolarbetet. En hjälp på vägen har varit skolledningen som visat på engagemang, 

delaktighet och tillit vilket enligt Arfwedson och Lundman är en betydande faktor i 

skapandet av en skolkod.  Tonvikten i skolans uppdrag har hos en del av lärarna kommit 

att gälla den sociala delen av skolans fostranroll.  

Exemplen ovan kategoriserar jag som centrala påverkansfaktorer vilka är 

nödvändiga i det fortsatta arbetet med att försöka för att ringa in normer i skolkoden. 

Lärarna är också mycket medvetna om att de undervisar i en skola som saknar 

invandrare, och implicit uttrycks uppfattningen om att invandrare och dess olika kulturer 

innebär olika former av problem, en form av vi – dom tänkande. Intressant är att de 

samtidigt anser att avsaknaden av invandrare ligger de nuvarande eleverna i fatet. Men 

jag hävdar att den bärande faktorn för Millesskolans nuvarande popularitet ligger explicit 

i elevunderlaget, de kommer från en annan socialgrupp.42 Med insikten om ovanstående 

faktorer och i synnerhet framhävandet av att mångfaldsavsaknaden inte gagnar dagens 

elever kan man då se att de använder historieundervisningen i syfte att motverka detta 

eller ligger den redan implicit i deras stoffurval? 

 

Världskrigen, revolutionerna och de gamla grekerna 
 
Utgångspunkten för min studie är ju att se till vad som utgör kriterierna för lärarnas 

stoffurval i historieundervisningen och samtidigt ägna en blick åt hur avsaknaden av 

invandrarelever möjligen påverkar urvalet. Inga av mina frågor vid intervjutillfällena 

uttryckte detta explicit (syftar på invandrardelen), men kanske att svaren skulle ge en bild 

av hur det förhöll sig. Och skall man tolka Arfwedson och Lundmans uppfattning som 

talar om närsamhället som ”gränsdragare för friheten att utforma sitt arbete”, så borde en 

förhållandevis klar bild framträda. Jag bad lärarna att svara på vilka tre områden i historia 

                                                 
42 Begreppet medger jag vara en aning problematiskt och fördomsfullt då det här kan tolkas som att alla 
invandrare per automatik tillhör socialgrupp tre. Så är inte fallet, enligt min definiering i ovanstående 
mening, skall mitt ordval kopplas till lärarnas, som jag uppfattat det, syn på hyres- kontra villa-barn, dvs 
utifrån en socioekonomisk närsamhällesaspekt. 
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som de ansåg vara viktigast att undervisa i och också varför, men även vilka 

arbetsmetoder de föredrog. Frågan omfattade undervisningen i årskurs sju, åtta och nio.  

Alla visade sig mena att ”Världskrigen” var viktiga, (de behandlas överlag i 

niondeklass) däremot var motivationerna till dessa olika.  

  
”Därför att de var början på västerlandets nedgång, att tredje världen är ett resultat” (Classe) 

”För att förstå hur Europas karta förändrats. Att det har skett en förskjutning från en ”öst” till 

”väst”-konflikt, vilka processer det har skapat, att till exempel förföljelserna – inte bara på judar 

utan att det sker fortfarande idag..” (Anne-Marie) 

”Genom dem så förstår eleverna hur historia betyder något. Genom dem så ser eleverna att det 

finns ett samband och hur det påverkat oss.” (Matte) 

”På grund av att jag tycker det är roligt, och att eleverna oftast vet så mycket om dem sen innan. 

De kopplar till och ökar förståelsen för vår tid. Orsak och konsekvens syns så tydligt.” (Mia) 

 

Karin å sin sida undervisar i (nian) hur Tyskland blev Tyskland ”och där ingår 

världskrigen, vi ser att den ena ger det andra. De får jobba och se vad följden av detta 

och följden av detta blir osv.” Både Classe och Anne-Marie tycker också att Antiken är 

viktig, Classe vill med den visa att västerlandet uppkom där, medan Anne-Maries tanke 

är att visa att människan kunde göra ”samma” saker som nu men utan teknik. En liknande 

tanke har Matte när han å sin sida undervisar i De första civilisationerna. ”Jag vill visa 

hur människan tog makten över naturen, att människorna var lika kloka då, fördelar med 

att skapa samhällen – humankapitalet.” Mia är den enda som uttrycker tveksamhet över 

ett av hennes val. ”Flodkulturerna tar jag också med, men vet inte om det är bra, jag vet 

att de skall vara med, men är inte säker på att det är så livsviktigt.” När Mia säger att de 

skall vara med så menar hon att de ingår i de arbetsområden som Millesskolan utarbetat i 

en lokal kursplan för ämnet historia. Så här i efterhand undrar jag varför hon använder 

flodkulturerna som viktigt exempel om hon känner tveksamhet inför dem.  

Karin använder alltid Aten kontra Sparta i sjuan för att visa på demokratins 

framväxt och i åttan använder hon dom tre revolutionerna43 för att visa på viktiga 

politiska skeenden. Mia har i år valt att lägga mest krut på Amerikas historia eftersom det 

                                                 
43 Den industriella revolutionen, den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen. 
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har hänt så mycket där, Katrina, Irak mm. Classe tycker också han att revolutionernas tid 

är viktig.  

 
”Det har med upplysningstiden att göra, genom att kunskapen får större och större betydelse vittrar 

kungamakten och adelsmakten bort. Att man hade varit krigare hade tidigare varit viktigt nu blev 

arbetarna viktiga. Industrimänniskan hade frigjort sig från ”Guds” ideal. Kunskap behövdes.” 
 

Något som alla lärare också påpekar är att historia är ett svårt ämne att undervisa i, 

många elever förstår inte vad historia står för, historia måste man försöka åskådliggöra 

hos eleven, tidsaspekten är viktig att få dem att förstå och Mia har uppfattningen att de 

gamla grekerna är för svåra. En genomgående uppfattning är dock att historie-

undervisningen är viktig. Historikern Ulf Zander talar om detta problem på liknande sätt i 

sin artikel,44 han menar att historieämnet har svårt att legitimera sig och därför är det så 

viktigt för historiker att påvisa att ämnet har kvaliteter som inte finns inom andra ämnen, 

att det är oumbärligt. Jag tolkar att lärarna ibland brottas med samma problem, men att 

det för dem i huvudsak handlar om vilka ämnesområden som bäst fångar elevernas 

intresse utifrån deras förförståelse, och här är det möjligt att närsamhället och skolans 

homogenitet anses vara en del av den. Zander fortsätter ”det finns endast ett begränsat 

antal användningsområden som kan föreslås historieämnet […].”45 Gör det? Är det den 

egentliga orsaken till att lärarnas områdesval är så snarlika?  Eller är det för att ämnet 

historia är komplicerat, vi ser att lärarnas stoffurval behandlar stora ”kända” områden. Är 

det i förhoppning om att eleverna med lite tur kanske redan bekantat sig med stoffet och 

att deras hemmiljö utgör en faktor för lärarnas val. I så fall har Arfwedson och Lundman 

rätt. De talade ju om att närsamhället var en viktig faktor/aspekt på valet att forma sin 

undervisning. Men även Björn Falkevall konstaterade i sin studie att stoffurvalen mellan 

lärarna visade på föga variation.46 Jag börjar ana att den västerländska synen, 

”lagstadgad” i Lpo 94, i historieundervisningen trots allt ges företräde. Ett genomgående 

tema för intervjupersonerna är dock att alla vill, på olika sätt, belysa demokratins 
                                                 
44 Zander U ”Att legitimera och bli legitimerat – historieämnet förr och nu i Sverige och annorstädes” ingår 
i Larsson H A red Historiedidaktiska utmaningar Jönköpings University Press 1998 s. 32 
45 Zander U ”Att legitimera och bli legitimerat – historieämnet förr och nu i Sverige och annorstädes” ingår 
i Larsson H A  red Historiedidaktiska utmaningar Jönköpings University Press 1998 s. 40 
46 Falkevall B Hur formas undervisning? En studie av lärares tänkande om sitt handlande inom skolämnet 
religionsvetenskap Häften för didaktiska studier 55 utg Didaktikcentrum HLS Förlag Stockholm 1995 s. 22 
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betydelse och som Karin så klokt fäster uppmärksamheten på: ”Demokrati kommer inte 

över en natt!” Som jag nämnde i presentationen av undersökningens genomförande 

ställde jag ytterligare en fråga efter det att intervjuerna genomförts. Jag bad dem via mail 

förklara vad ”demokrati” betydde för dem och då specifikt kopplat till skola och 

undervisning. Tyvärr fick jag bara två svar. Matte svarade: 

 
”Demokrati i ett skolperspektiv...  individens rätt att få vara, höras och synas som den han/hon är i 

skolan. I begreppet ingår också en skyldighet att ge alla andra samma rätt som du själv tagit dig. 

Mer konkret innebär detta att jag som lärare ska anstränga mig för att SE eleven så att hennes 

rättigheter upprätthålls men också fostra till att eleven uppfyller sina skyldigheter.”  
 
Karin har en liknande definition;   

 
”Demokrati för mig innebär att varje människa har rätt att vara med och fatta beslut som rör den 

verksamhet som beslutet omfattar, men också skyldighet att ha kunskap om det beslutet gäller och 

skyldighet att ställa upp på följden av de beslut som fattats.” 

 

Om än jag inte frågade det rakt ut så utgår jag ifrån att deras svar också omfattar dem 

själva. Båda talar om att få eleverna att förstå att de också har skyldigheter inte enbart 

rättigheter, och Karin framhåller delaktighet i beslut som rör verksamheten.  

Professor Hans Albin Larsson har i en bok diskuterat Vår demokratis värdegrund. 

Han konstaterar att betydelsen av god undervisning i värdegrunds- och demokratifrågor 

visserligen verkligen har satts i fokus under senare år, men den har sällan kopplats till 

ämneskunskap specifikt. Vidare att, om historieämnet skall ses som en del av skolans 

demokratifostransmål förutsätter det att det tydligt preciseras vad lärare skall behärska för 

att rycka med sina elever. Författaren menar att det inte framkommer på ett bra sätt i Lpo 

94, eftersom ”föränderligheten i samhället, inget förblir vad det har varit, betyder att 

demokratin alltid ges nya förutsättningar.”47 Han hänvisar till olika utredningar som har 

genomförts under senare år vilka också har kommit med alternativa lösningar i frågan 

men drar en synnerligen i ämnet bra slutsats. Larsson hävdar, liksom jag, att;  

 
”Demokratin [kommer] att vara helt beroende av hur allmänheten uppfattar och förmår att  

                                                 
47 Larsson H A Vår demokratis värdegrund – aspekter på en högst väsentlig del av lärarutbildningens 
allmänna utbildningsområde Hjalmarson & Högberg Bokförlag Stockholm 2004 s. 75-76 
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använda den. […] Skolans och demokratiutbildningens roll kommer att vara än mer betydelsefull i  

framtiden. Det betyder ett stort ansvar för lärarna och en än större utmaning. Tag den!”48 
 

Larsson talar dessutom att läroplanerna utgör en ramfaktor för lärarnas roll i 

undervisningen. När författaren talar om att värdegrunden; som skall genomsyra 

undervisningen, också är en uppgift att förankra och tillämpa i undervisningen, skall ett 

interkulturellt synsätt omfattas.49  

Hur gör då lärarna, med bland annat demokratitanken i bagaget, när de bekantat 

eleverna med ämnet? Vilka undervisningsmetoder väljer de?   

Matte föredrar att oftast presentera området i kronologisk ordning och använder 

sig för det mesta av färdigt material men konstruerar egna frågor till det. Han har också 

konstaterat att eleverna inte kan läsa alla texter i läroboken, det vill säga att de inte kan 

tolka dem. Han är förvånad över detta faktum eftersom han trodde att eleverna skulle 

kunna detta när de kom till högstadiet. Det händer också att han visar film. Och vad gäller 

läroboken/läroböckerna så synes de accepteras men, som jag uppfattar det, mer i brist på 

alternativ litteratur. Vid en jämförelse tycker dock Anne-Marie att läroböckerna i historia 

kontra andra SO-ämnen, har ett urval som är bättre både till innehåll och också antal. 

Framförallt för att det finns hyfsat bra bredvid-läsningslitteratur. Men hon håller med 

Matte om att läroböckerna är extremt faktaspäckade och kan vara svåra att ta till sig, 

speciellt i svaga klasser, då brukar hon läsa texten tillsammans med dem.  

Classe uttryckte sig mer diplomatiskt; ”Läroböcker är sällan riktigt dåliga... Jag 

har ingen speciell lärobok, jag har inga favoritböcker”, och Mia framhåller att; ”I 

historia kan man blanda så många olika metoder, det blir mycket böcker, läroböcker inte 

att förakta, men jag brukar använda mig av flera olika läroböcker, men oftast blir det SO 

Direkt den funkar bäst.” 

Även inom forskningsfältet återfinner man den ambivalens med vilken man 

uppfattar läroboken. 

 

                                                 
48 Larsson H A Vår demokratis värdegrund – aspekter på en högst väsentlig del av lärarutbildningens 
allmänna utbildningsområde Hjalmarson & Högberg Bokförlag Stockholm 2004 s. 76 
49 Larsson H A Vår demokratis värdegrund – aspekter på en högst väsentlig del av lärarutbildningens 
allmänna utbildningsområde Hjalmarson & Högberg Bokförlag Stockholm 2004 s.10 
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”Läroboken är bland de ramfaktorer som påverkar och styr undervisningen mest. Enligt den 

norske läroboksforskaren Egil Börre Johansen är läroböcker så viktiga därför att de är den enda 

litteratur, som alla måste läsa någon gång.”50 
 

 Det tycker jag är en tänkvärd åsikt. Classe nämnde under intervjun att enligt hans 

uppfattning läser killarna betydligt mindre än flickorna, vilket i förlängningen gör att de 

också hamnar ohjälpligt efter.  

Å andra sidan presenterar Margareta Casservik doktor Sture Långströms 

uppfattning, vilken i likhet med Göran Andoff hävdar att ”läroboken har en 

konserverande effekt och vidare att glappet är stort mellan hur eleverna vill ha 

undervisningen i historia och den undervisning som är vanlig i skolan.”51 Ingen av mina 

informanter gjorde några större personliga utsvävningar i lärobokens betydelse, ej heller 

innehållet, mer än att den/de kan anses som svårlästa. Alla använde sig av en eller flera 

av dem i undervisningen, men ingen kommenterade överhuvudtaget om eleverna hade 

något inflytande på stoffurvalet. Av den anledningen menar jag att läroboken är en 

central påverkansfaktor (liksom närsamhället) men att eleverna däremot är en perifer 

påverkansfaktor i deras stoffurval.  

Anne-Marie använder sig också av film, om de är bra (liksom Mia) men hon är 

mest för ”berättandet” eftersom det många gånger fungerar som en katalysator för bra 

diskussioner. Anne-Marie är heller inte så överdrivet förtjust i ”egen forskning” (att 

eleverna själva får söka svar på t ex nätet). Vidare säger hon, och dom övriga, att [bra] 

historieundervisning är relativt kontextberoende och därför varierar metoderna varför 

också dagspress kan vara ett användbart alternativ. Classe summerar sina metodval på 

följande sätt: 

 
”Som arbetsmetoder brukar jag ofta kombinera en läskurs och inlärningsarbeten. […] Bildmaterial 

använder jag också, jag använder skolans material och plockar bland det som finns. De får ha 

muntliga presentationer och jag kopplar dem alltid till IT, de muntliga presentationerna skall alltid 

stödjas av någon form av bildmässighet. PowerPoint eller over-head. Jag arbetar också med 

inlevelseövningar, där jag implementerar mitt svenskauppdrag. Till exempel får de skriva utifrån 
                                                 
50 Adler Hermansson M Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik Liber AB 2004 s. 48-ff 
51 Casservik M ”Vad Styr? Om lärares planering av historieundervsining” ingår i Ericson H-O, Johansson 
P-G & Larsson H-A red Historiedidaktiska perspektiv Jönköpings University Press 2005 s. 270 
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”Jag är en gladiator…” Jag tycker svenskan är en utmärkt kombination med SO. Filmvisning har 

jag också med för att visa på ändring av perspektiv. Studiebesök är ett svagt avsnitt för mig, men 

det har med min tjänst att göra. Jag arbetar bara 50%”.  
 

Karin framstår som den mest teatraliska bland dem.  

 
”Historia måste man försöka åskådliggöra hos eleven, gärna med bilder eller dramatisera. Inte 

rollspel, utan jag kan ”göra” någon i klassen till Ludvig IVX, utan att han är medveten om det och 

sedan talar jag till honom och om honom som om han vore det och då lyssnar och tittar hela 

klassen på honom. Jag väcker deras intresse och nyfikenhet. Ibland får de ha små grupparbeten. 

Jag är filmoman, de får se massor av filmer. Jag ser dom först hemma flera gånger så att jag kan 

kliva in och berätta under tiden vi ser filmen. Oftast är det vanliga spelfilmer. …Historia var det 

jag började med att läsa….. Allt det jag gör är roligt!” 
 

På samma sätt som Classe var en aning självkritisk är också Karin. ”Jag känner att jag 

gör jättemycket med mina elever, men kanske inte studiebesök utan mer sociala 

aktiviteter, jag tycker det sociala är viktigt.” Man kan göra antagandet att Karin studerat 

den kände pedagogen John Dewey. Den tredje artikeln i hans Mia Pedagogic Creed talar 

om undervisningens innehåll;  

 
”Jag tror också att historia har en pedagogisk betydelse i samma utsträckning som den presenterar 

stadierna i samhällets liv och tillväxt. Den måste verifieras genom hänvisningar till socialt liv. När 

den betraktas som en beskrivning av människans sociala liv och framsteg blir den meningsfull. Jag 

tror dock inte att den kan behandlas så, om inte barnet dessutom ges en direkt kontakt med socialt 

liv.”52 
 

I viss mån kan Deweys tankar också appliceras på de övrigas syften med undervisningen 

där bland annat människans framsteg ville framhävas. Deweys åsikter för ju tankarna till 

en stadieteori av västerländsk prägel, vilken har med upplysningstiden att göra. Classes 

åsikter gällande stoffurvalen synes dock överensstämma med Dewey. Classe kan 

möjligen ses som den mest ”konservativa” bland mina informanter.  Men den sociala 

                                                 
52 Dewey J Individ, skola och samhälle. Pedagogiska texter. Urval, inledning och kommentar av Sven G 
Hartman och Ulf P Lundgren Natur och Kultur Stockholm 3:e utg 1998 (1980) s. 44 
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aspekten lärarna uttrycker stämmer även in på uppfattningen som Claus Bryld m fl 

presenterar  

 
”[historie] formidling forutsætter […] at fagfolk interesserer sig for den socio-kulturelle 

sammenhæng, i hvilken deres historieformidling skal læses og bruges. Benedetto Croce har peget 

på, at al historie i grunden er samtidshistorie – og der kan hvert fald argumenteres for, at god 

historieformedling har en samtidsanalyse som en del af sit grundlag. Når man formedler historie, 

drejer det sig ikke alene om att videregive en fortidsfortolkning, men også om at bringe den i spil 

med modtagerens nutidsforståelse – alltså at etablere et samspil mellem fortid och nutid.53 
 

Enligt Bryld m fl är alltså den socio-kulturella biten en förutsättning för bra 

historieförmedling och kanske borde därför fler studiebesök försöka tillämpas bland 

lärarna. Kate Patrick poängterade specifikt, att genom att analysera lärares undervisning, 

den variation som eleverna skall/bör erbjudas så märker man hur de olika metoderna i 

historieundervisningen har en oerhört social betydelse.54 Om vi däremot ser till 

”samspelet” som Bryld m fl talade om ovan, återspeglas det tydligt via lärarnas syften 

med stoffurvalen, de vill visa på förändring, orsak och konsekvens, framväxt och 

nedgång, förskjutningar av perspektiv med mera. Men huruvida närsamhället kan vara en 

samspelsfaktor för lärarna har hittills inte framkommit. 

Det som då ändå förvånar mig något när det gäller stoffurvalen är att de verkar 

hämta sin näring i den gamla skolan som det talades om i förra kapitlet. Jag får känslan 

av att urvalen inte har ”förnyats” på samma sätt som skolan i övrigt. Å andra sidan är det 

endast ett antagande från min sida då denna del av intervjun aldrig efterfrågade 

eventuella skillnader i stoffurval över tid. Det medger jag är en brist, men kanske att 

Zander har rätt när han pekar på de begränsade användningsområdena som återfinns i 

historieämnet.  

Läroboken i sig har däremot fortfarande sin givna plats. Vad gäller 

arbetsmetoderna så uppfattar jag dem som något mer ”moderna” i det motto att 

                                                 
53 Bryld C, Floris L, Handesten L, Hemmersam K-J, Jensen B E, Nielsen C T. Poulsen M, Richard A B, 
Schou S, Vasström A, Warring A og Weinrich T At formidle historie – vilkår, kendetegn,formål Roskilde 
Universitetsforlag 1999 s. 204 
54 Patric K ”Doing history” ingår i What matters – Discovering critical conditions of classroom learning 
Marton F & Morris P eds. Göteborg studies in educational sciensis 181 ACTA Universitiatis 
Gothenburgensis 2002 s. 109 
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rörligheten i undervisningen öppnar för flera alternativ, som bland annat Bryld och 

Patrick efterlyste. Ett exempel är diskussionsbenägenheten, jag tror själv att en bra, 

kritisk och ifrågasättande diskussion är betydligt mer fruktsam för elevernas lärande, än 

tio sidor innantilläsning. Att se på film är i undervisningssyfte inte något nytt, här 

framkommer dock att man gärna visar spelfilmer är rena faktafilmer. Dock höjs ett 

varningens finger för detta inom forskarvärlden. Historikern Kim Salomon menar att 

masskultur, där också film ingår, kan ge ett skevt historiemedvetande och att det ligger ett 

ansvar på den undervisande läraren att ta det i beaktande.55 Den faran har åtminstone 

Karin visat på att hon anammat. De andra lärarna sa aldrig något direkt om detta, men jag 

menar att, som Anne-Marie och Mia hävdade ”att filmer måste vara bra” så har de 

troligen sett dem hemma innan de visades i klassrummen. Tyvärr nämnde ingen av dem 

vilka filmer de visat, vilket annars hade varit en bra information utifrån min fråga 

huruvida avsaknaden av invandrarelever återspeglades i stoffurvalen - här filmerna. 

 

Sammanfattning 

Intervjuerna har visat att när det handlar om urvalsstoff i historieundervisningen använder 

de alla i princip samma områden, världskrigen, revolutionernas tid, Mia föredrar dock 

Amerikas historia, samt antiken eller de första civilisationerna och också flodkulturerna. 

Samstämmigheten i urvalen kan möjligen bero på frånvaron av precisa demokratimål 

med historieundervisningen som Larsson talade om. Jag gör vidare gällande att 

Arfwedson och Lundmans tankar om att bland annat närsamhället som gränsbärare i 

arbetsutformningen är en faktor som spelar in, om än implicit. Jag uppfattar det som att 

lärarna är i mångt och mycket är präglade av den västerländska syn som ingår i bland 

annan lagstiftning och lärarrollens uppdrag, trots att de samtidigt har bestämda åsikter om 

att mångfald existerar och bör omfattas. Jag tycker att det här visas på en problematik då 

demokratibegreppet presenteras utifrån en, som jag kallar det, stadieteori, -den 

västerländska uppfattningen av människans framsteg. Hur gärna lärarna än önskar att 

omfatta mångfalden så syns den tyvärr inte via deras valda stoffområden. Däremot när vi 

ser till deras olika syften med urvalsstoffet skulle en sådan tanke kunna mer verifieras. 
                                                 
55 Salomon K ”En plädoajé för emanicipatorisk historieundervisning” ingår i Edgren L & Österberg E red 
Ut med historien – Historieundervisningens uppgifter idag Studentlitteratur Lund 1995 s. 124-ff 
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Mia arbetar utifrån orsak – konsekvens, Classe utifrån västerlandets uppkomst och 

nedgång, Karin med att påvisa demokratins framväxt och politiska skeenden. Anne-Marie 

har ett mer europeiskt perspektiv och är den enda som omnämner förföljelserna och att 

hon vill visa att de fortgår än idag, och inte endast på judar. Uppenbarligen ligger här en 

ansats till att mer explicit integrera andra kulturer och folkslag, om än europeiska.  

En central påverkansfaktor i undervisningen och per automatik i urvalsstoffet är 

läroboken/böckerna, även om åsikterna kring den som verktyg överlag är av tveksam 

natur. En fråga som jag i efterhand undrar över är om tiden för deras lärarexamen 

möjligen kan ha någon inverkan i valet att använda sig av läroboken som primärt 

redskap? Tyvärr har jag inget svar på frågan.  

Filmer har också funnit sin plats i undervisningen medan studiebesöken sällan 

förekommer eller genomförs i direkt anslutning till historieämnet. Alla hävdade också 

historieämnets vikt eftersom man genom historia kan åskådliggöra demokratibegreppet 

på ett bra sätt, men alla framhöll också att historia är ett svårt ämne att undervisa i, det 

måste åskådliggöras hos eleverna eftersom de sällan förstår vad historia står för. Är det 

kanske här svaret på läroboksfrågan bäst belyses. Ämnet är svårt och därför bäst att 

undervisas utifrån ett färdigställt material, vilka också filmer är. Medger inte historie-

ämnet samma flexibilitet som till exempel religionsämnet? Nu menar jag inte att historien 

skall skrivas om, utan funderar kring urvalsstoffen, är till exempel, som Mia undrade, 

flodkulturerna så viktiga? Skolan och lärarrollens avsikt är ju som de i första kapitlet 

menade att förmedla kunskap och agera handledare för att lära sig lära. 

Och ett gemensamt syfte som alla på ett eller annat sätt omnämnde var vikten av 

demokratiförankring, vilken enligt dem bäst fungerade i ämnet historia. Däremot, utifrån 

vad som framkommit praktiseras demokrati, enligt min uppfattning, i historie-

undervisningen enkelriktat. Ingen av lärarna har nämnt något om elevinflytande, eller att 

eleverna har tillåtits vara delaktiga i urvalsstoffet eller arbetsmetoderna, trots att ett par av 

dem talade om möjligheten att påverka beslut som omfattar eleverna själva. 
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Mångkultur i monotappning?  
 

Den svåraste frågan att besvara är den som handlar om huruvida invandrarfrånvaron 

återspeglas i stoffurval och undervisning. Problematiken ligger i att jag medvetet valt att 

”hemlighålla” dessa tankegångar. Men samtidigt är det (hemlighållandet) också en metod 

för att försöka fastställa en eventuell skolkod i historieundervisningen. Du finner aldrig 

svaret på en sådan om du uttryckligen säger att det är den du söker, svaren skulle då 

troligen bli krystade och mer ”politiskt korrekta” än vad intervjupersonen annars skulle 

svara. Arfwedson och Lundman har uppfattningen att en skolkod utformas under 

inflytande från skolans kontextuella sammanhang.  De talar bland annat om inre (skolan i 

sig), respektive yttre kontexter (närsamhället).56   

Till viss del behandlades kontexterna i första kapitlet - och i intervjuns första sex 

frågor. Jag ville på ett så tidigt stadium som möjligt försöka se om det redan där 

uppdagades några uppfattningar som indirekt gav svar på mina outtalade undringar men 

också för att inkludera utsagorna i de avslutande frågosvaren. Mindre avsnitt ur citaten 

nedan har också redan presenterats, men jag väljer att åter använda dem för att i ett större 

sammanhang bland annat erinra om vad som sades.  

Fråga två och tre i intervjuformuläret var: -Hur ser Du på uppfostringsproblemet i 

skola och samhälle förr och nu? och, -Har orten och skolan här någon speciell situation 

som påverkar ditt arbete? Mia inleder;  

 
”Solidaritetstänkandet har försvunnit. Jag tror att det hänger ihop med ”curlingandet”, det stjälper 

mer än det hjälper. Barnen saknar empati för andra människor och andra länders situationer. De 

vuxna ser också detta och försöker också mer att vägleda elever mer idag än förr. Vi har lite 

invandrare, jag skulle vilja ha fler invandrare. […] Vi har bra ”klientel” […] det är en väldigt 

positiv elevsyn här. Ledningen har en positiv inställning till personalen, vi ges/har större 

handlingsfrihet.” 

”Både skolan och samhället är bättre idag, skolan är etablerad och närsamhället är 

etablerat. Själv har jag endast två elever med invandrarbakgrund. Jag ser invandring som något 

positivt men tycker att Sverige tar dåligt hand om den positiva resurs som våra invandrare utgör. 

                                                 
56 Arfwedson G & Lundman L Skolpersonal och skolkoder – Om arbetsplatser i förändring. Liber 1984 s. 
18 
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Millesskolan är en ”skyddad värld” här går villa-barn”, jag bor själv i villa. Det är en positiv 

skolledning, och vi har ett öppet klimat. (Karin) 

”Skolan är en typisk medelklasskola, här går socialgrupp 1 och 2, föräldrarna har hyfsad 

bildningsnivå. Värderingarna i samhället stämmer väl överens med de i skolan, och eftersom de 

[föräldrarna] har tjänstmannabakgrund så skiljer deras syn sig sällan från lärarnas. Elevernas 

”kulturspråk” överensstämmer med mitt. Utmärkande (för Millesskolan eg komm) är den stora 

utvecklingsviljan. Vi har god materiell standard, och om något skulle saknas, så beror det nog 

snarast på att vi lärare inte har beställt material, mer än att det skulle saknas resurser.” (Matte) 

”Norra kommun är en bra kommun att undervisa i. Jag skulle aldrig byta kommun! 

Odensala till exempel är ju skittrist, men det påverkar inte Millesskolan utan ger väl hellre större 

inspiration. Vi har bra lärare och gott rykte, vi har […] en bra föräldrakontakt. Mest utmärkande är 

det öppna klimatet, 17 elever per klass och arbetslagen! Och att skolan ständigt förbättras.” (Anne-

Marie) 

 

Classe avrundar med sina tankar; 

 
”Norra kommun är utpräglat beroende av goda och dåliga resultat, det slår tillbaka på ekonomi 

och personaltäthet mm men det gäller inte oss, framgång föder framgång. Eleverna har med sig en 

helt annan skoltradition hemifrån. Skolan ligger inom ramen för normalfördelningskurvan, den är 

inte extrem. Om man inte ser till invandrarantalet, då är vi nog lite extrem. Idag är föräldrarna helt 

delaktiga. Vi har små klasser och ett gott socialt klimat och utmärkande är förändrings-

benägenheten.”  
 

Utifrån ovanstående citat utkristalliseras en gemensam uppfattning (kollektiv ståndpunkt) 

om att Millesskolan är en skola med öppet klimat och en bra och positiv skolledning som 

stöttar och uppmuntrar. Elevsynen anser de vara mycket bra och dom menar sig också ha 

en god föräldrasamverkan. Jag tror att den goda föräldrakontakten implicit grundas på att 

det är ”svenska” föräldrar. Det gemensamma språket underlättar för båda parter, där 

spelar definitivt närsamhället en roll då föräldrarna karaktäriseras som välutbildade med 

tjänstemannabakgrund. Dessutom har de enligt Mia full handlingsfrihet vad gäller 

undervisningen. Det framkom vidare vid intervjun, dock ej ovan presenterad, att 

skolledningens beundransvärt öppna hållning ibland gjorde henne ställd, då vissa frågor 

kändes som för ”stora” att besluta om enskilt i arbetslagen.   
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De små klasserna är en annan uttryckligen positiv sida med Millesskolan, även 

om det också kom fram vid intervjuerna att de är ”trångbodda”. Små klasser kräver ju 

som bekant fler klassrum och i synnerhet när den totala mängden elever är densamma 

som tidigare. Och en avgörande faktor för glädjen med läraryrket är obevekligen skolans 

vilja till förändring och utveckling, en del av den inre kontexten. 

Vi har väl alla vid det här laget förstått att Millesskolan är lite unik, det är tyvärr 

inte alla skolor förunnat att ha små klasser eller god ekonomi, även om kommunen har en 

intention om att föra en bra skolpolitik. Lärarna medger att de tycker att eleverna lever i 

en lite skyddad värld, ja till och med i en glasbubbla utan större kontakt med andra 

kulturer. Det uppfattar jag vara på grund av som Karin uttryckte, att närsamhället är 

etablerat. Det är ju överlag villabarn som går där och som jag själv hävdade, att de har 

lite bättre ekonomiska förutsättningar. Det finns enligt mig alltså ett outtalat vi och dom 

tänkande. 

 Men, och här vill jag understryka, det framkommer också en uppfattning om att 

solidaritetstänkandet har minskat bland eleverna liksom empati och kännedom om andra 

länders och människors situationer De säger att fler invandrarelever skulle vara bra för 

skolan eftersom nuvarande situation ligger eleverna lite i fatet. Även biträdande rektor 

Lisa Merkel instämmer i detta. Vid vår tidigare intervju påtalade också hon att skolan har 

få invandrare och att ökning av dem skulle vara positivt.57 Invandrare ses överlag också 

som en positiv resurs, ingen av lärarna har något emot invandrare. Men när jag summerar 

mina iakttaganden ställer jag mig följande frågor. Om Millesskolan hela tiden arbetar för 

förändring och utveckling, medveten om invandrarfrånvaron och historieämnet har 

tidigare menats vara viktigt just utifrån demokratitanken, och dessutom menar de sig vilja 

förankra den sociala biten av läraruppdraget, varför återspeglas det inte i stoffurvalen? 

Jag undrar, är historia ett för svårt/abstrakt ämne att implementera mång/interkulturalitet 

i? Lärarna uttrycker explicita tankar kring deras intentioner men som jag uppfattar det så 

aktualiseras/praktiseras de i dagsläget inte alls. Är det så att Lpo 94 i sig är så otydlig, 

eller är det kravet på ett västerländskt perspektiv som gör intentionerna omöjliga att de 

facto också praktisera? Jag grunnar på om det inte är så att det västerländska perspektiv 

                                                 
57 Intervju 2006-03-10 
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som skall anläggas i all undervisning egentligen krockar med demokratimålen? 

Åtminstone i historieundervisningen i en så svensk skola som denna är. 

 Läraren Inger Lindvall återger i sin artikel sociologen Lillemor Anderssons 

resultat av en undersökning hon gjort utifrån integrationsaspekten. Anderssons studie 

visar, ”att verklig integration uppstår när invandrarbarn från höghusområden får gå i 

samma klass som svenska barn från villaområden. […] och  att en viss 

klassammansättning kan stärka relationer mellan olika sociala klasser och etniska 

grupper, medan en annan kombination kan fördjupa klyftorna.”58 Dessa resultat kan 

knappast förvåna någon, och troligen heller inte lärarna på Millesskolan. Jag tänker här 

inte vare sig fördjupa mig eller fokusera på integrationsfrågan då den i sig är ett ämne för 

egen fortsatt forskning. Men med vetskapen om att mångfalden på skolan kommer till 

korta och kanske då också implicit medverkar till ökade klassklyftor varför är då 

urvalsstoffen så ”vedertagna” i den annars så dynamiska verksamheten? Det är möjligt att 

jag inte finner svaren i min egen undersökning utan indirekt istället besvaras av Gerd och 

Gerhard Arfwedson som påpekar att; ”Dagens urvalsproblematik och alla överväganden 

runt innehållets organisation försvinner heller inte för att de ”decentraliserats” från 

läroplaner till kursplaner.”59 Vilket jag antog.  

Dessutom har David Mellberg i sin studie av lärarnas historieundervisning i 

Rosengård60 visat att; ”Intervjuerna vittnade om att lärarna generellt inte arbetade med 

andra områden än vad som är ”vanligt” i en svensk skola. Det är enligt flera av lärarna 

omöjligt att gå in på varje enskild elevs historia”61  

Jag kan inte låta bli att fortfarande vara förbryllad, varför ges det västerländska i 

historieundervisningen förtur det mångkulturella perspektivet? Är det jag som har 

förutfattade meningar om detta? Mellberg fortsätter; ”Flera lärare ansåg att man måste 

arbeta med religionerna och visa på de nära banden mellan judendom, kristendom och 

                                                 
58 Lindvall I ”Naturliga möten mellan olika kulturer – ett sätt att stärka den sociala kompetensen” ingår i 
Didaktikens carpe diem red Kroksmark T Studentlitteratur Lund 1999 s. 160 
59 Arfwedson G & Arfwedson G Didaktik för lärare - En bok om lärares yrke i teori och praktik 
DIDACTICA 8 HLS förlag andra omarb uppl Stockholm 2002 s. 214 
60 En stadsdel i Malmö starkt präglat av det höga invandrarintalet.  
61 Mellberg D ”Det är inte min historia – En studie av historieundervisning i ett multietniskt samhälle” 
ingår i Historien är nu – en introduktion till historiedidaktiken Karlsson K-G & Zander U red 
Studentlitteratur Lund 2004 s. 235 
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islam innan man kommer in på Förintelsen.”62  Om man skall göra så som Mellbergs 

studie visar, betyder det att religionsämnet bör ges företräde innan man över huvudtaget 

kan närma sig historieämnet på ett fruktbart sätt. Å andra sidan visar hans resultat på att 

det endast är de abrahamitiska religionerna som bör ges företräde. Fler trosuppfattningar 

än så har vi väl ändå i Sverige? Tyvärr visar han inte på några konkreta förslag i frågan 

varför idén, om än intressant, måste lämnas därhän. Och eftersom jag nu märker att jag 

börjar närma mig områden som inte omfattas av min undersökning är det bäst att 

konkludera detta kapitel. 

Sammanfattning  

 
Lärarna på Millesskolan upplever att de har full uppbackning från den positiva 

skolledningen, vilken också ger lärarna full valfrihet kring hur de väljer att lägga upp och 

planera sina lektioner. Skolan är populär bland annat för att de har bra lärare men också 

för att de har ett bra ”klientel”. Föräldrarna har också har värderingar som överens-

stämmer med skolans, och vilka de dessutom har en bra kontakt med. Men de hävdar 

samtidigt att skolan skulle må bra av fler invandrarelever då de skulle vara en tillgång för 

de elever som nu går där eftersom de [ofta] saknar både kännedom och kontakter med 

andra kulturer. Jag väljer att kalla deras tankar för perifera påverkansfaktorer gällande 

undervisning och urvalsstoff. De är, som innan presenterats, medvetna om den 

avsaknaden av mångfald skolan består i, men inget tyder på att mångfalden ges företräde 

i stoffurvalen men möjligen kan uppfattas utifrån deras syften med undervisningen. Jag 

menar att demokratimålen i Lpo 94 krockar med lärarnas intentioner då enbart det 

västerländska perspektivet presenteras. Å andra sidan visar färsk forskning på att 

urvalsstoffen i historia inte skiljer sig mellan en ”svensk” skola kontra en med mångfald, 

däremot att en klassammansättning med enbart svenska elever kan sägas bidra till ökade 

klyftor mellan invandrare och svenskar.   

Förutom detta låter anas att decentraliseringen inte har medfört några större 

förändringar i ämnesurvalen, vilket jag innan undersökningen var övertygad om. Trots att 

                                                 
62 Mellberg D ”Det är inte min historia – En studie av historieundervisning i ett multietniskt samhälle” 
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lärarna menar att empatin för andra kulturer minskat, uppfattar jag det som 

historieundervisningen inte har Mycket att erbjuda på den punkten.  

 

Analyserande slutsatser 
 

Jag ville med denna studie söka svar på om det fanns någon outtalad skolkod som 

återspeglades i urvalsstoffet och arbetsmetoderna i historieundervisningen på 

Millesskolan. Tanken väcktes under min långa praktik på skolan då jag upptäckte att den 

i princip helt saknade elever med invandrarbakgrund och bland lärarna fanns det inga 

alls. Jag valde att intervjua ett antal SO-lärare på skolan för att finna svar på mina 

undringar. 

Den teoretiska ansatsen hämtade jag från Gerhard Arfwedson och Lars Lundman 

som forskat kring skolkoden som sådan, men då utifrån skolan som arbetsplats. Jag valde 

att endast applicera vissa delar av deras tankar i detta arbete. Björn Falkevalls tankar 

kring centrala respektive perifera påverkansfaktorer har jag haft hjälp av inför den 

slutliga resultatanalysen.  I jämförelse med Falkevalls studie kan jag konstatera att vi inte 

har funnit lika påverkansfaktorer, hos honom var till exempel läroboken av mindre 

betydelse, en perifer påverkansfaktor, medan den i min studie visat sig vara en central 

påverkansfaktor. Skillnaden menar jag bero på att vi studerat två olika ämnen, han 

undersökte hur religionsundervisningen utformades medan jag har tittat på urvalsstoff i 

historieämnet.  

 Arfwedson och Lundman påtalade också den problematik som skolkodsforskning 

kan utgöra eftersom fenomenet i sig är så komplex. De presenterade dock ett antal 

faktorer som kan studeras för att försöka ringa in de normer som finns bland de kollektiva 

ståndpunkterna. Bland annat talade de om skolledning, kollegor och klimatet på skolan. 

Men de talade även om närsamhället, vilket de menade vara en betydande faktor i 

friheten att utforma och planera lärares arbete. Eftersom jag också endast befunnit mig på 

skolan under en bestämd period skall mina resultat kopplas till densamma. Mitt utifrån-

perspektiv är alltså en rekonstruktion av de mönster jag tycker mig funnit. 

 När det handlade om urvalsstoffet i historieundervisningen har studien visat att 

alla lärarna i princip lyfte fram liknande områden som viktiga, vilket förvånade mig lite. 
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Världskrigen, revolutionernas tid och antiken. Jag gjorde antagandet att stoffen skulle ha 

förändrats över tid på samma sätt som skolan gjort, och möjligen också att det ”svenska” 

skulle lysa igenom. Jag vet egentligen inte vad jag själv trodde att det ”svenska” skulle 

tänkas kunna vara, men antog att till exempel stormaktstiden kunde ses som ett ”svenskt” 

inslag. Mitt antagande visade sig vara ogrundat. En central påverkansfaktor i 

undervisningen var läroboken, även om lärarna verkade ha ett något ambivalent 

förhållande till densamma. Också inom forskningsvärlden har det visats argumenterats 

både för och emot lärobokens betydelse. Av perifer karaktär var dock elevernas 

medinflytande till stoffurvalen, ingen av lärarna upplyste om att så skulle varit fallet. En 

möjlig orsak till detta kan vara att historia är ett svårt ämne att undervisa i. Ämnet är 

abstrakt för många elever och måste åskådliggöras för dem. Jag fick därför uppfattningen 

av att man använde sig av gamla bekanta områden, dvs bekanta för lärarna. Forskning har 

visat att det krävs mycket av en historielärare för att presentera/introducera ett, kanske 

också för dem själva, nytt område. Möjligheter till fortbildning inom historieämnet synes 

varit liten.  

Deras syften med undervisningen varierade dock mer, liksom arbetsmetoderna. 

Avsikterna var orsak – konsekvens, västerlandets uppgång och nedgång, demokratins 

framväxt och viktiga politiska skeenden. En av lärarna fokuserade på förskjutningen från 

”öst till väst-konflikten” i Europa. Här återkommer jag till vad jag menar vara ett statsikt 

västerländskt perspektiv, men jag håller inte lärarna som ”ansvariga” för detta utan menar 

att Lpo 94 är boven i dramat. Så länge som det västerländska skall ges företräde menar 

jag att det troligen är näst intill omöjligt att implementera mångfald och interkulturalitet. 

Det vore därför en god idé att åter fästa blicken på vad som presenteras i dagens 

läromedel dvs att granska dem närmare. Av de olika böcker som Millesskolan använder i 

historia, och som jag tagit del av, fördjupas inga som helt åsikter eller reflektioner kring 

dagens och heller inte om dåtidens mångfald och på vilket sätt den delen av historien är 

viktig för dagens elever. Detta faktum är som jag ser det, ett stort problem, både för våra 

svenska elever men i synnerhet också för de invandrade barnen med olik kultur i bagaget.   

När det handlade om ämnesvalen samt syftena med dem kopplade jag dem bland 

annat till den yttre kontexten som Arfwedson och Lundman talade om. Lärarna föreföll 

utgå från att eleverna besatt en del förkunskaper vilka jag valde att sätta i förbindelse med 
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den socioekonomiska aspekten. Med den menade jag att eleverna har relativt välutbildade 

föräldrar och därför en annan skoltradition i bagaget. Jag gjorde tolkningen att lärarna 

förutsatte att områdena som behandlades i historieundervisningen också var bekanta 

områden för föräldrarna ifrån deras skolgång. Som en informant nämnde; -vi talar samma 

kulturspråk och skolan och närsamhället har samma värderingar. Min tolkning är här att 

det är de västerländska värderingarna som åsyftas. Trots att jag uppfattade ett vi och 

dom-tänkande gällande invandrare så antyddes åtminstone ambitionen att visa på världen 

”utanför” närområdet i historieundervisningen, då demokratitanken och den sociala 

fostran var återkommande begrepp vid intervjuerna.  Men här vill jag åter poängtera, med 

risk för att bli tjatig, lärarnas intentioner i stort omfattades av mångfalden i samhället men 

de uppdagades inte på det sätt jag antog att de skulle göra i historieundervisningen.   

Även om de med tydlighet påvisade medvetenheten om att skolan är väldig 

”svensk” och att de har extremt få elever med invandrarbakgrund, har jag tyvärr inte 

kunnat finna något uttryckligen tyder på att urvalsstoffen skulle kunna kopplas till detta 

faktum. Det är möjligt att ett ökat antal invandrarelever och deras föräldrar skulle kräva 

andra områden än de vedertagna, men det är tyvärr bara ett antagande från min sida. 

Tvärtom visade färsk forskning på att en multikulturell skola använde sig av liknande 

ämnen i historieundervisningen! Vad som däremot blev uppenbarat, om än implicit, var 

att det fanns en uttrycklig uppfattning om att invandrarelever medförde problem. 

Framgången och populariteten med Millesskolan synes vara just avsaknaden av 

invandrarelever. Ingen sa detta rakt ut, utan det är en tolkning jag gjort utifrån deras 

utsagor i stort, även om de också i vissa fall menade att fler invandrarelever skulle vara 

bra för skolan. Andra viktiga centrala påverkansfaktorer var skolledningen och det öppna 

klimatet, de små klasserna samt den goda ekonomin. Likaså arbetslagens betydelse, alla 

framhöll deras vikt på ett eller annat sätt, men den delen av resultaten kan jag inte på ett 

relevant sätt koppla till historieundervisningen och urvalsstoffen, utan dessa menar jag 

var av vikt för hela skolverksamheten.  

Studien har varit mycket intressant att genomföra och mina informanter och andra 

personer på skolan mycket tillmötesgående. Men när det kommer till min huvudfråga, att 

finna en skolkod i historieundervisningen har jag inte funnit en tydlig sådan. Den skolkod 

som jag uppfattar existera är egentligen en motsättning som synes ligga implicit i 
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historieundervisningen. Det verkar föreligga ett problem mellan å ena sidan den 

historiska sidan av demokratibegreppet kontra den västerländska demokratisynen som 

skall prägla all undervisning i svenska skolor. Jag uppfattar det som att lärarnas 

undervisningsmål krockar med demokratitanken i stort. Jag menar att när man undervisar 

i demokratins framväxt utifrån ett historiskt perspektiv måste man också komma ihåg att 

värderingarna på samma sätt har förändrats över tid. Med en sådan infallsvinkel kanske 

det skulle vara lättare att implementera mångfalden i ämnet? Jag vet inte, utan det får bli 

något som jag själv får söka svar på i min framtida karriär som historielärare. 

Jag tror att en anledning till att jag inte lyckats fullt ut med att finna en tydlig[are] 

skolkod är att jag valde just historieämnet. Jag var inte medveten om att ämnet anses 

vara, både av lärarna på Millesskolan och inom forskarvärlden, ett mycket svårt ämne att 

undervisa i. En annan faktor som troligen spelat in är att man för bästa resultat bör 

observera själva undervisningen under längre tid. Forskaren Kate Patrick hade för sin 

artikel studerat två historielärare under tre terminer. Jag tror därför att det inte är en total 

omöjlighet att utkristallisera en skolkod i historieundervisningen på Millesskolan, men att 

mer tid behövs för en studie av detta slag. Mina resultat baseras på de ståndpunkter och 

påverkansfaktorer jag ansåg mig finna under en kortare tid. 

Jag efterlyser därför mer forskning kring den infallsvinkel jag valt, då det synes 

läggas ner stor energi på det motsatta. Jag har medvetet inte inkluderat den typen av 

mångfaldsforskning, även om jag är fullt på det klara att den skulle vara ett synnerligen 

bra komplement för att finna eventuella skolkoder som kan sägas vara ”svenska”. Varken 

tid eller utrymme har funnits för min studie. Men jag är övertygad om att för på bästa sätt 

kunna möta och förmedla betydelsefull historiekunskap till dagens elever, oavsett 

bakgrund, måste verktygen för helheten ytterligare utforskas.  
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Efterord 
 
Kort vill jag bara delge att jag parallellt med denna studie också tittat på 

religionsundervisningens betydelse i en så etniskt homogen skola som Millesskolan är. 

Studien är fortfarande under arbete men visar i dagsläget på väsentligt skilda resultat än 

vad jag fann i historieundervisningen. Möjligheterna till dynamisk interkulturell 

undervisning framstår som väsentligt mer fruktbara i religionsämnet än vad historieämnet 

kan erbjuda.   
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Bilaga 1 

 
 

Intervjufrågor till SO-lärarna på Millesskolans högstadium 
 

 
 
Inledningsvis: Namn, kön, ålder, civilstånd, barn, antal år på Millesskolan, antal år i yrket 
– tid för lärarexamen, tidigare lärartjänster, eller andra tjänster på Millesskolan? 
 
 
 
 

1. Hur har Din syn på skola och undervisning förändrats sedan Du började 
som lärare? 

 
2. Hur ser Du på uppfostringsproblemet i skola och samhälle förr och nu? 

 
3. Har orten och skolan här någon speciell situation som påverkar Ditt arbete? 
 
4. Vad uppfattar Du som de mest pedagogiska problemen just nu? 
 
5. Hur ser Du på den statliga reformverksamheten i skolan under senare år? 
 
6. Vad är mest utmärkande för den här skolan då det gäller arbetsförhållanden 

och arbetsmiljö? 
 
7. Välj tre, eller valfritt antal, områden som Du anser vara viktiga[st] i historia 

och som Du alltid väljer att ta med i din undervisning. 
 

8. Hur Mycket undervisningstid, av den totala SO-tiden, uppskattar du att du 
använder till historia?  

 
9. Dina mål med undervisningen och ämnesurvalet? 

 
10. Varför blev Du lärare? 

 
    
 
 


