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Redaktionellt

Per-Olof Erixon 

Inför Umeå universitets stora högtid 
den 13 oktober 2001 hade Fakultetsnämnden 
för lärarutbildning utsett tre hedersdoktorer, 
vilka på olika sätt gjort en viktig insats inom 
området lärarutbildning och pedagogiskt 
yrkesverksamhet: Karl-Georg Ahlström, Lena 
Hjelm-Wallén och Margareta Söderwall. 
Karl-Georg Ahlström, professor emeritus i 
Praktisk pedagogik, har i sin forskning om 
lärares arbete bland annat intresserat sig för 
undervisningsmetodiska föreställningar och 
övertygelser bakom lärares och lärarutbildares 
handlingar i pedagogiska situationer.

Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén lade 
som utbildningsminister 1985 fram propositionen 
om en förändrad grundskollärarutbildning. 
Förändringen ledde i Umeå till ett reformar-
bete som nu har resulterat i att forskning 
och forskarutbildning med anknytning till 
lärarutbildningen kraftigt byggts ut.

Margareta Söderwall har både som lärare 
och metodiklektor gjort viktiga insatser inom 
området lärarutbildning och pedagogisk yrkes-
verksamhet. Kanske är hon mest känd för sitt 
arbete med den teaterverksamhet hon bedrev 
vid läroverket i Umeå, Shakespearesällskapet. De 
tre hedersdoktorernas föreläsningar publiceras 
i detta nummer.

Skolforum, Nordens största mä ssa för 
lärande, ägde rum 29-31 oktober 2001 på Stock-
holmsmässan i Älvsjö. Arrangörerna för mässan 
var Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och 
Föreningen Sveriges Läromedelsproducenter.På 
mä ssan fanns ett Forskartorg där aktuell 
forskning kring förskola och skola presenterades. 
I år hade sex högskolor, däribland Umeå 
universitet, erbjudits att presentera sin aktuella 
forskning, dels genom skriftligt material, dels 
genom kortare presentationer/miniföreläsningar. 
Tanken är att detta material senare också 
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skall ställas ut i Lärarutbildningshuset, Umeå 
universitet.

Den utbildningsvetenskapliga kommit-
tén inom vetenskapsrådet har nu fördelat 
forskningsmedel för år 2002. Bland de 
forskningsprojekt från Umeå som fått medel 
kan nämnas: ”Vä rdegrundsfrågor i den 
nya lärarutbildningen – en studie om etiska 
och moraliska dilemman i en föränderlig 
värld”. Projektledare är Gun-Marie Frånberg, 
Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Nationellt 
centrum Värdegrund-Livsvetenskap. Projektet 
tilldelades sammanlagt 5,15 miljoner för tre 
år. Ett annat projekt som tilldelats medel, sam-
manlagt 1,95 miljoner för tre år, är ”Meningslös 
eller meningsfull matematik: Förmågan att 
resonera matematiskt”. Projektledare är Johan 
Lithner, Matematiska institutionen, Umeå 
universitet. Läs mer på HYPERLINK 

www.vetenskapsradet.se/pressuvkbeslut.htm 
www.vetenskapsradet.se/pressuvkbeslut.htm.

Den första doktorsavhandlingen i det nya 
ämnet Pedagogiskt arbete har nu granskats 
offentligt. Avhandlingen heter Åldersblandning 
i skolan. Elevers erfarenheter och har författats 
av Monika Vinterek. Disputationen ägde rum 
lördagen den 8 december 2001.

Förutom hedersdoktorernas förelä sningar 
innehåller detta det sista numret av Tidskrift 
för lä rarutbildning och forskning år 2001 
tre artiklar samt en recension av en nyligen 
framlagd avhandling.
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Barnbildens livfulla 
vinkande

Carin Jonsson

strukturell som individuell nivå. Att språkligt 
kunna meddela sig är i grunden en demokratisk 
fråga, vilken också kraftigt belyses via styrdokument 
för skolan. Genom språket eller på grund av 
språket kan vi förstärka traditionella mönster, så 
t ex genom att konstituera fl ickors och pojkars 
bildspråkliga uttryck som ”gulliga” respektive 
”häftiga”. Genom språket kan vi också bekräfta 
och synliggöra dessa kulturella avtryck i avsikt att 
påverka och förändra för att skapa nya strukturer 
och bidra till omdefi nieringar av t ex roller.

Enligt Vygotsky kan skrivandet ses som 
en förlängning av våra gester. Kan då även 
barnets bildberättande ses som ett livfullt 
vinkande, vilket på samma sätt som skrivandet 
kräver ett engagerat möte och intresse från 
betraktaren/läsaren av bilden/texten?

Genom språket synliggörs individers före-
ställningar, drömmar och visioner i en socio-
kulturell kontext. Vi vet att språk kan fungera 
som ett makt- och kontrollinstrument på såväl 
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Det är uppenbart att det fi nns bärande 
likheter och skillnader mellan det linjära talade 
och skrivna språket och det rumsliga bildspråket. 
Dessa skillnader på såväl en manifest som på en 
latent nivå, kan öppna upp för nya intressanta 
rön kring språk- och bilddidaktik, där lärar- 
och elevkompetensfrågor behandlas utifrån 
ett vidgat språkbegrepp. Alla barn har, när 
de kommer till skolan, en lång vana av att 
göra bilder, men de har liten eller obetydlig 
erfarenhet av att tala om och berätta kring sina 
bilder. Många barn lär sig att läsa genom att 
skriva, men fi nns det något samband mellan 
betydelsesystemen i barns bildberättande som 
också gynnar skriftspråksutvecklingen? Genom 
bilder kan vi se vad vi säger och tala om vad 
vi ser. Vi kan tala om en slags synliggörande 
förståelse av betecknande och medbetecknande 
föreställningar. 

Ett vidgat språkbegrepp
Språket spelar en synnerligen viktig roll 
i vårt samhälle. I växelverkan mellan olika 
språkliga uttrycksformer speglas vår kultur, 
innefattande såväl våra verklighetsuppfattningar 
som våra visioner. Bild- och textspråklig 
bevisföring och argumentering ligger till grund 
för politiska, ekonomiska, ideologiska och 

administrativa beslut. För att kritiskt kunna 
möta, granska, problematisera och tolka verbala 
och visuella påståenden, d v s ha möjlighet att 
förstå och delta i beslutsprocesser som berör 
och påverkar oss, krävs att vi som individer blir 
funktionella skrift- och bildspråksanvändare. 
Vår tids informationsteknologi utmanar nytt-
jaren med krav på bearbetning av en aldrig 
sinande ström av information och brus. Göran 
Sonesson belyser i sin artikel ”Den visuella 
semiotikens system och historia” bilden som ett 
dominerande betydelsesystem i vårt samhälle. 
Som en konsekvens av detta blir det enligt 
Sonesson viktigt att vidga den verbalspråkliga 
uppmärksamheten på hur betydelser förmedlas, 
till att innefatta även bildbetydelser (Sonesson, 
2000).

Sheila Rowbotham tar i sin artikel ”Bakom 
Spegeln” upp det manliga språkets makt- och 
kontrollinstrument där kvinnan tvingas att se och 
defi niera sig själv genom ett utan förperspektiv. 
Rowbotham ser dock en framkomlig väg för 
självupptäckt och identitet. Hon menar att 
när vi kan se tillbaka på oss själva ”genom 
våra egna kulturella skapelser, våra handlingar, 
våra tankar, våra skrifter, vår organisation, 
vår historia, vår teori, börjar vi upprätta en 
ny verklighet”(Rowbotham, 1996). Hon talar 
om ordet, men här inryms också möjlighet 
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till upptäckt av våra speglade föreställningar 
i och genom bilden. 

Med kunskap om bilder genom bilder, kan 
bildens uttryck bli en utvecklande arena för både 
fl ickors och pojkars kulturella gestikulerande.

Pojkar är pojkar 
och fl ickor är fl ickor
En grupp studerande vid lärarutbildningen 
uppmanades att under genomförd praktik 
under innevarande år refl ektera över situationer 
där de på olika sätt ansåg det värdefullt att 
problematisera handlingar där genderfrågor 
aktualiserats.1 Studenterna kunde via exempli-
fi eringar visa på situationer där både elever och 
lä rare agerade på ett sådant s ä tt att det 
tydligt framgick skillnader mellan pojkar 
och fl ickor vad gällde både bemötande och 
förväntningar. Noteras bör att studenterna var 
mycket observanta med avseende på det sociala 
samspelet. De betonade språket som ett medel 
för handling och interaktion, där både makt- 
och dominansfrågor blev oväntat tydliga. Ingen 
av studenterna problematiserade emellertid eller 
ens kommenterade egentliga innehållsfrågor 
vare sig det gällde muntlig eller skriftlig kom-
munikation i undervisningssituationen. 

En kvinnlig student skriver.

    I min praktikskola var en elev som jag och min 

praktikkompis fann som en liten annorlunda 

men ändå charmig pojke. Han pockade på 

uppmärksamhet och var lite störande i klassrum-

met. Vi fann honom intressant. Men när vi sen 

fi ck reda på att det var en fl icka tyckte vi genast 

att hon hade ett jobbigt och kaxigt sätt. 

En manlig student skriver. 

     När jag själv gick i femman var det inte alls 

ovanligt med mjukisbyxor och Bamsetröja på 

både tjejer och killar. Nu däremot försöker dessa 

11:åriga, framförallt tjejer klä sig så utmanande 

som möjligt. Det sminkas och grejas med håret 

och det är som om de inte har tid att vara barn 

längre, som om de inte är pojkar och fl ickor 

längre, utan män och kvinnor. 

Båda studenterna ställer sig som betraktare 
och tittar på eleverna. Under betraktandet 
växer föreställningen av det önskvärda eller 
icke önskvärda fram för dem ur situationen: 
fl ickor ska vara fl ickor och pojkar ska vara 
pojkar –detta kan ses som en tänkt bild, eller 
föreställning. Men vad berättar den konkreta 
bilden av barnet som framstår som en kvinna? 
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Vad berä ttar bilderna om bilderna? Vad 
skulle den förlängda vinkningen i form av 
skrift, teckningar eller målningar av barnen 
producerade i situationer när eleverna skriver, 
ritar och målar uttrycka? 

Ingen av studenterna angav exempel på 
elevproducerat text- eller bildmaterial vare sig 
till form eller innehåll. Hade de genom att vidga 
intresset till att även innefatta elevprodukter 
kunnat upptäcka nya eller kompletterande bilder 
som förklarar och ger förståelse för roller och 
förväntningar, attityder och normer inom och 
mellan individer i gruppen? Studenterna var 
varken ouppmärksamma eller ointresserade, de 
bekräftar snarast det gamla ordspråket ”det är 
svårt att upptäcka skogen för alla träd”. När 
vi inte vet hur och på vad vi ska titta vet vi 
följaktligen inte heller vad vi förbisett. Studenterna 
är själva en del av vad de förväntas se hos andra. 
De befi nner sig både i och framför den spegel 
Rowbotham beskriver, d v s de betraktar hos andra 
konsekvenserna av den kultur, av den verklighet 

de själva är delaktiga i och produkter av.

Att kunna se. Om rätten till 
bild – och skriftspråklighet
För att vi ska kunna möta bilden och förstå 
och begripa vad vi ser, krävs att vi tillägnar 

oss rimliga verktyg för uppgiften. Semiotik 
eller teckenlära kan defi nieras som vetenskapen 
om betydelser och hur dessa uppstår. I den 
meningen kan vi betrakta all human- och 
socialvetenskap som semiotisk (Sonesson, 
2000). Av den allmänna semiotiken utgör 
bildsemiotiken en del. 

     …den behandlar bildens plats i den kom-

munikationsakt genom vilken bildmakaren 

förmedlar den till en bildbetraktare, bildmakarens 

tänkta närvaro i bilden och den mottagarsituation 

som akten definierar för betraktaren. Den 

sysselsätter sig med de sociala och kulturella 

omständigheter under vilken bilden blir bild för 

betraktaren (Sonesson, 2000, s. 2). 

Enligt Sonesson är jämförelsen mellan 
bild tecken och andra språkliga tecken viktiga 
för att 

förstå skillnader och likheter mellan de olika 
uttrycken. I semiotiken skiljer man mellan 
symboliskt (konventionellt), ikoniskt (avbildat) 
och indexikalt (avtryckt) tecken. Konventionella 
tecken bygger på medvetna eller omedvetna 
överenskommelser där det betecknade saknar 
direkt förhållande till det som de betecknar, 
t ex skriven text. Ikoniska tecken bygger på 
likhetsförhållande mellan tecknet och det 
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betecknade. Indexikala tecken däremot utgör 
spår eller avtryck (index/markör), där ett tydligt 
exempel på det indexikala tecknet blir rök som 
index på eld, eller spår i snön som ett tecken 
på att något/någon passerat. Konventionella 
tecken är oftast lineära, medan ikoniska tecken 
läses rumsligt utan direkta riktningsangivelser. 
Till skillnad från när vi läser en text träffas 
vi av hela innehållet i bilden på en gång. I 
samspelet mellan text och bild, mellan det 
konventionella och det ikoniska, det manifesta 
och det latenta (det synliga respektive det 
kulturellt- och personligt associativa i bilden), 
fi nns ett intressant och viktigt utforskarområde, 
där det verbala bildspråket, metaforen, får en 
särskild betydelse.2 

Vi har alla olika etablerade föreställningar 
om våra språkliga kompetenser, detta gäller 
även vår förmåga att kommunicera via bilder. 
Fredrik Lindströms stil är på gränsen till 
raljerande när han lekfullt skriver ned sina 
tidvis allvarliga tankar om språket som social 
praktik. Lindström avser det verbala språket när 
han skriver; ”…och det kan fi nnas många skäl 
att försöka ingjuta en smula självförtroende i 
människor inför deras eget språk” (Lindström, 
2000). Påståendet har troligen lika stort berät-
tigande vad det gäller individens förhållande 
till bilden som språk. Catharina Grynbaum 

lyfter fram ett annat perspektiv då hon menar på 
att man genom andra språk får syn på sitt eget. 
Hennes exempel, ”Tíminn útrunnin”(tiden 
utrunnen), hämtas från en parkeringsmätare 
stationerad i Reykjavik emedan vi på gatu-
kontorsvenska lä ser vi; ”Avgift ej erlagd” 
(Grynbaum, 2000, s. 130). Låt oss vidga 
Grynbaums refl ektion om andra språk till att 
även innefatta ett vidgat språkbegrepp. På 
så sätt kan hennes exempel indirekt visa på 
bildens möjligheter att gestalta och värna om 
det bildliga uttrycket, metaforen, vilken till stor 
del lever i och levandegör kommunikationen 
människor emellan. Dali målade den rinnande 
tiden, barnet tecknar havet som springer upp för 
trappan. Bildens språk är gränsöverskridande 
och brobyggande om vi vänjer oss vid och lär 
oss att använda dess grammatik och logik.

Vid läsning av Arnhild Taksdals text om 
praktisk verktygslåda för textanalys ur ett 
genderperspektiv förbiser författaren just 
bildens kommunikativa betydelse. Taksdal 
skriver; ”Er teksten forførerisk? Brukes litterære 
grep, f eks bilder?” (Taksdal, 1992, s. 305). 
Taksdal tillmäter här bilden birollen som ett 
litterärt grepp, en slags dekoration till texten. 
Rowbotham synliggör problemet med att våra 
föreställningar om kön riskerar att konserveras 
genom bland annat det talade och skrivna 
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språket (Esseveld och Larsson, 1996, s.204-212). 
Genom just bilden har vi kanske en möjlighet 
att via dess uttryck mötas på en arena där 
vi tillsammans kan betrakta det omedvetna, 
självklara eller dunkelt sagda, m a o att lära 
oss att både urskilja skogen och träden. Alltså 
med ett mer vidgat språkbegrepp, där bilden 
också får ett egenvärde, kan de båda språken 
mötas och komplementärt stödja och befrukta 
varandra.

Efter många års arbete tillsammans med 
barn i de tidiga skolåren, tycker jag mig ha 
funnit belägg för att många barn, både fl ickor 
och pojkar, föredrar att skriva framför att läsa 
vid den första läs- och skrivinlärningen. Barnen 
utgår också gärna från, eller kompletterar, berät-
tandet med att göra egna bilder/bildberättelser 
(Jonsson och Nyström, 1998). I bilden återfi nns 
såvä l det generella som det specifika, det 
tillfälliga och det noggrant planerade avtrycket 
av ett barns förestä llning och förståelse av 
sig sjä lv och sin omvärld. Ur ett läs- och 
skrivinlärningsperpektiv är det allvarligt om 
bildens värde reduceras till att fungera som en 
parentetisk kommentar eller endast som textil-
lustration. Genom bildens uttryck kan barnets 
erfarenhetsvärld och utvecklingspotential 
synliggöras. Genom en uttalad uppmärksamhet 

på möjligheten att välja bildens uttryck som en 
komplementär språkart för begreppsbildning 
kan kanske näring ges till barnets förmåga 
att uppfatta nya vägar för det skrivna språkets 
system och möjligheter. 

Vid en didaktisk rikskonferens i Kristian-
stad, ”Lärandets lustgård”, under innevarande 
år presenterade ett lärarlag entusiastiskt och 
övertygande ett läsprojekt för sex- till tioåringar. 
Under projektet ska barnen stimuleras till 
läsning av och samtal om skönlitterära texter. I 
små skrivböcker får eleverna inklistrade bilder 
som kopierats ur de aktuella läseböckerna. Till 
bilderna ska eleverna skriva boktitel och en eller 
fl era meningar om bilden. Bilderna färgläggs 
med kritor. På en förfrågan om varför eleverna 
inte får möjlighet att vä lja alternativet att 
göra egna bilder, svarar lärarna att nu är det 
läsning och skrivning som ska tränas, många 
barn lägger ned alldeles för mycket tid på sina 
teckningar. Naturligtvis har de rätt, somliga 
barn lägger ned oerhört mycket tid och kraft 
på sina bilder, men ett sådant förringande av 
bildskapande ger otydliga signaler om bilden 
som språkhandling.

I svenskämnets kursplaner för grundskolan, 
defi nieras ämnet som ett medel för kommunika-
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tion ”för att utveckla människans personlighet 
och hennes förmåga att tänka och lära, men 
också nyckeln till det kulturella arvet och 
litteraturen” (Kursplaner för grundskolan, 
s.103). Vidare poängteras vikten av att utgå från 
elevernas erfarenheter och den egna upptäckten 
av språket som objekt, där ”ämnet knappast 
delas upp i moment som bygger på varandra i en 
given turordning” (Kursplaner för grundskolan, 
s.104). Indirekt kan vi här utläsa att begreppet 
kommunikation snarast innefattar individens 
förmåga att kunna förstå, skapa och uttrycka sin 
egen uppfattning om sig själv och sin omvärld 
än som en isolerad, exakt och preciserad färdig-
het. Det vore intressant att pröva ovanstående 
resone mang utifrån ett vidgat språkbegrepp där 
även barnets samlade erfarenhet via bilden med 
dess struktur och semantik tillåts dialogisera 
med det verbala och det skrivna språket vid läs- 
och skrivinlärning. Barn talar och gör bilder, 
berättar genom symboliska konstruktioner 
utan kunskap om formella regler. I barnets 
berättande inryms dess tolkning och förståelse 
av verkligheten, vilket i sin tur kan ge peda-
gogen en djupare förståelse för barnet. Lars-
 Göran Malmgren indelar svenskämnet i tre 
konceptioner, som färdighetsämne, kul turellt 
bildningsämne och pedagogiskt erfaren hets-
ämne (Malmgren, 1996). En tänkbar möjlighet 

vore att lägga dessa konceptioner även mot 
bildarbetet i skilda kontexter för att utkristal-
lisera bärande likheter men också eventuella 
avgörande skillnader.

Kieran Egan betonar i sin bok, Berätta som 
en saga, skrivandets värde (Egan, 1995). Här 
betonas skapandet innefattande praktiska och 
estetiska överväganden där idéer inplanteras 
och struktureras samt ger spelrum för andra 
färdigheter. Egan har lånat argumenten från 
Ellis W Eisner som i sin artikel What do 
children learn when they paint? ger motsvarande 
argument för barns bildarbete. Det förfaller här 
rimligt att anta att text- och bildproduktion 
även kan betraktas ur ett både- och perspektiv, 
en dualism där det genuina konceptet får 
motsvara barnets roll som både bild- och 
textskapare.3

Vid ett seminarium i Stockholm inom ramen 
för projektet ”Kultur för lärande” föreläste 
Mikael Alexandersson mot bakgrund av vikten 
av ett vidgat textbegrepp om ”De estetiska 
arbetsprocesserna i skolan” (Alexandersson, 
2000). Alexandersson talar om den transparenta 
skapande verksamheten där kunskapsprocessen 
i estetiska arbetsprocesser ofta förbises. Elevens 
förmåga att berätta är enligt Alexandersson 
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i grunden en djupt demokratisk fråga, där 
”[e]leven måste få utveckla förmågan att lära 
sig berätta om hur de förstår det de gör, om sina 
upplevelser. Att berätta innebär att förmedla 
en inneboende tanke, en vision, en önskan 
eller ett känslomässigt engagemang av något 
slag” (Alexandersson, s.12). (Se ovan Egan 
och Eisner) Vidare anför Alexandersson 
argument för forskning vägledd av teorier om 
ämnesstruktur, i försök att ”förklara eventuella 
samband mellan estetiska erfarenheter och 
allmän skolframgång” (Alexandersson, s.10). 

Söta fl ickor och fräna pojkar
För att belägga ovanstående vill jag 
problematisera barnbildens betydelse ur ett 
perspektiv där vi beaktar fl ickors och pojkars 
socialisering i och genom skolsituationen. 
Vid en av mig initierad genomläsning av nio 
berättelseböcker författade och illustrerade 
av en grupp åttaåringar blir Alexanderssons 
term, genomskinlighet, högst relevant. Klassen 
har en återkommande läxuppgift att hemma 
utifrån ett antal ord skapa en berättelse med 
bild och text. Skrivboken är särskilt lämpad för 
uppgiften, då varannan sida är olinjerad och 
därmed används som bildsida. Den manlige 
läraren har i samtliga böcker valt att skriva 
en separat kommentar till bild respektive text. 

Kommentarerna till bilderna visar att det saknas 
vissa strategier för att se, läsa och tillvarata 
bildens språk. Läraren skriver uppmuntrande 
kommentarer oftast direkt i bilden; härlig 
(härliga färger), bra, fi n, läcker, kul, frän, 
snygg, mysig, rolig, vacker gullig, tjusig, söt, 
fi nurlig, passande (till texten) och färgglad. 
Den kommunikativa aspekten av bilden förbises 
nästan helt i kommentarerna, samtidigt som 
bildens estetiska kvaliteter minimeras till ett 
värdeomdöme. I vissa fall kompletterar läraren 
en konstaterande kommentar. Till bilden där 
pojken stryker, skriver läraren; ”här stryks det 
och jobbas”. Intressant i sammanhanget är att 
kommentarerna förefaller påverkas mer av om 
det är en fl icka eller pojke som gjort bilden än 
av bilden i sig självt. Sålunda är det fl ickornas 
bilder som får kommentarerna söta och gulliga. 
Pojkarnas bilder betecknas som fräna och 
läckra. Å andra sidan, i betraktande av bildens 
innehåll finner vi inga indikationer på att 
läraren uppfattar och tillvaratar den pedagogiska 
möjligheten i att eleverna uppvisar eventuella 
brott mot tradition och intressefokus. 

Johanna Graf, Anne-Marie Helmadottir och 
Susanna Ruben har arbetat fram en metodbok 
för förändringsarbete i syfte att synliggöra 
skillnaderna mellan pojkar och fl ickor (Graf, 
Helmadottir och Ruben, 1995). I ett kapitel tar 
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författarna upp barnets förmåga att uppfatta 
hur pedagogen värderar olika egenskaper och 
aktiviteter. I ett exempel talas om fl ickorna som 
gärna väljer att göra och ge bort teckningar. 
Författarna lyfter fram två handlingsalternativ 
från pedagogen när barnet visar sin bild. Vid 
alternativ I tas bilden emot med ett distraherat 
tack från läraren för att därefter läggas till 
handlingarna. Vid alternativ II föreslås ett 
samtal med barnet om bilden, därefter skrivs 
namn och datum på teckningen och slutligen 
sätter läraren upp den på väggen. Författarna 
vill visa att det är viktigt med respons, men 
de ger inga exempel på vad responsen kan 
innehålla. Bildens kommunikativa aspekt 

med vad den kan delge, vad den kan berätta 
om för pedagogen och för barnen i gruppen 
uppmärksammas inte. Bildens möjligheter till 
öppningar för samtal kring just värderingar och 
aktiviteter problematiseras inte utifrån tillfället 
eller situationen. Bilden datumstämplas men 
dess gest, det jag kallar vinkningen, förblir 
obesvarad. 

Låt oss återgå till de nio berättelseböckerna. 
En flicka skriver att hennes pappa jobbar 
med hjärtlungmaskin. Hjärtlungmaskinen 
beskrivs utförligt via en bild (se nedan, bild 
1). Läraren skriver uppskattande; Bra! Vilken 
mojäng du ritat!”

Bild 1: Hjärt och lung maskin 
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En pojke skriver, ”Olle och Stina skulle på 
fest. När Stina kom hem såg hon att Olle stod 
och strök hennes klänning och hans skjorta. 
Då blev hon glad och gav honom en kram. 
Stryk du så går jag och letar mina skor, sa 
Stina”. Textens föregås av en bild (se nedan, 
bild 2). Läraren skriver; Här stryks det och 
jobbas…BRA! 

Barnen har av läraren uppmanats att 
skriva en text och göra en bild. Bildtext 
kommenteras som vi redan sett värderande 
och/eller konstaterande. ”Här stryks det och 
jobbas” eller ”du har gjort”. Kommentaren 
”bra” förstärks i ena fallet grafi skt genom att 

läraren använder sig av versaler. I båda fallen 
utnyttjas möjligheten till förstärkning genom 
interpunktionstecken (!). Arbetsuppgiften 
utförs hemma, och det förefaller rimligt att 
anta att barnet i vissa fall får stöd, uppmuntran 
och inspiration av någon vuxen därhemma. 
Om så, följer att barnet direkt eller indirekt i 
sitt berättande avspeglar ett sätt att tänka och 
resonera som hör hemma i den privata sfären, 
familjen. Som betraktare får vi intrycket 
att fl ickan arbetat seriöst med att förmedla 
bilden av hur en hjärtlungmaskin ser ut och 
är konstruerad. Flickan har utan tvivel sett 
en hjärtlungmaskin, antingen via förälders 
arbetsplats eller på annat sä tt. Bilden är 
detaljerad, men komplicerad för den som inte 
tidigare sett en liknande maskin. Just detta 
faktum skulle kunna öppna för inbjudan till 
muntliga förtydliganden av bildkonstruktören. 
Bilden är endimensionell och påminner om 
en ritning. Flickan har uppmärksammat att 
hjärtmaskinen är kopplad till slangar och 
kontakter. Efter att ha mött tusentals barnbilder 
under mitt yrkesverksamma liv, tycker jag mig 
ha uppmärksammat att det inte är helt vanligt 
att fl ickor försöker sig på att avbilda maskiner 
och andra tekniska konstruktioner. Flickan 
har en potential, hur kan den utvecklas och 
stimuleras? I övrigt får bilden utgöra ett 

Bild 2: pojke stryker kläder
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didaktiskt exempel på elevernas förmåga att 
få infl ytande och bli medskapande i lärandet. 
På vilket sätt kan f lickans bild utgöra en 
katalysator för autentiska samtalssituationer 
kring ontologiska och vetenskapliga frågor på en 
för barnen begriplig och angelägen nivå?

Pojkens bild av strykbrädan och strykjärnet 
har bildtekniskt en del att berätta om barnets 
kognitiva utveckling ur både ett individuellt och 
ett generellt relaterat perspektiv. Liksom med 
bilden ovan vet vi inte om barnets berättaridé 
initierats av honom själv eller av någon annan. 
Vad vi vet är att pojken accepterar handlingen 
i och med att han i ord och bild tecknar ned 
händelsen. 

Bilden utgör en slags röntgenbild ur ett 
fl ygperspektiv där pojken berättar vad han 
vet om elementen. Pojken arbetar med att 
försöka lösa den tredje dimensionen. Delarna i 
elementen är i huvudsak uppbyggda av cirklar, 
rektanglar och trianglar. Komplementfärgerna 
grönt och rött används (bilden är målad med 
kritor). Strykjärnet och benen på strykbrädan 
har målats svarta, troligen för att markera att 
de är gjorda av metall.

Britt-Marie Berge behandlar i sin artikel ”Styra 
eller styras” Sandra Hardings tre dimen sioner av 
kön. Det strukturella könet, det symboliska 
könet och det individuella könet, vilka samtliga 
skulle kunna belysas och problematiseras 
utifrån barnens bilder, så t ex gällande upplevd 
och faktisk arbetsfördelning och könsrelaterat 
(upplevt/faktiskt) yrkesval. Begreppet det 
symboliska könet får även aktualitet genom 
studenternas praktikkommentarer. Det indi-
viduella könet blir särskilt intressant i betraktandet 
och bemötandet av barnens bilder. Lärarens vilja 
och ambition att agera, gripa in och på verka gör 
henne eller honom delaktig i vad eleven blir och 
upplever sig vara (Berge, 1997). Det fi nns enligt 
författaren en risk för såväl självuppfyllelse 
respektive konservering av könsroller och stereo-
typiserat beteende genom antingen över tydlighet 
eller ett konsekvent osynligörande i genderfrågor. 
Berge använder termer som ”balansgång” 
och ”koreografi ” för att beskriva betydelsen 
av kontext och interaktion. Vad fi nns då att 
upptäcka i bildens koreografi  som aktualiserar 
frågor rörande social interaktion på en mer eller 
mindre demokratisk yta? Kanske att det fi nns 
en dubbelhet, ett gap eller en spricka mellan 
förändringens avsikt och handling.4 
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Elevinfl ytande, en 
rollförändrande potential
Elisabeth Öhrn problematiserar elevinfl ytande 
i skolan i förhållande till klass- och könsmönster 
i artikeln Elevers infl ytande i skolan .Om kön, 
klass och förändring (Öhrn, 2000) . Öhrn 
menar att; ”När det gäller förståelsen av den 
egna positionen och elevers möjligheter till 
infl ytande inom skolan, skär social bakgrund 
rakt igenom könsmönstren (Öhrn, 2000, 
s.101). Enligt vårt tidigare resonemang om 
och i vilken grad barnen påverkas i valet av 
innehåll i de egna berättelserna, blir Öhrns 
resultat relevant för vår diskussion. Bidragen från 
de två barnen följer inte gängse könsmönster. 
Förhållandet uppmärksammas inte av läraren. 
Varför vet vi inte. Läraren försöker inte heller ta 
vara på de eventuella öppningar till samtalsun-
derlag som fi nns i bilderna för att problematisera 
t ex yrkesroller. Redan befä sta f lick- och 
pojkroller förstärks snarast genom lärarens 
kommentarer, där fl ickans bild blir söt och 
pojkens bild blir frän. Kanske är det så att 
språket i sig skapar kön istället för att vara 
ett uttryck för latenta könsskillnader. (Jfr 
Rowbotham och Harding ovan).

I skolverkets utvärderingsrapport angående 
implementeringen av läroplanerna ute vid 

grundskolor fi nns indikationer på att bildspråklig 
uttrycksförmåga går utanför klassgränser 
(Skolverket, 1999). Detta tolkas mycket positivt, 
då det i samma rapport fi nns material som 
visar på sambandet mellan social bakgrund 
och verbal och skriftlig uttrycksförmåga. Här 
kommenteras förmågan att uttrycka sig via 
bildberättande. 

Rapporten tar inte upp om eventuella sociala 
skillnader kan avläsas via bildernas innehåll. 
Inte heller problematiseras bildberättande 
utifrån ett köns-eller genderperspektiv. I 
rapporten redovisas ett delresultat om den 
skapande förmågans utveckling i grundskolan. 
Vid en bedömning av elevernas förmåga att 
hantera material och tekniker, samt att använda 
färg, form och komposition fi nns det en klar 
könsskillnad. Flickorna gör kontinuerliga 
framsteg redan från de första skolåren, medan 
pojkarnas bildspråkliga förmåga utvecklas 
senare. I rapporten konstateras att eleverna i 
låg utsträckning utvecklar ”den förståelse och 
förtrogenhet som krävs för att tillämpa vad de 
lärt sig i nya situationer eller lita till sitt eget 
omdöme” samt att ”De fl esta eleverna hade 
en klar avsikt med vad de gjorde, men den 
framgick inte av bilden förrän man fått den 
förklarad för sig” (Skolverket, 1999, s.102f.). I 
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analysen av problematiken påtalar författarna 
skillnaden mellan pojkarnas och fl ickornas 
alster. Detta förklaras genom att f lickorna 
ritar oftare, medan pojkar oftare använder 
sig av datorer för att framställa eller bearbeta 
bilder. Pojkarna kan enligt författarna få större 
möjligheter till kreativ utveckling om det i 
skolorna ges större utrymme för t ex datorgrafi k. 
Författarna frågar sig om undervisningen i 
själva verket är bättre anpassad för fl ickor, så 
t ex att de motiv barnen lär sig att framställa 
mer beskriver tillstånd och känslor än berättar 
äventyrliga historier? Författarna frågar sig här 
huruvida fl ickorna är bättre uttolkare av de 
signaler läraren ger om vad undervisningen går 
ut på. Det faktum att läraren ofta är kvinnlig 
söks även som förklaringsgrund (Skolverket, 
1999). Författarnas antagande ger exempel 
på trubbiga och förhastade generaliseringar 
som snarast aktualiserar vår tidigare fråga 
om språket som skapare av kön snarare än ett 
uttryck för latenta könsskillnader (jfr s 8). 
Resultatet av undersökningen bekräftar inte 
annat än att som man frågar får man svar. 
De frågor som intresserade undersökarna 
indelades i process- och produktkriterier där 
bildens kommunikativa betydelser ställdes på 
undantag.5 Nonchalerar vi innehållet i bilderna 
får vi heller inte reda på vad som berättas. 

Detta gör antagandet att bildarbetet går utanför 
klassgränserna, något förhastat. Innehållet 
i bilden kan nämligen berätta vad formen 
möjligen inte förtä ljer. Vid ett tillfä lle har 
en sjuårig fl icka beskrivit sitt rum som vi kan 
tolka symboliskt, ikoniskt och indexikalt. Mot 
golvet och mattan går en pil med ett textat 
förtydligande: ÄKTA MATTA. Mot tavlan 
på väggen riktas nästa pil: PICASSO. Bildens 
sekundära betydelser fungerar indexikaliskt. 
”En bild är indexikaliskt kopplad till det rum 
som kan tänkas omge det utsnitt som varje 
bild är, men även till den tänkta verkliga värld 
som omger bilden” (Marner, 2000, s 28). En 
kamrat till fl ickan utbrister förvånat – vad 
är en äkta matta? Genom att aktivt beakta 
barnens bilder kan vi värna om de personliga 
fi ngeravtrycken, samtidigt som vi också skapar 
förutsättningar för att ny kunskap genereras ur 
den delade erfarenhetens förförståelse.6

Avslutande kommentar
Elevernas bild- och textberättande knyter i 
olika grad an till den egna erfarenheten. Det 
förefaller mindre välbetänkt att inte förvalta 
den kunskapskällan även i skolsituationen.7 
Problemet är att språket i sig är bärare av dolda 
fördomar och värderingar. Därför är det viktigt 
med forskning kring språk där även bildens 
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uttryck innefattas, detta för att perspektivisera 
och synliggöra det ofta osynliga, förgivet tagna. 
Det fi nns ett glapp mellan det praktiska och 
diskursiva medvetandet, där den rutiniserade 
och vanemässiga praktiska medvetenheten leder 
till mer eller mindre omedvetna reaktioner och 
handlingsmönster. Genom bilden kan vi se vad 
vi säger och tala om vad vi ser. På så sätt kan vi 
försöka öppna upp, blottlägga och dekonstruera 
på väg mot en ny insikt och förståelse, förmedlad 
genom öga och öra. Bildberättelsens koreografi  
kan berätta om såväl maskindrömmar som 
drömmaskiner oavsett om det är en fl icka eller 
en pojke som för kritan. 

Förpassas bilden som kommunikativt uttrycks-
medel till ett didaktiskt ingenmansland fi nns det 
risk för att vi alla stagnerar till bildgourmander 
som glupskt konsumerar med ögat utan att 
kunna förstå och begripa vad vi stoppar i 
oss. Det är inte helt ovanligt förekommande 
att eleverna uppmanas till att anrätta något 
komplementärt i ”bildväg” utan att pedagogen 
egentligen urskiljer det generella, det specifi ka 
och det unika i anrättningen. Men tiden är 
inte utrunnen. Det transparenta inrymmer i sig 
möjligheten till kunskap i form av genomlysning 
och synliggörande förståelse.
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Fotnoter
1    Den aktuella gruppen har under hösten påbörjat sin 

1-7 utbildning, inriktning sv/so/eng.

2    Begreppen denotation (beteckna) och konnotation 
(medbeteckna) är användbara i sammanhanget. 
Läs vidare, Ahlner Malmström, E. (1991) Är barns 
bilder språk? . Carlssons: Malmö. Karlsson, S.G. 
“Analys av bilder”. Svenskläraren, Tidskrift för 
Svensklärarföreningen. Bilder. Nr 3/99 årg 43. s 
18-20.

3    Se Rhedin, U. (1992) Författaren presenterar genom sin 
forskning i ”Bilderboken- på väg mot en bildteori” tre 
olika bilderbokskonceptioner som beskriver förhållandet 
mellan bild och text i olika bilderböcker. 

4    Kommentaren anspelar på problematiken som belyses 
i Closing the gender gap.(1999). ”The data on men an 
women speak a ‘double language’...” s 152

5    Produktriterier som ställts upp för bedömningen: 
Intention, färg, form och komposition och hantverks-
skicklighet. Processkriterier: Undersökande arbete, 
uppfi nningsförmåga, förmåga att utnyttja förebilder 
och förmåga till självvärdering. 

6    ”Att arbeta tillsammans med barn i bild är att njuta av 
vistelsen i en imaginär sinnenas värld där pedagogen är 
en ”bildlig” färdledare längs en förunderlig sträcka av 
personliga fi ngeravtryck att vara rädd om, och modiga 
fotsteg redo att gå vidare med om det är tillåtet”. Texten 
ingår i C. Jonssons artikel ”Bildskapande elever vill inte 
gå hem” i Lärarförbundets tidskrift för bildpedagogik 
” Bild i skolan. ( 1994).

7    Gun Malmgren presenterade 1985 en rapport angående 
24 svenska ungdomars förväntningar på framtiden, 
Min framtid. Det empiriska materialet utgjordes av tre 
”porträttexter” från var och en av eleverna. Det vore 
intressant att idag genomföra en liknande porträttstudie 
bland såväl yngre som äldre skolbarn, där barnens 
föreställningar om framtiden redovisas och analyseras 
utifrån ett vidgat språkbegrepp, där även bilden ingår, 
perspektiviserat genom klass- och könsmönster. 
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Fem lärare ger i den här artikeln sin syn 
på lärarkunskapen och informations- och 
kommunikationstekniken (IKT). I artikeln förs 
en diskussion om huruvida män och kvinnor 
fokuserar olika dimensioner av lärarkunskapen. 
Är ämnesteoretisk och didaktisk dimension 
viktigare för män och socio-emotionell viktigare 
för kvinnor? Kvinnor har traditionellt ansetts 
vara mer intresserade av relationer än män, 
medan män ansetts vara mer teknikintresserade. 
Lärares syn på lärarkunskapen och tekniken 
påverkar deras användning av IKT som ett 
pedagogiskt redskap. Utbildning förändrar 
synen på tekniken. Vilken betydelse har 
ITiS-utbildningen haft? Med genus avses 
att människan i hög grad socialiseras in i 
könsroller utifrån historisk bak grund samt 
genom sociala och kulturella för väntningar 
från omgiv ning en. 

Genus och lärarkunskap
Fler kvinnor än män är lärare. Andelen 
kvinnor bland svenska klass lärare 1990 var 82 

Lärarkunskap och IKT
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% (Elgqvist-Saltzman, 1993). Att kvinnor i 
högre grad än män väljer läraryrket beror inte 
på att kvinnor av ’naturen’ är mer hängiv na 
lärare, utan snarare på kulturella och sociala 
faktorer (Weiner & Kallos, 2000). Holm 
(1993) menar att kvinnor tidigt tränas till att 
uppmärk samma den beroendes behov, men 
att det är en förmåga som alla människor kan 
förvärva. Möller (1986) talar om ”en kvinnlig 
social karaktär” och menar att kvinnor gör 
barnets/andras intressen till sina egna. Det kan 
ses som en slags ansvars ratio nalitet för att 
skapa samklang mellan två världar, förvärvs-
arbetet och hemarbetet (Möller, 1986). 
Weiner och Kallos (2000) menar att kvinnor 
väljer läraryrket både utifrån ”ideologies of 
mothering” och hängiven het till ”educa tion of 
children” och refererar till Fischman (2000). 
Med andra ord: Kvinnor attraheras både av 
rollen som mamma och pedagog, medan män 
föredrar den senare.

Lärarkunskapen utvecklas huvudsakligen 
genom praktisk erfar en  het i skolans värld. 
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Förståelsen av yrkets innebörd utvecklas 
kontinuerligt genom dia log med elever, 
föräldrar, kollegor och skolledare. Härnsten 
et al. (red), (1994, s. viii). fastslås att kvinnor 
är relationsorienterade. Kvinnors pedagogik 
defi nieras som ”mindre abstrakt”. Metoden är 
”real talk”, som innebär att lyssna, utforska, 
speku lera och pröva idéer i syfte att förstå. 
Detta ska ses i kontrast till ”didac tic talk”- det 
traditionellt manliga argu ment  erandet, som 
mycket går ut på att förfäkta idéer. 

I en avhandling om kvinnliga klasslärares 
perspektiv på arbetet lyfts den socio-emo tionella, 
’kvinnliga’ dimensionen fram. Gannerud (1999) 
anser att den fått en undan skymd plats i forsk-
ningen i jämförelse med den ämnesteoretiska 
och didaktiska. Hon menar att läraryrket 
stä ller krav på känslomässigt engagemang 
och sociala relation er, de så kallade kvinnliga 
aspekterna. Pojkar på högstadiet beskriver 
lärare de uppskattar i högre grad utifrån att de 
är kunniga i ämnet och har förmåga att lära 
ut, medan fl ick  or oftare talar om lärare som 
visar omsorg, värme, kan skämta och prata 
personligt med dem (Öhrn, 1990). Det innebär 
att lärares socio-emotionella kom pe tens är 
viktig are för fl ickor än pojkar. Men lärarkun-
skap innefattar förmåga att konkret isera 
fastställda mål för skolan och att värna om 

elevens bästa. Det kräver såväl ämnes teoretisk, 
didaktisk som socio-emotionell kunskap. 

Genus och teknik 
Många forskare anser att kvinnor har ett 
större intresse för relationer än män och att 
män har ett större intresse för teknik än kvinnor 
(Pedersen, 1998). Nissen (1993) beskriver de unga 
data entu siast iska pojkarna som ”datateknikens 
suveräna domptörer”. Dale Spender menar, att 
med datorns ökade möjligheter för kommunika-
tion kommer kvinnor att bli lika för tjusta i 
datorer som de är i telefoner; ”men use the 
tele phone, but women love it” (Spender, 1995, 
s.191). Cockburn (1991) anser att män har lika 
lite rätt att ”run away from life” som kvinnor att 
”run away from technics” (Elgqvist-Saltzman, 
1991, s. 268). Därför, menar jag, innefattar 
lärar yrket krav på att man ska förstå sig på både 
relationer och teknik.

Det utbildningspolitiska motivet för 
införandet av datorer i skolan har skiftat, senast 
som motor för skol utvecklingen (Riis, 1998). 
Skolan har fått ett uppdrag att alla elever i 
skolan skall lära sig att använda IT. Därmed 
frigörs kreativiteten hos både lärare och elever, 
menar man.



29

Lärarkunskap och IKT med genusperspektiv

Politikerna har positiva förväntning ar 
och understryker att fl ickors intresse för IT-
användning ska stimuleras. Den under förstådda 
köns diskursen är att pojkar är mer intres sera de 
av IT än fl ickor. Därför behöver fl ickor lärarens 
stöd. ”Flickor blir fl ickor i ett socialt spel”, de 
po si tion erar sig själva som passiva, beroende 
och söta och/eller aktiva, självständiga och 
kraft  fulla (Jones, 1994). Mellström (1996) 
menar att teknik och teknologi är ett sätt för 
män att ut trycka manlighet och därför en 
del av deras sociala och kulturella identitet. 
Teknik spelar däremot sä llan någon roll i 
kvin nors identitet. Detta sociala spel bör 
uppmärk sammas av lärarna så att invanda 
köns diskurser överskrids och jämlikheten ökar 
(Berge, 1997). Vad gäller teknik diskussioner är 
det problematiskt för fl ickor i klassrumsmiljö. 
Pojkar är mindre intresserade av att lyssna 
till fl ickors frågor och kommentar er under 
teknik lektioner än tvärtom (Staberg, 1992). 
Pojkar verbaliserar sina tekni ska datakun skap er 
i högre grad än fl ickor i klassrummet och tar för 
sig mer av datortiden (Enochsson, 2001). 

Skriftlig kommunikation i det digitala 
rummet kan vara en ny möjlighet för fl ickor, 
menar jag. Bland 8-13-åringar kon sta ter as 
att ”en huvudsak lig användning av datorer 
för många av de relativt tekniko in tresse rade äldre 

barnen är just kom munikation och kontakt-
skap ande” (Hernwall, 2001, s. 215). Hernwall 
menar också att barn ets begränsningen är mer 
rela terad till ålder och språklig förmåga, än 
till kön och etnicitet. Både pojkar och fl ickor 
tycker att kommunikation med e-post och chatt 
är de roligaste aktiviteterna i IKT-projektet, som 
kallas ”3:e rummet” (Hellsten, 1999, s. 9). 

En nyligen genomförd Gallup-undersökning 
visar att nästan hälften av lärarna (42%) anser 
att de har stor nytta av dator n som pedagogiskt 
verk tyg. Trots ITiS-utbildning anser 71% av 
lärarna, att för låg kom p et ens hos lärarna är det 
största hindret för att använda IT, tätt följt av 
för lite pengar och för få datorer (KK-Stiftelsen 
1, 2001). Hur ofta lärarna använder sig av 
datorn i skolan visar inget signi fi kant samband 
med ålder, kön eller anställningstid. Däremot 
visar tillgången till IT i hemmet ett postivt 
samband (KK-Stiftelsen 4, 2001). Två av 
tre lärare tycker inte att de har tillräckliga 
kunskaper i IT (KK-Stiftelsen 1, 2001). Det 
torde bero dels på snabb teknikutveckling, dels 
på att lärare och elever tillhör olika generationer. 
Barn födda under 1980- och 1990-talet tillhör 
”the Net Generation” (Tapscott, 1998). Det 
betyder att den digitala informations tekniken 
alltid existerat för dem. Datorer är ett mer 
sjä lv klart inslag för dem än för den ä ldre 
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”Byaskolor för bygde utveckling”, som verkar 
för skolan i centrum för bygdens utveckling. 
Det innebär att sam arbetet med elev ernas 
föräldrar och övriga vuxna i när samhället både 
handlar om skolans och byarnas över levnad. 
Läggs skola n ner, avfolkas även bygden. 

Den cen tralt belägna skolan (N-skolan) 
drivs som ett kommunalt projekt i egna lokaler. 
Ungdomar som vill gå i en mindre hög stadieskola 
med idrottsprofi l får söka till skolan inför årskurs 
7. Plats erna utdelas genom lottning. Kontakt erna 
med för äldrarna blir fl er än med en traditionell 
hög stadieskola anser lärarna, eftersom elever 
och föräldrar gör ett aktivt val. 

Lärarkunskapen
Lars och Lena arbetar på L-skolan, Madeleine 
och Margareta på M-skolan och Nils på 
N-skolan. De har mycket att berätta. Madeleine 
har 7 års erfarenhet av läraryrket, medan de 
övriga har 16-40 års erfarenhet. Lärarnas syn 
på lärar kunskapen utgör en viktig bakgrund 
för att förstå deras syn på IKT.

Lars tycker att läraryrket utvecklats till ett 
barn pass ningsjobb på grund av kopplingen 
mot barnomsorgen. För att göra läraryrket mer 
attraktivt måste lönen höjas ”ganska ordentligt” 

generationen, som följt informations  tek nik ens 
utveck ling från starten (Hernwall, 2001). 

Fem lärare och tre 
grundskolor i norra Sverige
Den empiriska studien som utgör underlag 
för denna artikel omfattar fem lärare och tre 
skol or (Hellsten, 2001). De utvalda lärarna 
deltog alla i ITiS-utbildningen läsåret 99/00. 
Tillsammans representerar de alla årskurser i 
grundskolan. Två av skolorna ligger i glesbygd 
och en i en centralort. Skolorna har ca 50-55 
elever och 4-5 lärare. Att skolorna är ”lagom” 
stora har stor betydelse för att skapa ett nära 
samarbete mellan lärare och elevgrupp er. 
Urvalet av skolor är inte slump mässigt. De 
utvalda skolorna deltar i många olika pro jekt, 
och gemensamt för dem alla tre är att de 
bedriver försöksverksamhet med utbildning 
utan timplan. Troligen har de mer engage rade 
och för ändrings benägna lärare är genomsnitts-
skolor. Samtalen med lärarna och besöken 
på skolorna genom fördes under november 
2000 – maj 2001. 

Glesbygdsskolorna (L-skolan och M-skolan) 
har B-form. Där har lärarna utvecklat ett 
nära samarbete med för skollärare och fritids-
pedagoger. Skolorna ä r med i projektet 
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och det måste fi nnas karriär    möjligheter, som 
t ex att få specialisera sig inom vissa områden. 
Under en lång tid har han ansvarat för åk 5-6, 
medan en kvinna, Lena, ansvarat för åk 3-4. 
Det passar dem bäst. Mycket av temaarbetet 
och lärandet i naturen görs till sammans i 
tvärgrupper.

Lars tycker att ”skolan ska vara en spjutspets” 
i samhället och menar att det är viktigt att 
skolan förändras i takt med samhället runt 
omkring”. Därför driver han IKT-utvecklingen 
på skolan och i rek tors området. Lars är mer 
intresserad av matematik, no-ämnen och 
engel ska än historia och religion. De två 
sistnämnda ämnena tar resurs läraren hand 
om. När det gäller fost rans upp draget, så har 
man alltid strävat efter de målen, menar Lars, 
men ”nu har vi vär degrunden på papper”. Lars 
ser sig som en demo kratisk lärare, och är bra 
på att ”prata deras språk” och se ”på vilken 
nivå barnen fi nns och lägga under vis ning en 
där”. Kvinnor och mäns förhållningssättet 
till eleverna skiljer sig åt, menar han. Kvinnor 
för handlar längre och är duktigare på att 
sam tala med fl ickor. Därför överlåts detta till 
den kvinnliga resursläraren. Själv hanterar han 
”killarna betydligt bättre”. Lars är be kymrad 
över att fl ertalet av dem som jobbar i skolan 
är kvinnor. Pojkarna blir förlorare i längd en, 

menar han. Skolans kvinnliga värderingar 
färgar pojkarna: 

     ”För dom förväntas att vara lite tjejer. […] Killar 

har ju alltid fostrat varann lite mer, knuffas lite, 

tävlar och vill vara bäst och så, men så får man 

inte göra längre.”

Lars tycker att tävlan kan vara stimulerande. 
Pojkar och fl ickor får lika mycket tid, anser 
Lars, men pojkar kan bli lite ’hög ljudda’. Då 
sätter han dem i arbete. Några fl ick or i klassen 
behöv er stöttas i sitt eget tänkande. 

Lena tycker att jobbet har blivit svårt. Det är så 
mycket man ska klara av, och som man inte har 
fått utbildning för, menar hon. Skolsköter ska 
finns att tillgå bara två timmar varannan 
vecka och, som hon uttrycker det; ”inte kan 
jag vara kurator, psykolog, tal pedagog och 
skolsköter ska.” Barn har behov av att prata 
och som lärare känner hon sig lite otillräcklig 
varje dag, för att barnen inte får den tid dom 
behöver. 

Lena tycker att lärarkunskapen mycket 
handlar om sunt förnuft. Hon talar om kraven 
på barnen som blir större och större och om 
sin oro för barn med svårigheter. Hur ska dessa 
barn klara sig i vårt ’tuffa’ samhälle och ”i en 
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skola som alla ska igenom då måste man få 
vara godkänd”? Barn som behöver lugn och ro 
samt en vuxen bredvid sig hela tiden kommer 
extra mycket i kläm, menar hon. Lena anser 
att lässvaga elever älskar att lyss na och det 
är en nackdel för dem med eget arbete. Hon 
efterlyser mer balans mellan indivi du al  is er ing 
och gemen samma aktiviteter. 

     Jag tycker att vitsen med att gå i skolan är ju 

också att man gör saker och ting tillsammans, 

för annars kunde ju också var och en sitta 

hemma hos sig.

I Lenas klass är det vanligt med temaarbeten 
i tvärgrupp er med yngre barn och/eller med 
äldre. Just nu arbetar klassen med de yngre. 
Målet är en offentlig vernissage. Barnen läser 
sagor ihop och väljer ut ett text stycke. Sedan 
målar de ett konst verk. ”Och dom större är 
som små mam mor, som tar hand om dom 
mindre och tar dom nästan i knät ibland”, 
berättar Lena. Skillnad er på fl ickor och pojkar 
när det gäller att ta ansvar i gruppen är inte 
tydlig. Lena tycker att ”det kanske fi nns fl er 
små mammor än pappor”. 

Madeleine hade skaffat sig yrkeserfarenhet 
inom in dustrin och ett års data utbild  ning 

innan hon blev lärare. Madeleine tänker inte 
byta jobb. Hon tycker att det är ett om växlande 
arbete,

     /…/med levande materia så att sä  ga. Det är 

roligt att se att barn en lyckas, att de lär sig 

sånt som de inte trodde sig om eller vå ga de 

prova tidigare.

Hon tycker att det är bra att jobba på en 
sådan här ”liten” skola. Man ställer upp för 
varandra, man får göra det man är bra på och 
intresse rad av. Dess utom är det enklare att 
planera temadagar och lösa praktiska pro blem. 
Madeleine är idrotts- och tekniklärare i åk 
1-6 samt resurslärare i åk 4-6 på M-skolan. 
Men hon ä r missnöjd med villkoren för 
läraryrket. Skulle hon välja yrke i dag, blev 
det system vet are. 

Madeleine anser att, förutom rättvisa och 
fl exibilitet, ämneskunskaper, social kompetens 
och lyhördhet är viktiga kun skaper i läraryrket. 
Hon återkommer till att de arbetar väldigt fritt 
och varierat på skolan med mycket eget 
arbete och tema. Madeleine tycker att det 
är mycket som är positivt med ”eget arbete”. 
Eleverna lär sig prioritera, vilket är en nyttig 
mog nads  process. 
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Madeleine tycker att manliga och kvinnliga 
lärare pedagogiskt arbetar olika. Framförallt 
har manliga lärare ”en stor fördel av att dom 
är i minoritet”. Det gör det lättare för dem att 
få elevernas respekt. Det är ingen skillnad på 
hur undervisningen läggs upp, men där emot 
hur man förhåller sig till elever. Manliga lärare 
är kanske ”mindre daltiga”. Madeleine tycker 
att det är en stor nackdel att andelen manliga 
lärare minskar i skolan. Alla barn är förlorare. 
Barn behöv er både män och kvinnor som 
förebilder.

Redan som barn hade Margareta, klasslärare 
i åk 1-3 på M-skolan, bestämt sig för att bli 
lärare och såg det som ett ”livsval”. Hon tycker 
om barn och har haft många bra lärare som 
hon sett upp till. Särskilt lärarinnan som ”lyfte 
barnen på ett underligt sätt, dem som hade 
det svårt”. Margareta har åsikter om varför fl er 
kvinnor än män väljer läraryrket och menar att 
det är ”mamman någon stans i oss”. Däremot 
menar hon att männen behövs: ”Vi skulle 
behöva karlar till grupp en, inte minst för dem 
själva och för de diskussioner som vi har”. 

Förr var det hon som satt inne med vad som 
skulle serveras. Idag är det ”barnet som sitter 
inne med behovet”. Grundsynen är omvänd. 
Margaretas vik tigaste instrument är humorn. 

Det inträffar hela tiden saker som kräver att 
man kan se på, utan att bli irriterad. Ett stort 
’kliv’ togs när arbetslaget kom på att de skulle 
’peppa’ barnen istället för att dämpa dem. 
Om man tidigt tar vara på barns kreativ itet, 
blir de mer företagsamma och kreativa, menar 
hon. Att värna om barns integritet och det 
personliga mötet är också viktigt. Varje morgon 
frågar hon eleverna i tur och ordning hur de 
mår. Då har barnen bliv it sedda och hörda, 
åtminstone en gång per dag. Hon tror att män 
nog är mer intres serade av kunskapfrågor än 
sociala frågor. De fl yttar upp till hög re stadier, 
medan kvin norna ökar på de lägre. Margareta 
ser en attitydför ändring: 

     Du vet ju hur karlarna var förr, idag tillåts ju 

karl ar na vara mam  mor också. […] De (männen) 

var mera kunskapsinriktade. Hur det är idag 

vet jag inte, eftersom det är väldigt längesen vi 

hade någon manlig kollega här. Men jag tror 

att det fanns hos den siste manliga att det var 

väldigt tydligt att kunskapen nog gick före det 

sociala, tror jag.”

Hon tycker att barnen skulle behöva manliga 
förebilder och arbetslaget ett manligt per spektiv 
vid dis kus sion erna. “Karlar na kan ske kunde 
hitta en rakare väg eller ett ratio nell are sätt att 
komma fram” till målen, tror hon.
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Nils började sin yrkeskarriär inom 
fritidsförvaltningen och som s ä ljare. På 
folkhögskolan förstod han att läraryrket kunde 
vara ett jobb för honom. Där mötte han andra 
lärare än i den traditionella skolan. De hade 
ett helt annat förhållnings sätt med en rakare 
dialog. Efter några år på högstadieskolor som 
lärare i so och svenska började 1995 de stora 
nedskä rningarna i kommunen. Nils och 
tre kollegor insåg då att traditionell skola 
inte fungerade. ”Dröm skolan” startade året 
därpå. Nu är han ämneslärare i åk 7 och 9 
på N-skolan. Han trivs, ”men ibland kan man 
känna sig lite tonårs less”. Nils tänker inte byta 
yrkeinriktning, men väljer i framtiden kanske 
att undervisa vuxna i stället för ungdomar. 

Nils tycker att utrymme saknades inom 
den traditionella skolan för att genomföra 
de pedagogiska visioner han har. Det var 
därför’ drömskolan’ skapades. Den peda gog iska 
modell som arbetats fram går ut på att få bort 
”snutti fi ering en, att få mer hel het” och få idrott 
på schemat varje dag. Han har upptäckt att 
idrott, särskilt bollspel, sti mu  lerar det logiska 
tänkandet och underlättar arbetet med sociala 
relationer och empati. Men modellen handlar 
också om ungdomarnas trygghet och närhet till 
lärarna. Därför är klassrum, datarum, grupp-

  rum och personalrum bara delvis avgränsade 
med väggar. Alla dörrar står öppna. En tredje 
idé är att ämnesområdena so och no får fl yta in 
i var andra inom olika temaområden. 

Lärarkunskapen har förändrats med åren, 
berättar Nils. Förr var han ”fokuserad på sin 
egen roll” men nu är han mer fokuserad på 
”elev er nas processer”. Ungdomarna ska hitta sin 
lärstil och våga be om ut rymme för den. Nils 
anser att hans viktigaste förmåga är humorn 
och engagemanget. Han skämt  ar och skrattar 
ofta tillsammans med eleverna både under 
och utanför lektionstid, noter ar jag själv. Att 
vara peda gog och ”att komma eleverna så nära 
som vi gör är ju det som är roli gast”. Han tror 
mycket på goda rela tioner och diskussioner, ”om 
varför dom går i skolan och för vem dom ska 
lära sig”, som en väg att stärka lärandet. Synen 
på pedagogiken är densamma för man liga och 
kvinnliga lärare, däremot har könet betydelse i 
relation till elever na, menar Nils; 

     ”det fi nns bitar som vi aldrig kom mer åt bara i 

vår egenskap av män [...] vi är ganska duktiga 

på att prata om känslor och allt sånt där […] 

men dom (f lickorna) vä ljer inte att göra det 

med oss”. 
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Samtal om ITiS och IKT
Lärare kan ha mer eller mindre erfarenhet 
av pedagogiska IKT-projekt, men alla lärare 
som deltagit i den nationella utbild ningen ’IT 
i Skolan’ (ITiS) har viss erfarenhet. Det gäller 
även för de fem utvalda lärarna i denna studie. 
Vid två av de tre skolorna är lärarna positivt 
inställ da till ITiS som en arbetslags utbild ning 
snarare än en datautbildning, men på L-skolan 
ut trycks en viss besvikelse.

Lars och Lena är eniga om att utbildningen 
inte mot svarade deras förvänt ningar. De är 
besvikna över att inte ha fått lära sig något 
nytt. Lars har arbetat för att hitta peda gog  iska 
tillämpningar alltsedan första datorn in köptes, 
1994. Kunskap om IKT har han inhämtat på 
fritiden och på utbildning ar som han själv har 
sökt sig till. Lena menar att Lars är väldigt 
in tresserad av IT och att han är drivande. 
Därför var de ganska duktiga på att använ da 
dator er redan före ITiS-utbildningen. Det 
som var bra med ITiS var att klasserna och 
för skolan till sammans drog igång ett stort 
byaforsk nings pro jekt för alla skolans elever, 
berättar Lena. Det blev en ny gruppering, där 
elever från samma by tillhörde samma grupp, 
obe ro ende av ålder. 

Margareta och Madeleine menar att 
utbildningen stärkte samarbetet på skolan 
genom att hela arbets laget deltog, inklusive 
fritidspedagogen och förskolläraren. För 
Margareta var det inte helt lätt att komma 
igång med den nya tekniken, men genom ITiS 
lärde hon sig ’massor’ om datoranvändning 
genom att tvingas att arbeta tillsammans i 
arbets laget på egna skolan. Margareta tror att 
män hellre ger sig på ny teknik och att det egna 
mot ståndet mot teknik handlar om o trygghet 
med det man inte kan. Madeleine tyckte inte 
att hon lärde sig så mycket nytt, datatekniskt 
sett, men ”övriga kollegor har ju lärt sig hemskt 
mycket och använder ju datorn numera. 

Nils var också positiv till ITiS-kursen. Han 
tyckte att uppläggningen var ’klyftig’ med stor 
frihet och tydliga ramar. ”Det var klokt att inte 
ha fokus på tekniken. Vi är ju akademiker, så 
vi kan ju sätta oss ner och pröva själva”, menar 
han. Men han hade gärna sett att kursen varit 
dubbelt så lång för att ge honom möjlighet att 
lära mer datateknik och program kunskap, och 
för att bli skickligare på att hjälpa elev erna. 
Deras ITiS-projekt handlade om källkritisk 
granskning av webb sidor på Internet och 
om att hitta olika portaler och sökvägar för 
kunskaps inhämtande. Projektet med förde att 
tron på värdet av Internet för kunskaps sök ning 
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blev mindre. ”Förr kunde ungarna köpa vad 
som helst, men den kurs de fi ck i källkritik 
i samband med ITiS-projektet, gjorde dem 
mer kriti ska. ”

Datorerna används flitigt av eleverna 
för kunskapssökning, kritisk gransk ning av 
kunskapskällor, redigering av text och bild 
etc, men inte i några kom muni ka tions pro jekt 
mellan skolor, berättar Nils. Han anser att 
både männen och kvinnan i deras arbetslag 
är medelmåttigt in tres se ra de av IKT. Den 
ansvarige lä raren för IKT-utveckling på 
N-skolan ingår inte i denna studie. 

Många IKT-projekt pågår på de två glesbygds-
skolorna (L-skolan och M-skolan) och deras 
IKT-utvecklare, Lars och Madeleine, har 
särskilt myck et att berätta. Lars anser att män 
nog är mer intresserad av teknik än kvinnor. 
Han kon staterar att det inte är många män 
han träffar på ’vanliga’ studiedagar nu för 
tiden. Däremot är det fortfarande ’fi fty-fi fty’ 
vid IKT-ubild nings dag ar. Lars menar att om 
”samhället utvecklas i en viss riktning så måste 
natur ligt vis skolan vara med”. Han vill därför 
utveckla ”lite pedagogiska instrument” för 
datoranvändandet och ser det även som 
ett sätt att motverka att eleverna hamnar i 
”spelberoende”. Med pedagogiskt instru ment 

menar Lars bl a ett kommunikationsprojekt, 
med sex andra skolor inom samma kom mun. 
Det innebär att man där kommunicerar via 
e-post, konfer enser och chatt. Projektet heter 
”3:e rummet” (se webb sida). 

Förr släppte Lars elev erna ofta fritt, men 
nu styr han dem mer. Pedagogiska pro gram på 
cd-romskivor tror Lars inte på. Programmen 
blir ”bara ett spel för ungarna” och då lär sig 
eleverna inte någonting. Datorn ska användas 
unge fär som ute i sam hället, som ett skap ande 
instrument. Lars ger också ett exempel på att 
e-post och chatt mellan skolorna i 3:e-rummet 
kan betyda mycket för tysta elever. Det visade 
sig vara lättare med skriftlig kommunikation 
än med muntlig för ”några gravt tysta elever”. 
Lars berättar vidare om ett intranet han skapat 
för de yngre elev erna med några konferenser 
som handlar om rast- och fritidsaktiviteter, 
bok recensioner och bild konst. Han be rättar 
också om planer på att skapa ett intranet för 
utspridda sjätteklassare, för att underlätta 
över gången till högstadieskolan. Kunskaps-
sökning på Internet nyttjas inte så mycket. Det 
tar lång tid för eleverna att söka sig fram till 
kunskapen. Lars kan tänka sig att svenskämnet 
för änd ras, så att skriv stils  övningar byts ut mot 
tangentbordsträning i framtiden. Han ser även 
möjligheter att effektivisera kon ferenstiden 
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genom att information läggs ut i konfe rens 
 systemet på nätet. 

Lars tycker att killarna är mer konsu-
menter och tjejerna mera producenter i 
datoranvänd ning en. Flickorna har fl er inlägg och 
med bättre kvalité än pojkarna. De har också, 
menar han, längre och mer genomarbetade 
texter. Killarna däremot ”gör ofta ett kort 
snabbt inlägg i en kon fer ens och går vidare till 
nästa konferens”. Det är svårt att få en rättvis 
fördelning av datortiden mellan pojkar och 
fl ickor, trots att tiden är schemalagd. Pojkarna 
tar för sig mer tid av den fria tiden. Pojkar 
har mer datorvana och är mer kunniga ”rent 
datatekniskt”, medan fl ick orna är mer inställda 
på att göra skapande jobb med datorn som 
att skriva, berätta och rita bilder. Pojkarna 
har större benägenhet att experimentera med 
datorsystemet och ”dom kastar sig in överallt. 
Flickorna visar större respekt och vågar inte 
lika mycket.” 

Madeleine menar att hennes data kun skap er 
gör henne fri från rädsla för tekniken. Hon 
ser många fördelar med användning av IKT 
i elevernas skolarbete. ”Det är bra att få visa 
upp sina arbeten för en större grupp. Eleverna 
skärper sig och gör mer genom arbetade och 
snygga jobb”, menar hon. Stafettskrivning 

gjordes förr i egna klassen men nu görs det 
mellan tre skolor i rektorsområdet med e-post. 
Madeleine ser även fördelar med vissa cd-
romprogram; ”en konkret bild är lättare att 
förstå för barnen än text”. Men hon ser även 
nackdelar i att eleverna ”helst vill skriva allting 
med datorn, för det är ju roligare” och att de 
vill hålla på med ”sånt där datatekniskt som 
är lite spännande”.

När det gäller experi menterandet med 
tekniken ser hon ingen skillnad mellan 
pojkar och f lickor. Madeleine tycker inte 
heller att skriv stilsövningar ska bytas ut mot 
tangentbordsträning. Det är mer personligt att 
skriva skrivstil och värdet ökar ju äldre man 
blir, menar hon. Många av klassens elever går 
datakurser på kvällstid, vilket ger fl ick orna 
sam ma chans som pojkarna att under handled-
ning få datateknisk utbildning. Två tredjedelar 
av klassen består av tjejer. De är bestämda 
och tuffa, så pojkarna ges inte utrymme att 
domine ra. Generellt tycker hon att pojkar tar 
för sig mer. De agerar utåt, märks mer och 
hörs mer. I klassrummet an ser hon att tiden 
vid datorerna är rätt vist fördelad. Hon tror 
att kill ar skulle ta för sig mer av tiden än 
fl ickor, om man skulle släp pa det mera fritt. 
Kun skaps sök ning på Internet används vid 
forskning av de äldre eleverna. Sjätte klassarna 
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har större behörighet än de yngre elev erna som 
har klassanvändare för e-post. Med stöd av 
IKT har samarbetar de yngsta eleverna med 
en klass på Nya Zealand och övriga med en 
klass i södra Sverige. 

Diskussion och slutsatser
Alla de fem lärarna i den här undersök-
ningen har valt yrket för att de tycker om att 
arbeta med utbildning till sam mans med barn 
och ungdomar. Två av lärarna (Margareta och 
Nils) har valt yrket utifrån en inre övertygelse 
om att det var rätt. En gemensam socio-kulturell 
faktor är att båda har haft en ’idol lärare’ av 
samma kön som in verkat på deras yrkesval.

Männen i studien föredrar ä ldre elever 
framför yngre och vill vara pedago ger mer än 
barnpassare eller uppfostrare. Kvinnorna är 
i högre grad tillfreds med båda roller na. Det 
stämmer väl överens med Fischman (2000). 
Att kvinnor är mer tillfreds med båda rollerna 
kan bero på ”ansvarsrationalitet”, en vilja 
att skapa samklang mellan sina båda roller 
som mamma och pedagog (Möller, 1986). 
Kvinnor tränas tidigt till att uppmärksamma 
den beroendes behov, men det är en förmåga 
som alla människor kan utveckla (Holm, 1993). 
Exempel ges på att kvinnor uppmärksammar 
barns behov. Margareta berättar att hon börjar 

skoldagen med personlig dialog med varje barn. 
Barnen ska bli sedda och hörda åtminstone en 
gång per dag, menar hon. Lena berättar om 
sin oro för lässvaga barn: Hur ska de klara sig 
i vårt ’tuffa’ samhälle? Lärarna är eniga om 
att fl er specialutbildade resurspersoner behövs 
för att möta alla barns behov av samtal och 
individuellt stöd i lärandet.

Studien visar att erfarna lärare medvetet 
och omedvetet utvecklar didaktisk och socio-
emotion ell kunskap i sin skolvardag och genom 
fortbildning. Det framgår också att lärarna 
i studien är mer intressera de av vissa ämnen 
än andra och trivs om skolan nyttjar deras 
specialistkunskap. Det gäller lika för män och 
kvinnor. Deras didaktiska kunskap handlar 
huvudsakligen om att för stå elevens lärande-
behov, att kunna tala elevens språk och att 
fokusera elevens lärande process. Både män och 
kvinnor strävar efter att skapa valfrihet och 
kreativt utrymme i lärandemiljön. De ser sig 
själva som demokrat iska lärare och de tycker 
att de utvecklat sin lärarkunskap. Flera lärare 
talar om lyhördhet, närhet och humor som 
viktiga förmågor. 

Männen är kanske något mer fokuserade 
på den didaktiska dimensionen av läraryrket 
och kvinnorna på den socio-emotionella. 
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En utjämning av genusgapet är för modligen 
på gång. Härnstens tankar om att kvinnors 
pedagogik handlar om ”Real talk” som ”inte 
upp rättar barriärer mellan tanke och känsla, 
hem och arbete, mig själv och andra” (Härnsten, 
1994 s.viii) är typiskt även för kvinnor na i 
denna studie, men till viss del även för männen. 
Margareta menar ”att idag tillåts karlarna vara 
mammor”. Att vara pedagog menar Nils och 
”att komma elev er na så nära som vi gör, är ju 
det som är rolig ast”. Även om män tillåter 
sig att visa och tala om känsl or, så har ändå 
fl ickor inte riktigt förtroende för dem, menar 
Nils. Samtidigt åtnjuter kvinnor inte elevernas 
auktoritet lika självklart som männen, beroende 
på att männen är i minori tet i skolan, menar 
Madeleine. Exempel ges på att lärare anser 
att män samtalar lättare med pojkar och 
kvinnor med flickor. Att läraryrket stä ller 
krav på känslomässigt engagemang och sociala 
relationer, som Gannerud (1999) menar, 
framgår tydligt. På frågan om fl ickor uppskattar 
socio-emotionell lärarkunskap i högre grad än 
pojkar, vilket Öhrn (1990) anser, ges däremot 
inget svar.

Män är generellt mer intresserade av teknik 
än kvin nor, eftersom andelen män bland IKT-
utvecklare är större än bland lärare generellt. 

Men ökade kunskaper genom utbildning ökar 
intresset för att använda tekniken. Under 
ITiS-utbildningen fi ck den teknikointresserade 
kvin nan (Margareta) det stöd hon behövde. 
Det fick också f lickorna i års kurs 6 under 
kvälls kursen i data. Om målet är att kvinnor 
och fl ickor inte ska fl y tekniken, handlar det om 
utbild ning. Den medel måttigt teknikintres-
serade mannen (Nils) i studien ansåg att man 
som akademiker kan lära sig själv. Utbildning 
i teknik är kanske ändå viktigare för det 
kvinnliga könet än det man liga? Det ges också 
ett exempel på att den teknikintresserade 
kvinnan (Madeleine) är nöjd med att ITiS-
utbildningen ger henne tid till att stötta 
kollegornas lärande. Samtidigt är den teknik-
intresserade mannen (Lars) besviken över att 
inte få utvecka nya kunskaper inom sitt eget 
intresse område. 

De fem lärarna var övervägande positiva till 
att använda IKT. De har gjort erfarenheter av 
att elevers och lärares kreativitet frigörs, vilket 
IT-kommissionen talar om (SOU 1994:118). 
Det ges exempel på lärares beskrivning av 
IKT som ett skapan de verktyg för eleverna 
i skol arbete t, som en penna, en kritask, en 
global kunskaps kä lla, men också som ett 
kommunika tions redskap för att skapa nya 
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kontakter med andra skolor i samma kommun, 
i samma land eller i en annan världsdel för 
att få ett spännan de kun skapsutbyte. Fördelar 
som påtalas är att elev ers motivation att göra ett 
”proffsigt” skolarbete ökar med en större publik 
än med bara den egna klassen. 

Männen i studien såg också IKT:s nackdelar, 
exempelvis i form av risker för spel beroende och 
alltför stor tilltro till informa tionen på Internet. 
Kvin norna berättar om andra risker med IKT 
som att den tar tid från andra gemen samma 
aktiviteter i klassen och på skolan, samt att t ex 
svenskämnet förändras så att skriv stilsövningar 
för hand byts ut mot tangentbordsträning. Det 
är mer person ligt att skriva skrivstil och vär det 
ökar ju äldre man blir, menar Madeleine. Det är 
förmod lig en viktigare med rätt fi ngersättning 
vid tangentbordshantering än skrivstil, menar 
Lars. Betyder det kanske att kvinnor be ton ar 
värdet av hantverket och män värdet av 
teknik en? Exemp len ovan visar att kvinnligt och 
manligt perspektiv skiljer sig åt när det gäller 
teknikens användning i pedagogiken. 

Lärarna i studien är eniga om att IKT är en 
del av samhällets utveckling. Det ges exempel 
på att den teknikintresserade man nen är mer 
på driv ande än kvinnan för att genomföra 
peda gogi ska och ad ministrativa IKT-tillämp-

ningar med olika intranet, d v s mindre nätverk 
inom skolan och mellan skolor. Madeleine 
implementerar IKT stegvis när kollegiet 
tillsammans inser nyttan av tekniken för 
pågående projekt. Det kanske kan ses som en 
förklaring till att män och kvinnor förmodligen 
fortfaran de har olika förhållningssätt till 
tekniken och dess användning. Mellström 
(1996) menar att teknik är ett sätt för män 
att ut trycka manlighet och är därför en del av 
deras sociala och kulturella identitet. Teknik 
spelar däremot sällan någon roll i kvin nors 
identitet. Däremot använder de troligen 
teknik en lika ofta. KK-Stiftelsens under sökning 
visar att det inte föreligger någon signifi kant 
skillnad mellan hur ofta kvinnliga och manliga 
lärare använd er datorn i skolan (KK-Stiftelsen 
4, 2001). Däremot har tillgång till dator 
och Internet tjänster i hemmet en positiv 
effekt (Ibid.), vilket även var fallet för den 
”teknik ointresserade” kvinnan i studien. 

Om e-post och chatt kan påverka kvinnor att 
blir lika förtjusta i datorer som i telefoner som 
Dale Spender (1995) menar, visar inte denna 
studie. Men däremot ges det några exempel på 
att kommunikation på elektronisk väg tilltalar 
fl ickor. Lars berättar om några ”gravt tysta 
fl ick or” och att de stimulerades av att skapa 
nya bekantskaper genom e-post och chatt i det 
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mer skyddade digitala rummet, ”3:e rummet”. 
Studien ger också exempel på att pojkar tar för 
sig mer datortid, om datoranvändningen inte 
styrs av läraren, vilket stödj er Enochssons studie 
(2001). Men det ges också exempel på att fl ickor 
i årskurs 6 tar för sig lika mycket tid som pojkar. 
De har egen e-postadress, är bestämda och tuffa 
samt har del tagit i kvälls data kurs. Att ”fl ickor 
blir fl ickor i ett socialt spel” (Alison Jones, 1994), 
innebär att lärarna har ytterligare ett verktyg i 
IKT, när de verkar för att ”fl ickors intresse för 
IT-användning stimuleras” (SOU 1994:118). 
Denna studie ger också exempel på att e-post 
fram förallt attraherar fl ickor till att använda 
datorn utanför lek tions tid. En tidigare studie 
visar att både fl ickor och pojkar tycker att e-post 
och chatt är de roligaste aktiviteterna i ”3:e 
rummet” (Hellsten,1999). Studien ger exempel 
på att fl ickor har god språklig förmåga och att 
pojkar är data kunniga. Flickor skriver fl er inlägg 
i konferenser och med bättre kvalitet än pojkar, 
text erna är längre och mer genom arbetade med 
snyggare layout. Pojkar experi ment er ar mer 
med nät verks system et, spelar mer dataspel 
och är kunnigare på datorns tekniska fi ness er 
än fl ickor. Hernvall (2001) menar att relativt 
tekniko in tresse rade elev er använder datorer 
mest för kom munikation och kontakt skap ande, 
vilket innebär att den språkliga förmågan blir 

viktig. Även om fl ickor är mindre intresserade 
av teknik än pojkar, använder de datorer med 
förtjusning. De har god språklig förmåga och 
tycker om att kom municera.

Både kvinnliga och manliga lärare behövs i 
skolan för att få olika per spektiv på peda gogiken 
och tekniken. Pojkar behöver möta go da manliga 
förebilder vad gäller lärar rollen och flickor 
kvinnliga vad gä ller tekniken. Det kan bli 
avgör ande för deras framtida yrkes val. Många 
kvinnor/fl ickor behöver mer stöd för att använda 
tekniken. De är inte är lika intressera de av 
tekniken i sig som många män/pojkar. Teknik-
utveck ling inne bär mer an vändarvänliga datorer. 
Utbildning medför mindre rädsla för teknik. Det 
är rimligt att anta att dessa två faktorer positivt 
samverkar till att fl er kvinnor/fl ickor också tar 
till sig tek nik en. Då många män/pojkar fl yr det 
relationsintensiva läraryrket kan spetsutbildning 
i ”lärande och IKT” vara ett sätt att intressera 
fl er teknikintresserade pojkar och fl ickor för 
läraryrket. Cockburn (1991) menar att män 
har lika lite rätt att ”run away from life” 
som kvinnor att ”run away from technics”. 
Sammanfattningsvis konstaterar jag att genus, 
lärarkunskap och teknik är historiskt och kulturellt 
konstru erade former öppna för för ändring.
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Ämnens historia, såvä l vetenskapliga 
discipliner som skolämnen, kan studeras med 
olika källor som grund. Med utgångspunkt 
från min egen erfarenhet som geografi lärare 
har jag intresserat mig för ett källmaterial i 
ämnestidskriften Geografi ska Notiser, som är 
Geografi lärarnas Riksförenings tidskrift. 

Genom att studera Geografi ska Notiser kan 
man fånga en del av skolämnets innehåll 
sedan 1940-talet, men också se genomgripande 
förändringar i skolsystemet och hur dessa 
påverkat ämnets ställning. Geografi  har i skolan 
varit ett ämne som periodvis fört en kamp 
för sin överlevnad. Även detta kan studeras i 
tidskriften. I denna artikel ges en översikt av 
innehållet i Geografi ska Notiser. Jag diskuterar 
också några tänkbara bakgrundsfaktorer till 
varför geografer fann det angeläget att samlas i 
en ämnesförening och senare starta tidskriften 
Geografiska Notiser vid 1940-talets början. 
Innehållet i Geografi ska Notiser har systema-

Geografi ska Notiser – 

en tidskrift för geografi lärare

Conny Saxin

tiserats med ledning av bibliotekens SAB - 
system och lagrats i en databas.1 Den analys av 
innehållet som pågår av Notisen är en del i en 
pågående forskningsprocess som handlar om 
kartläggning av skolämnet geografi  och dess 
historia samt hur ämnet speglas i tidskriften 
under perioden 1943-1999. 2 

För att få kunskap om ett skolämne och dess 
förändringar i ett historiskt perspektiv är det 
nödvändigt att kartlägga en rad samverkande 
faktorer. Kunskapen om ett ämne kan förstås 
genom studier av bakgrunden till den discipli-
nära utvecklingen vid universiteten, personliga 
insatser av starka ämnesföreträdare, vetenskap-
liga sammanslutningar, ämnesföreningar för 
lärare och samhällets styrning av utbildnings-
systemet. Inte sällan framträder starka företrädare 
och pådrivare för att bevara, förstärka eller 
förändra ämnens ställning. Under senare år 
har den ämnesdidaktiska forskningen bland 
annat riktats mot en kartläggning av ämnens 
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historia. Även om geografi undervisning torde 
ha förekommit vid några av landets dom- och 
klosterskolor sedan 1200-talet saknas ännu en 
mer sammanhållen skolhistorisk översikt över 
geografämnet i vårt land.3

Vid en internationell jämförelse följer 
bildandet av Geografi lärarnas Riksförening och 
Geografi ska Notiser under 1900-talet mönster 
från andra länder. I Danmark utger som exempel 
Geografforbundet Geografi sk Orientering och 
i Finland ger Föreningen för lärare i geografi  
och biologi ut medlemsbladet Natura. På 
Island företräds alla geografer av Association 
of Icelandic Geographers (FL) med tidskriften 
Landabrefid. I Norge ingår geografi lärarna 
i skolan tillsammans med andra geografer i 
Norsk Geografi sk Selskap, som ger ut Norsk 
geografisk tidskrift. Den ansedda engelska 
ämnesföreningen Geographical Association’s 
tidskrift Geography är ett annat exempel på en 
skolämnestidskrift med ett innehå ll som 
liknar innehållet i Geografisk Notiser. Den 
engelska ämnesföreningen är förhållandevis 
ensam i Europa om att ha en mer omfattande 
sammanstä llning över sin verksamhet. 4  I 
Tyskland utges Die Geographische Rundschau 
av ämnes föreningen Verbandes Deutscher 
Schulgeographen. 

Geografi ska Notiser är upplagemässigt liten, både 
i Sverige och vid en internationell jämförelse. 
Upplagan omfattar idag ungefär 1300 exemplar.5 
Under de senaste decennierna har också kon-
kurrensen ökat påtagligt. Antalet geografi ska 
tidskrifter har i allmänhet fördubblats vart 
trettionde år. Utvecklingen går mot en speciali-
sering. 6 

Innehållet i Geografi ska Notiser
Generellt hade de fl esta geografi ska tidskrifter 
under 1800-talets senare del en stark koppling 
till olika geografi ska föreningar eller sällskap, 
som genom starka företrädare drivit på 
den vetenskapliga disciplinbildningen och 
institutionaliseringen av ämnet. I spåren av detta 
arbete tillsattes 1897 den första geografi profes-
suren i Lund med friherren Hans Hugold von 
Schwerin som förste innehavare.7 

Målet för de geografi ska sällskapen var att 
kartlägga och upptäcka nya, ännu ”vita fl äckar” 
på kartan. Under 1800-talet f inansierade 
sällskapen många forskningsresor. I Sverige 
följdes dessa resor i spåren av framgångsrik 
polarforskning med namn som Nordenskjöld, 
Andrée och de Geer.8 Resultatet av resorna 
publicerades och spreds genom sällskapens egna 
tidskrifter till en intresserad allmänhet. När 
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de Nordiska geografi ska sällskapen grundlades 
under senare delen av 1800-talet fanns det 
94 geografi ska sällskap i världen, varav 80 i 
Europa. De gav ut tidskrifter av olika slag. 
Via dessa förmedlades geografiska nyheter 
och aktuella debatter till intresserade läsare 
i samhä llet, inom vetenskapen och senare 
också till skolan.9 

De första sporadiskt förekommande 
artiklarna som berörde skolgeografi n infördes i 
Svensk Geografi sk Årsbok (SGÅ). till en början 
under åren 1933–1942 Efter några år med 
ökat medlemsantal i skolämnesföreningen 
ansågs läget vara det rätta för att 1943 starta 
Geografi ska Notiser. Sedan dess har mer än 
200 nummer utgivits. Utgivningstakten har 
varit fyra nummer per år. Under 1940- och 
1950-talen var omfånget till en början 80 -100 
sidor per årgång. Sidantalet ökade successivt 
under 1960-talet till ungefär 200 sidor. 

Geografi ska Notiser speglar fl era decennier av 
skoldebatter om ämnets ställning, pedagogiskt-
metodiska frågor, lärarutbildningsfrågor och 
fortbildning, vetenskapliga framsteg och 
aktuell litteratur inom området. Information 
om kommande aktiviteter till föreningens 
medlemmar, organiserade i kretsar ute i 
landet, är andra viktiga inslag. Tidskriften 
har fungerat som en didaktisk mötesplats för 
geografi lärare (senare också samhällskunskaps- 
och naturkunskapslärare) och värnat både 
om geografi lärarnas och ämnets status. Den 
redaktionella ledningen och ansvaret för 

Figur 1. Det första numret. 
Geografi ska Notiser 1943, nr 1. 
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utgivningen har vilat på disputerade akademiker 
främst från Lund. 

Tidskriften utgörs till största delen av artiklar. 
Dessa speglar ämnets historia, både vad gäller det 
vetenskapliga ämnet och skolämnet. I artiklarna 
framträder också olika utbildningstraditioner, som 
representerar allt från folkskola till gymnasium 
(se tabell 1). Nya geografi ska kunskapsområden 
har utvecklats medan andra ägnats allt mindre 
intresse. Tidskriften har till övervägande delen 
haft en akademisk grundton. Ett begränsat antal 
disputerade geografer har bidragit med manus 
till tidskriften under lång tid.10 

Fortsättningsvis kommer jag att presentera 
tidskriftens ”kärninnehåll”, som jag menar 
representerar huvuddragen i tidens skolgeografi ska 
frågor, liksom bidrag från nya vetenskapsområden. 
Huvuddelen av innehållet utgörs av pedagogiskt-
metodiska ämnen om geografi undervisning, 
nya läromedel och metodiska frågor följt av 
ett vidare kulturgeografi skt innehåll, av vilka 
de ekonomiskt-geografi ska inslagen överväger. 
Naturgeografi skt orienterade artiklar utgör en 
liten del av innehållet.11

Tabell 1. Tabellen till vänster visar antalet 
artiklar i Geografi ska Notiser samt i tabellen 

Tabell 1.
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till höger visas antalet artiklar i några vanliga 
geografi ska ämnesområden i tidskriften. Källa: 
Databasen GN och artiklar systematiserade 
enligt SAB-systemet.

Debatter
Den pedagogiska debatten berörde tidigt 
allt från vad som var ämnets mer vetenskapliga 
kärna till metodiska frågor i undervisningen. 
Den avspeglade också samhällets förändrade 
krav på skolan och därmed också ämnets 
ställning som skolämne. Ny pedagogik som 
gjorde insteg under 1940-talet krävde ny 
metodik i undervisningen. Inom geografi ämnet 
blev arbetsskolan efter hand ett nytt metodiskt 
grepp. I en artikel av fi l.lic. Erik Brännman 
berördes inlärning och barns mentala utveckling. 
I det sammanhanget användes för första gången 
begreppet ”didaktik” i tidskriften.12

Debatten kring ett skolgeografi skt innehåll 
hårdnade under 1950–talet. En inre mer 
vetenskaplig debatt om ämnets karaktär av 
syntesämne mellan natur och kultur betonades. 
Men alltför mycket av naturdeterminism låg i 
geografins förklaringsmodeller. Det var en 
alltför förenklad bild av komplicerade samspel 
som också fi ck genomslag i skolans geografi lä-
roböcker, menade kritikerna. Denna motsättning 

kulminerade i ”det stora bråket” mellan å 
ena sidan företrädare för en nyare och mer 
modellinspirerad och smalare inriktning i 
geografiundervisningen och å den andra av 
professor Helge Nelson, som företrädde en 
ä ldre regionalgeografisk undervisningstradi-
tion. Ett gott exempel på en ny riktning gav 
den då tjänstgörande folkskolläraren i Växjö, 
Gösta Wennberg.13 Han inspirerades av nya 
vetenskapliga impulser som infördes till Sverige 
och Lund genom den i mitten av 1940-talet 
invandrade estländske geografi professorn Edgar 
Kant samt lundaprofessorn Torsten Hägerstrand. 
Denna nya forskningsinriktning inom geografi  
påbörjades under slutet av 1940-talet. Akademin 
menade att det handlade om ett paradigmskifte i 
ämnet. Gösta Wennberg kallade denna riktning 
för ”den nya geografi n ”.14 

Under 1960-talet koncentrerades den pedago-
giskt-metodiska debatten kring geografi ns hotade 
ställning, bland annat i den nya lärarutbildningen. 
I de förslag som förelåg fick ämnet en mer 
undanskymd plats och formerades som ett tredje 
ämne i ämneslärarutbildningen. Återkom-
mande inslag i tidskriften var den diskussion 
som uppstod kring geografins avskaffande 
(åtminstone till namnet) i det nya gymnasiet. 
Vad som skulle hända med de geografiska 



50

Geografi ska Notiser – 

inslagen i samhä llskunskap och det nya 
ämnet naturkunskap berördes också. När 
ämnesintegreringsdebatten var som hetast 
under 1970-talet användes benämningar som 
”snömos” och ”lysenkism”.15 

Under 1970-1980- talen infördes tre nya inslag 
i tidskriften. Dit hörde ”Pressgrannar ”, som var 
en serie korta notiser om aktuella geografi ska 
teman hämtade från internationella geografi ska 
tidskrifter. Initiativtagare var docent Nils Lewan, 
Lund. Läsaren fi ck här information om geo-
grafi ska nyheter i omvärlden.16 Andra nya inslag 
var ”Pedagogiska hörnet” och en ”miniserie” 
kallad ”Häftets karta”.

Den mest tillspetsade artikeln under 
1980-talet får nog tillskrivas pedagogen Tomas 
Englund, som angrep ämnesföreningens 
revirtänkande och för att den inte tog hänsyn 
till pedagogiska strömningar.17 

Ämnets återkomst på gymnasiet 1994 var 
kronan på verket i en lång kamp som kan följas 
i tidskriften. Kungliga vetenskapsakademin 
menade att det var ett allvarligt misstag när 
ämnet togs bort från gymnasiet och konstaterade 
att det har fått allvarliga konsekvenser för 
svensk geovetenskaplig forskning liksom för 
omvärldsorientering. 18 

I samband med att den reformerade gymna-
sieskolan infördes framfördes för första gången 
kravet på en didaktikprofessur i geografi .19 

Vetenskapligt ämne-skolämne 
I tidskriftens mer vetenskapliga artiklar möter 
man ett växande intresse under 1940-talets 
senare del för forskning kring transportnätets 
utveckling. En företrädare för denna inriktning 
är fi l. lic. Sven Godlund i Lund.20 Professor Helge 
Nelson gav, fram till sin avgång, i några artiklar 
exempel på hur viktig den regionalgeografi ska 
forskningen var för geografi n. Ett par artiklar 
visar hans stora intresse för den amerikanska 
kontinenten.21 En artikel i naturgeografi  antyder 
en början till en helt ny teoribildning kring jordens 
utvecklingshistoria. Artikeln är från år 1953 
och heter ”Kontinent- och bergkedjebildning 
i modern version”, skriven av lundadocenten 
Sven Behrens.22 Denna nya tolkning av jordens 
mer dynamiska utveck ling benämndes konti-
nentaldrifts- eller plattektonikteorin. Det är 
första gången teorin omnämns i tidskriften.

Betydligt fl er och nyare ämnesområden 
tillfördes tidskriften allt eftersom och trans-
formerades med tiden till olika avsnitt i 
läromedel. Flygbilden blev under 1960-talet 
ett vetenskapligt hjä lpmedel. I en artikel 
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stimulerades lärarna till att börja använda 
fl ygbilder i undervisningen. De första satel-
litbilderna (de så kallade ERTS-bilderna) över 
Skåne och Sverige påvisade då ett geografi skt 
dilemma. Naturgeograferna professor Harald 
Svensson och docent Jan O Mattsson bidrog 
med tolv artiklar om ett bättre underlag för 
väderprognoser i något som skulle kunna kallas 
satellitbilds-meteorologi.23 Tillgängligheten 
av geografi sk informationen blev genom satel-
litbildstekniken allt vidare, nästan obegränsad, 
samtidigt som ämnet förde en kamp för sin 
överlevnad.

Tidskriftens följsamhet med den aktuella 
samhällsutvecklingen kan exemplifi eras med 
hjä lp av ett tiotal artiklar av lektor Sven 
Swedberg. Han behandlade handelns snabba 
utveckling och den ökande betydelsen av 
handelssammanslutningarna EFTA och EEC. 
Fjärranalys, samhällsplanering och artiklar som 
berörde utvecklingsländer och utvecklingsbis-
tånd blev med docenten Olof Nordström också 
ett återkommande inslag. Den ekonomisk-
geografi ska fokuseringen kring produktion och 
strukturförändringar i produktionsapparaten 
var påtaglig under 1960-70 talen. 

Efter 1990 återspeglas skolans internatio-
nalisering i tidskriftens reseskildringar. 
Författarna till dessa var till övervägande del 
verksamma lärare. I en politisk geografisk 
artikelserie gav docenten i Växjö, Tommy Book, 
insikter i den östeuropeiska omvandlingen 
och hur denna sammankopplades med ett 
västerländskt marknadsstyrt planeringstän-
kande. Han tog Berlin som exempel. Staden 
omvandlades raskt efter den amerikanska 
stadsmodellen med stora perifera centruman-
läggningar.24 I ett antal artiklar får man också 
följa tillkomsten av Sveriges Nationalatlas. 
I början av 1990-talet presenterades den 
första digitalt framställda atlasen som skulle 
ersätta det ä ldre standardverket Atlas över 
Sverige.25 

Tillkomsten och utvecklingen av dator-
baserade geografiska informationssystem 
(GIS) har under de senaste tio åren format 
ett nytt kunskapsområde, geoinformatik. Det 
innebär att GIS kommit till användning i den 
geografi ska forskningen för lagring, bearbetning 
och analys av mycket stora datamängder för 
olika behov. Dessa koordinatsätts och kopplas 
till ett lägesbestämt kartunderlag. 
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Geografi lärarnas Riksförening 
och Geografi ska Notiser 
Inledningsvis hävdade jag att starka 
företrädare ofta framträder och driver på för att 
bevara, förstärka eller förändra ämnens ställning. 
Professor Helge Nelson (1882-1966) var en sådan. 
Han har påverkat skolans geografi undervisning 
sedan 1930-talet. Hans arbetsinsats vittnar 
om en kamp för ämnet och geografi lärarnas 
ställning. Nelson var föregångsman inom den 
geografi ska forskningen och en av de första 
som intresserade sig för geografi ns utveckling 
i skolan. Geografin var, enligt honom, ett 
syntesämne där natur och kultur förenades. 
Han fullföljde på så sätt en äldre ”kosmografi sk” 
tradition och framhöll den traditionellt klassiska 
regionalgeografi n som det viktigaste inslaget 
i geografi undervisningen. Hans avhandling i 
naturgeografi  Om randdeltan och randåsar (1910) 
och den historiskt-geografi ska monografi n En 
bergslagsbygd (1913) avspeglar Nelsons genetiska 
syn på ämnet. 

Hans erfarenheter kom både från skolan, 
som folkhögskolelärare, och från akademin, 
i egenskap av professor. Han blev den tredje 
innehavaren av lundaprofessuren. Via ämnes-
föreningar och geografi ska ämnestidskrifter, 
däribland Svensk Geografi sk Årsbok och senare 

Geografi ska Notiser, påverkade Nelson ämnets 
ställning och samarbetet mellan geografi lärare 
i landet. Nelson verkade under den tid då 
geografi ämnet nådde höjdpunkten som skol-
ämne under 1900-talet. 

Han levde och arbetade i en tid då geografi n 
var ett relativt nytt universitetsämne. För att 
utveckla vetenskapsämnet var det nödvändigt 
att skapa resurser till den institutionella upp-
byggnaden. Institutionen behövde ett bibliotek 
som delvis uppfördes via en form av ”boklig” 
bytesverksamhet, som Nelson påbörjade. Vilka 
faktorer kan särskilt ha påverkat Nelson och 
hans stora engagemang för skolämnet?

Bild 1. Professor Helge Nelson 1882-1966. 
Kä lla: Geografi ska Notiser 1946, nr 2.
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Vid 1900-talets början inspirerades Nelson 
troligen av geografi ska sällskap som bildade 
ämnesföreningar med syfte att sprida geografi ska 
nyheter. På så sätt enades föreningsmedlemmar 
kring en gemensam geografi sk idé som kom 
att spridas från Lund.26 

Nelson erfarenhet som folkhögskolelärare 
förklarar intresset för folkbildning.27 Hans stora 
läromedelsproduktion under åren 1927–1933 
ger belägg för detta.28 Det gjorde honom 
uppmärksam på de förändringar av skolsystemet 
som skedde och som avspeglas i hans engage-
mang i debattartiklar i Svensk Geografi sk Årsbok 
(SGÅ).29

En viktig reform som ökade intresset för 
ämnet var att geografi  ingick i studentexamen 
från och med 1932. Det var inte ovanligt med 
lektorat i geografi  på gymnasiet. Dessutom hade 
professurer i ämnet inrättats 1929 i Uppsala, 
Stockholm och Göteborg. 

De första och sedan återkommande geo-
grafdagarna i Stockholm började år 1933. 
Då samlades geografer från olika landsdelar 
och här tog Nelson initiativet till att bilda en 
ämnesförening för lärare.30 Geografi ska fören-
ingen (senare Geografi lärarnas Riksförening) 
organiserades till en början i tre lokalavdelningar 

eller kretsar (1934), en i Lund (Södra kretsen), 
den andra i Stockholm (Stockholmskretsen) 
och den tredje i Göteborg (Västra kretsen). 
Den styrelse som bildades i samband med 
föreningens tillkomst hade starka band med 
akademin. Den bestod i huvudsak av adjunkter, 
rektorer, lektorer och forskare från olika delar 
av landet. Styrelsemedlemmarna initierade 
sedan bildandet av lokalföreningar och kretsar 
ute i landet. År 2001 är landet indelat i sju 
kretsar. 

Den faktor som torde haft störst betydelse 
för att stärka ämnets stä llning genom en 
sammanhållen ämnesförening och ett eget 
språkrör i Geografi ska Notiser var de förändringar 
i skolsystemet som påbörjades med 1940 års 
skolkommission. Det är sannolikt vad Nelson 
menar med tidskriftens syfte i följande citat:

     att i den mån dess omfång tillåter, följa och 

befordra geograf iens stä llning i skola och 

samhällsliv. Den vill vara ett sammanhållande 

band mellan för geografi en intresserade lärare i 

en brytningstid, som ställer stora krav på ämnets 

utveckling och på dess representanter i alla 

skolformer, från de lägsta till de högsta.31
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Geografi ska Notisers 
egen geografi 
Geografi ska Notiser har varit beroende av 
aktiva medlemmarna i landets olika kretsar 
och av kvalitén på insända textbidrag. Den 
har regelbundet uppmanat lärare att skriva. 
Genomgående har det varit svårt att aktivera 
lärarkåren. Som förste ansvarig klargjorde 
Nelson att alla artiklar skulle granskas och 
godkännas av honom.32 Lund blev med 
Nelson i spetsen ett första ”ämnesdidaktiskt 
spridningscentrum” med en akademisk prägling 
av innehållet.33 

Karta 1 från 1940-talet visar att huvuddelen 
av artiklarna kommer från Stockholm (totalt 
37), Lund (29) och Göteborg (10). Inga 
manuskript till tidskriften kom som synes 
under 1940-talet från orter norr om Gävle. 
Stockholm och Lund är båda huvudorter i de 
största kretsarna och universitetsorter. Orter 
som har ”dubbla” staplar avser att visa dels 
det totala antalet artiklar (stapeln till vänster) 
men också andelen artiklar från disputerade 
(stapeln till höger). Orter som framställts med 
enkla staplar avser att visa antalet artiklar 
från orten i fråga och här var författarna i de 
fl esta fall adjunkter. 

Medlemmar i den första styrelsen var aktiva 
skribenter och det var som tidigare nämnts inte 
ovanligt att disputerade lektorer tjänstgjorde 
på gymnasiet. Författarnas geografi ska hemvist 
visar dock en klar koppling till högskole- och 
universitetsorter.

Karta 1. Geografi ska Notiser 1943-49. Kartan visar dels 
det totala antalet artiklar (vänster stapel) och dels artiklar 
från disputerade författare (höger stapel). Kä lla: Databasen 
GN och medlemsregister 1946, 1958.
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Grunden till lärarens kompetens, menade 
Nelson, var att skolans geografundervisning 
skulle vila på vetenskaplig grund och följa 
fastlagda principer.34 Den vetenskapliga grunden 
var en kvalitetsaspekt och framträder i tidskriften 
som andelen disputerade artikelförfattare.35 I 
tidskriften fi nns också de fl esta läromedelsförfat-
tarna både representerade och recenserade. 

Karta 2 visar att kartan under 1990-talet 
har förändrats. Manus till tidskriften kommer 
nu även från andra delar av landet. Ämnesför-
eningens kretsar har blivit fl er. Nyare högskolor 
och universitet som Växjö och Linköping har 
påtagligt bidragit till tidskriftens innehåll, 
medan artiklar från Göteborg och Stockholm 
har minskat. Lund framstår dock ännu mer 
tydligt som ett ämnesdidaktiskt centrum 
med en klar dominans i tidskriften (totalt 
138 artiklar under 1990-talet). Det har varit 
anställda vid universitet och högskolor som i stor 
utsträckning bidrog till tidskriftens innehåll 
och påverkade det akademiska inslaget. 

Ett helt nytt inslag i kartbilden är för 
Norrlands del Umeå universitet och den 
geograf iska institutionen. Institutionens 
forskningsinriktning har sedan starten i 
huvudsak varit glesbygdsforskning och 
samhä llsplanering. Den lämnade under 

1990-talet tillsammans med lärarutbildningen 
vid universitetet tio artiklar till tidskriften. 
Artiklarna behandlar kultur-geograf iska 
områden som samhä llsplanering, u-land, 
turismgeografi  och två geografi skt orienterade 
artiklar med koppling till skolan. 

Karta 2. Geografiska Notiser 1990-99. Kartan visar 
dels det totala antalet artiklar (vänster stapel) och dels 
artiklar från disputerade författare (höger stapel). Kä lla: 
Databasen GN.

#Växjö #

Växjö

Stockholm

Linköping

Växjö
Klippan

Lund

Partille

Umeå

Kalix
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De delar av innehållet som skrivits av 
professorer har förändrats. Under 1940-talet 
var Helge Nelson (Lund) och Filip Hjulström 
(Uppsala) engagerade och stod för sammanlagt 
15 artiklar i tidskriften. Under 1990 talet 
bidrog en idog men åldrande professorskår 
sammanlagt med 37 artiklar.36 

Några slutsatser

Det viktiga arbete som kan tillskrivas profes-
sor Helge Nelson, grundare av Geografi lärarnas 
Riksförening 1933 och Geografi ska Notiser 
1943 skall förstås mot bakgrund av de förhål-
landen som påverkade ämnet under första halvan 
av 1900-talet. Med utgångspunkt i källmaterialet 
tycker jag mig se att ämnesföreningens tillkomst 
hade ett starkt samband med att ämnet ingick 
i studentexamen från och med 1932. Många 
lärare deltog av det skälet i de första så kallade 
geografdagarna i Stockholm 1933. Här var det 
ett gyllene tillfälle att samlas kring en gemensam 
idé. Nelson utnyttjade det läget. 

Ämnesföreningen bildades genom att 
ämnets stä llning stä rktes på gymnasiet. 
Tillkomsten av Geografi ska Notiser hänger mer 
samman med det hot som fanns mot ämnets 
ställning i den reformerade skola som aviserades 
i början av 1940-talet. Det är sannolikt den 

faktor som mer än andra förklarar varför 
tidskriften startade vid denna tidpunkt. På så 
sätt skapades ett för geografi lärarna gemensamt 
forum som bättre än tidigare kunde samordna 
och med större kraft försvara och stärka ämnets 
ställning.

Lund har behållit sin position och förstärkt 
denna som skolgeografi ns didaktiska sprid-
ningscentrum. Kan det vara så att Lunds allt 
starkare ställning i tidskriften är ett uttryck 
för ett minskat engagemang från tidigare 
välrepresenterade ”geografi orter” i tidskriften? 
Underlaget i min undersökning ger belägg för 
detta. Lund är förvaltare av en rad geografi ska 
traditioner som spridits till övriga universitet. 
Stadens mer ”kontinentala” läge förklarar 
en del av att möten med nya geografiska 
strömningar varit störst här. Det tyska infl y-
tandet var stort fram till andra världskriget. 
Geografi undervisningen på alla nivåer hämtade 
idéer från tyska, men även franska förebilder. 
Efter andra världskriget påverkade USA alltmer 
ämnets mer teoretiska delar och den kvantitativt 
inriktade geografi ska forskningen, den så kallade 
nya geografi n. Helge Nelson riktade tidigt sitt 
intresse mot USA. I sin migrationsforskning 
var han banbrytare och författaren Vilhelm 
Moberg anger att han påverkats av Nelsons 
skrifter.37 
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Det fi nns en antydan om ett minskat intresse 
från nu yrkesverksamma geografi professorer. I 
sin förlängning innebär detta färre vetenskapligt 
skolämnesorienterade artiklar och därmed en 
svagare kopplingar mellan akademin och skolan. 
Hur påverkas skolundervisningens innehåll utan 
en sådan koppling? Aktiva lärare borde kunna 
visa mer av vardagen och geografi undervisningens 
möjligheter och problem i tidskriften. Hur lärare 
skall aktiveras för att skriva är en viktig fråga i 
detta sammanhang?
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 Korrespondens med prof. Torsten Hägerstrand, 4 febr. 

2001

Intervju
Universitetslektor Olof Nordström i oktober 1998 på 
Kulturgeografi ska inst. i Lund

Fotnoter:
1    När databasen refereras som källa kallas den data basen 

GN.

2    För att följa arbetet med att systematisera inne hållet 
hänvisar jag till Saxin, Conny. 2000. Databashantering 
med Geografi ska Notisens innehåll med två exempel 
hämtade från 40-talet. Geografi ska Notiser, nr 2. 

3    Richter, Herman. 1959. Geograf iens historia i 
Sverige intill år 1800. Uppsala: Almqvist & Wiksell 
Boktryckeri AB. Richter avser här geometriundervis-
ning som ursprungligen avsåg ”uppmä tning av 
jorden”. På så sätt brukar ämnets tidigaste historia 
refereras som matematisk geografi .

4    Se Balchin,W.G.V. 1993. The Geographical Association. 
The fi rst hundred years 1893-1993. The Geographical 
Association.

5    Enligt medlemsregistret. Här fi nns förutom geografi -
lärare i Sverige och utomlands även olika institutioner, 
skolor, bibliotek mm. När föreningen bildades 
1933 var medlemsantalet till en början ca. 80, 
1950 ca. 500 och år 1999 ca. 1300 registrerade 
medlemmar.(Källa: Geografi ska Notiser 1959:1 och 
1999 års medlemsregister). Upplysningar från det 

Danska Geografforbundet som har och har haft gott 
samarbete med Geografi lärarnas Riksförening.

6    I The Geographer´s Art, s 131-134 ger prof. Peter 
Haggett en bild av utvecklingen på ” The Journal 
Supermarket”. 

7    Bergsten, Karl-Erik. 1966. Helge Nelson 15.4 
1882-23.1 1966. Svensk geografisk Årsbok. Lund: 
Carl Bloms tryckeri 

8    Lassila, M. 1999. ”Svensk polarforskning. Mark kontakt 
no 1-2”. Tidskrift för Vä sterbottens geovetenskapliga 
förening.

9    De svenska geografiska tidskrifterna YMER och 
Svensk Geografi sk Årsbok ( SGÅ ) riktar sig generellt 
till alla intresserade läsare av geografi ska nyheter men 
med tyngdpunkt mot akademin. Från och med 1966 
har YMER utkommit som en temabunden årsbok. 
Geografi ska Annaler är enbart en inomakademisk 
tidskrift med internationell spridning. Denna ges 
sedan 1965 ut i två delar, naturgeografi  (Serie A) och 
kulturgeografi  (Serie B). Genom Geografi ska Notisers 
tillkomst kompletterades den svenska geografi ska 
”tidskriftsfl oran”. Det tog tio år efter bildandet av 
Geografi lärarnas förening (sedermera Geografi lärarnas 
Riksförening) innan Geografi ska Notiser blev skol-
geografernas offi ciella språkrör. Litteraturen kring 
ämnets vetenskapliga utveckling och betydelsen av 
olika faktorer som bidragit härtill är omfattande. 
Östman, Peter. 1985, Geografi  som vetenskap -en intro-
duktion. och Hägerstrand, Torsten. 1992, Geo  grafi ns 
innehåll och historiska utveckling i Svensk Geografi sk 
Årsbok får här tjäna som goda exempel.

10   Dessa är i kronologisk ordning; Per Holm och Sven 
Svedberg (Göteborg), Folke Lägnert, Olof Wärneryd, 
Nils Lewan, Anders Rapp, Olof Nordström och J O 
Mattsson (Lund), Staffan Helmfrid (Stockholm), 
Gösta Wennberg (Uppsala) och Tommy Book 
(Växjö).
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11   I samband med planeringen inför utgivningen av 
tidskriften bestämdes att innehållet skulle beröra 
sex olika områden: metodiskt-pedagogiska spörsmål 
inom skolgeografi n, geografi ens ställning i skolan, 
geografi lärarnas förenings och dess kretsars sam-
manträden och årsmöten mm, meddelanden om geo-
grafi lärarplatser, utnämningar, litteraturmeddelanden 
och notiser ur geografins område, särskilt vissa 
förändringar inom den ekonomiska och politiska 
geografi n.

12   Brännman, Yngve. 1945. ”Önskemål angående de 
metodiska anvisningarna i Geografi  för realskolan”. 
Geografi ska Notiser, nr 3, s 16-22.

13   Wennberg, Gösta. 1956. ”Tätorter i undervisningen”. 
Geografi ska Notiser, nr 4, s 2-7. 

14   För närmare beskrivning av ”den nya geografi n” 
hänvisar jag till slutdiskussionen.

15   Metodiklektor Axel Wennberg (Göteborg) bidrog 
under åren 1954-1970 med 19 olika inslag i tidskriften. 
Han debatterade och kritiserade i det här samman-
hanget skolans utveckling. Hans debatteknik påminner 
om docenten och metodiklektorn Folke Lägnerts 
fräna kritik mot vetenskapsämnets utveckling. Den 
häftigaste kritiken framförde

       Wennberg åren 1969-70 och då användes lysenkism 
i sammanhanget. I artikeln Nya vägar i geografi n 
(Geografi ska Notiser 1970, nr1)använde han begreppet i 
en analys av läroböcker. Kritiken gällde här meto diken 
med frågor och svar. Wennberg menade att denna 
utveckling ledde till robotisering av barnens utveckling. 
Lysenkism innebar då, enligt Wennberg och som 
jag tolkat sammanhanget, att samhället strävar efter 
politisk makt och använder våld (före bilden från Stalins 
Sovjetstat) för att bevisa teser av mindre vetenskapligt 
värde. Wennberg fi ck så småningom svar och gick 
inte oemotsagd ur denna debatt.

16   Exempel som ”Geograf isk orientering , Bygd, 
Plan”, Geography ,Geographical Review, Nordisk 
samhä llsgeografi sk Tidskrift med fl era.

17   Englund, Tomas.1989. ”Missförstådda strävanden 
angående orienteringsämnena”. Geografi ska Notiser, 
nr 2 s 70-76. Denna bemöttes senare i en ledare 
(Geograf iska Notiser 1989, nr 3, s 109-111) av 
ordföranden i ämnesföreningen Allan Jansson 
(Partille) som menade att Englund inte förstått att 
geografi lärarnas kamp gällde bättre undervisning 
och därmed en bättre skola.

18   Geografi ska Notiser 1990:1 s 11

19   Mårtensson Solveig.1995. Sverker Torell ser på 
geografi n. Intervju med en avgående metodiklektor. 
Geografi ska Notiser, nr 4 s 201-206

20  Se t ex Godlund, Sven. 1949. Järnvägsnätets utveckling 
i världen. Geografi ska Notiser, nr 3, s 12-17 och 
Björnsson, S. 1943. Afrikas nya transportleder. 
Geografi ska Notiser, nr 2, s 11-14

21   Se bl a Nelson, Helge. 1944. Geografi ska Notiser, 
nr 2, s 1-4. ”Den regionala geografi n och dess krav 
på undervisning och artikeln Förenta staterna”. 
Geografi ska Notiser, nr 1, s 11-14 samma år. 

22  Behrens, Sven. 1953, nr 3-4 , s 3-11

23  Används idag inom den moderna Tv-mediala 
väderpresentationen. 

24  Se Book, Tommy. 1997: Förändringsprocesser i 
Berlin. Övergång från planhushållningens till de 
fria marknadskrafternas stadslandskap. Geografi ska 
Notiser, nr 3 s 180-190

25   Helmfrid, Staffan .1989. ”Vad är Svenska Sällskapet 
för Antrolopogi och Geografi  (SSAG)? Atlas över 
Sverige utgavs under åren 1953-1971”. Geografi ska 
Notiser, nr 4, s 189 
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26  Med spridning menas här att geografi sk information 
breder ut sig stegvis omkring en begynnelseort. 
Spridningen till kretsarna och inom dessa är exempel 
på detta. Spridningen kan studeras som en geografi sk 
difussionsprocess.

27  Det menar nuvarande redaktören för GN, universi-
tetslektor Solveig Mårtensson. Sture Långström (1997) 
hävdar i sin avhandling att folkbildartraditionen var 
en tidig företeelse i Lund med omnejd.

28  Bergsten, K.E. 1966. Helge Nelson 15.4. 1882 
23.11.1966. Svensk Geografi sk Årsbok, s 114

29  Se exempelvis artikeln i Svensk Geografi sk Årsbok 
1927: Geografi en och skolreformen.

30  Av det totala antalet deltagare på 225 geografer 
var 60 % lärare, varav hälften kvinnor. Uppgiften 
fi nns i Hedenstierna, Bertil. 1993. När GR bildades 
Bakgrund och minnesbilder från år 1933. Geografi ska 
Notiser, nr 1

31   Geografi ska Notiser 1943 :1

32   Den mer mot akademin orienterade redaktionen 
bestod av professor Helge Nelson och docent K E 
Bergsten från Lund, lektor S Norlindh i Linköping, 
lektor S Swedberg Göteborg, fil. dr J Westin i 
Stockholm och rektor Thekla Thunberg Skövde. 
Redaktionens adress var Lund.

33   För att få en uppfattning om varifrån underlaget till 
artiklarna geografi skt kommer och vilka yrkesgrupper 
som bidrog till innehållet under 1940- och 1990-talet 
har tillgängliga författarnamn och lärarkategorier 

hämtats från tidskriftens artiklar. Dessa har kombi-
nerats med medlemsregister för åren 1946, 1958 
samt 1998. Uppgifterna har bearbetats i tabellform 
och överförts till en karta över landet. Resultatet 
framträder då som ett mer överskådligt mönster. 

34  En tårta byggs i olika skikt och om man översätter 
det till geografi undervisning så skulle det innebära att 
de naturliga förutsättningarna, geologi, klimat etc. 
utgjorde tårtbotten dvs. en starkt naturdeterministisk 
grund. Därefter kommer olika ”kulturlager”. Detta 
var enligt docent em. Olof Nordström (intervju i 
oktober 1998) den undervisningsmodell som Nelson 
stod för och som det under 1950-talet riktades 
kritik emot.

35 . Detta förhållande bekräftas av Lena Olsson som i sin 
forskning om läroböcker i geografi ämnet påpekat 
att det har funnits ganska starka kopplingar mellan 
vetenskap och skola i utvecklingen av läromedel. 
Olsson, Lena. 1986. Kulturkunskap i förändring. 
Kultursynen i svenska geografi läroböcker 1870-1985. 
Lund: Liber, s 83

36  Professorerna em. Anders Rapp (naturgeografi, 
Lund), Olof Wärneryd (kulturgeografi , Lund), J 
O Mattsson. (naturgeografi, Lund) och Staffan 
Helmfrid (kulturgeografi , Stockholm) är här de som 
mest intresserat sig för skolämnets utveckling. De har 
alla dragit sig tillbaka från sina tjänster.

37   Uppgif ten har l ämnats av prof. em. Torsten 
Hägerstrand i brev den 4 febr. 2001.
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För fem år sedan hade jag nöjet att till-
sammans med Daniel Kallós, göra en översikt 
av den forskning om lärarutbildning som 
skett under de senaste decennierna i Sverige 
(Ahl ström & Kallós, 1996). Bland det stora 
antal undersökningar, däribland ett tjugotal 
doktorsavhandlingar, som vi trä ffade på 
fanns endast en som handlade om effekter av 
lärarutbildning, och detta är skälet till mitt 

val av tema för föreläsningen. För såvitt jag 
förstår, fi nns det få yrkesutbildningar, om ens 
någon, som är så utsatt för kritik i mass media 
av sina avnämare och egna studenter som 
lärarutbildningen. Detta nagel farande är ingen 
nyhet utan har skett så länge utbildningen 
funnits. San nolikt har inte heller någon annan 
sektor inom den högre utbildningen blivit 
fö remål för så många utredningar, utvärderingar 
och reformer. En indikation på detta är, som 
Owe Lindberg (1999) påpekat, att temat 
’offentligt tryck’ i databasen LIBRIS innehåller 
10 till 11 gånger fl er texter om lärarut bildningen 
än om läkarutbildningen. Ut bildningen av 
lärare är visserligen betydligt större, den är 
statens kanske vikti gaste instrument för att 
styra skolan, och skolan är i högre grad än 
sjukvården ett politiskt projekt, eftersom 
grunden till det framtida samhället läggs i 
skolan, men statens ingripanden måste ändå 
i viss mån bero på att man från centralt håll 
tagit kritiken ad notam och velat göra något 
åt situationen.

Gäckande effekter – 
ett dilemma för lärarutbildningen 
och en utmaning för forskningen

Karl-Georg Ahlström
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Den kritiska hållningen till lärarutbild-
ningen är inte någon specifi kt svensk företeelse. 
Nä r Lindberg (1997) i en annan skrif t 
analyserade ett antal färska översikter av 
lärarutbildningen, fann han att missnöjet inte 
var begränsat till vissa länder i vissa världsdelar 
och till vissa tider utan förekommer överallt och 
har likartat innehåll, trots att utbildningens 
organisation och innehåll vari erar starkt från 
land till land. Huvudsakligen gisslas det som 
ger den dess karaktär av yrkesutbildning – 
pedagogiken, didaktiken /metodiken och 
deras samspel med prakti ken – som anses inte 
förbereda de blivande lärarna tillräckligt väl 
för sina kommande yrkesuppgifter. Ibland kan 
argumentationen, som Gerhard Arfwedson 
(1994) framhå llit, närma sig rent förtal, 
t ex hävda att utbildningen enbart är en 
parentes mellan skolbänk och kateder för 
att ge legitimation som lä rare och inget 
annat. Sådana generaliserande, överdrivna och 
orättvisa utsagor är naturligtvis skymfande 
för lärarutbil darna, men det är inte så lätt att 
vederlägga dem. 

Hur kan man då förklara detta utbredda 
missnöje med utbildningen varhelst den bedrivs 
och hur den än är utformad? Det fi nns en 
rätt omfattande litteratur om detta (Lindberg, 
1997), men den ger oss ingen möjlighet att 

bemöta kritiken. För att kunna göra det fi nns 
ingen annan väg, menar jag, än att söka 
fastställa vilka avtryck utbildningen faktiskt 
ger, såväl för väntade som oförutsedda, och 
fi nna förklaringar till utfallet – alltså kartlägga 
de eventuella utbildningseffekterna och 
mekanismerna bakom dem. Men jag skall inte 
diskutera effektundersökningar som sådana 
utan i stället resonera om hur förutsättningarna 
för påverkan är beskaffade.

Socialisationsstudier tar sikte på vilka 
föreställningar om yrket, vilka hållningar och 
handlingsmönster som blivande lärare bär 
med sig när de börjar sin utbildning, och den 
betydelse detta bagage, dessa förföreställningar 
som man ofta kallar dem, har i mötet med 
lärarutbildningen och de mål som man söker 
realisera i denna. Det fi nns en rikhaltig, framför 
allt amerikansk, litteratur om detta, och den 
brukar framhålla att lärarna skiljer sig från alla 
andra yrkesgrupper bl a däri att de redan från 
barnsben bildat sig föreställningar om vad det 
vill säga att vara lärare och även tillägnat sig 
vissa mönster för undervisning. Vi har alla 
varit rollpartners till våra föräldrar, när de 
undervisat oss i hur man skall uppträda och 
utföra olika sysslor, och vi har härmat dem och 
tränat oss i att vara lärare, då vi haft hand om 
och undervisat yngre barn och då vi lekt skola 
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– som jag tror fortfarande är populärt i varje 
fall bland barn som inte har gått i förskola. 
Inte minst har vi iakttagit och mer eller mindre 
konstruktivt samverkat med lärare i många år 
– i 12000 timmar eller mer. För många av oss 
har vissa lärare blivit idoler och förblivit det, 
medan andra har tett sig som avskräckande 
exempel eller monster. (Det lä r f ö vara 
monstren som oftast skildras i skönlitteraturen. 
Vad det kan bero på – om det ä r sant – 
får litteraturforskarna utröna). Går vi till 
facklitteraturen om ’lärarblivandet’ (Arfwedson, 
1994) brukar skoltiden kallas för ett ’lärlingskap 
baserat på observation’, vilket inte bara antyder 
dess stora betydelse i sammanhanget utan 
också att erfarenheterna uteslutande gjorts i 
situationer, där elever varit inblandade, och 
enbart grundar sig på elevens egna tolkningar. 
De kan därför vara rätt så orealistiska.

Till följd av dessa omständigheter har alla 
människor ganska väl utvecklade uppfattningar 
om hur lärare bör vara och undervisning gå till, 
vilket för övrigt är ett skäl till att lärarkåren inte 
självklart har hög status trots att utbildningen 
är lång och yrkesuppgifterna anses viktiga: Alla 
tror ju sig om att kunna undervisa! Eftersom 
föreställningarna om lärare och undervisning 
är destillerade ur personliga upplevelser av 

skilda slag ända från barndomen, varierar de 
från person till person. Varje läraraspirant bär 
alltså på en omfattande fond av uppfattningar 
om sitt blivande yrke – en fond vars ingredienser 
växlar från individ till individ, vilket är sällsynt 
i t ex blivande juristers och läkares fall. Till 
följd av att uppfattningarna om yrket ofta är 
förankrade i starka personliga upplevelser kan 
de i i vissa fall vara så emotionellt laddade 
och impregnerade med värderingar att de får 
övertygelsens prägel, vilket naturligtvis innebär 
att det blir svårt att påverka dem.

Socialisationsforskare hävdar att de 
förföreställningar om yrket, de perspek tiv som 
de studerande bär på vid utbildningens start i 
betydande grad avgör vilka erfarenheter de gör 
under utbildningen. Studenterna anses tolka 
utbildningens budskap i enlighet med sina 
förförestä llningar och ta till sig det som 
stä rker och fördjupar de perspektiv och 
handlingsmönster som de redan bä r på . 
Effekten av lärarutbildningen blir därför 
individuell: somliga förändras på ett sätt och 
andra på ett annat sätt. Socialisationseffek terna 
inom andra yrkeskårer som jurister, läkare och 
ingenjörer är homogeni serande, d v s leder till 
att kårens medlemmar lär sig se likformigt 
på yrkesuppgifterna och hur dessa skall 
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hanteras. Lärarutbildningen anses inte ha en 
sådan homogeniserande effekt. Men det fi nns 
indikationer på att det kan uppstå en viss 
samsyn. Annelis Jönsson (1998), som har följt 
en grupp lärarstuderande genom utbildningen, 
har gett några exempel på detta, men sociali-
sationsforskarna brukar framhålla att en mera 
utpräglad samsyn uppstår först under den 
praktiska verksamheten som lärare.

Det fi nns få studier, om ens någon, som 
sökt utröna hur förförestä llningarna styrt 
vad de studerande har tagit till sig och lärt 
under utbildningen. Skälet till det är inte bara 
att sådana undersökningar är besvärliga att 
genomföra utan framför allt att vi är tämligen 
säkra på att förförestä llningar har sådana 
styrande effekter. Det är en central och väl 
underbyggd princip inom konstruktivistisk 
inlärningsteori.

Låt mig sammanfatta vad jag hittills sagt: 
Erfarenheterna som de studerande bär med sig 
till utbildningen gör dem mycket selektiva i 
fråga om vad de tar till sig av undervisningens 
budskap och gör till sin egendom. Effekterna blir 
därför gärna andra än de avsedda. De gäckar 
våra syften. Frågan är då om det fi nns egenheter 
i utbildningen som befrämjar eller hämmar 
detta. Det temat skall jag nu ta upp.

Vi talar gärna om lärarutbildningen som 
om de olika sätt den manifesterar sig på vore 
uttryck för ett och samma synsätt. Så är det 
naturligtvis inte. Lärarutbildarna har olika 
bakgrund, yrkeserfarenheter och lojaliteter. 
En del har skaffat sig sitt kunnande och sina 
hållningar genom att arbeta i olika skolformer 
och representerar skilda ämnesområden 
inom dessa, medan andra har sina band till 
universitetet och till olika discipliner där. Synen 
på hur lärare bör vara, hur undervisning bör 
bedrivas, vad som är värt att veta etc varierar 
från person till person. Lärarutbildningen 
präglas av pluralism. Det är väl belagt.

Exempelvis påvisade Ingrid Carlgren (1992) i 
en undersökning av ett stort antal lärarutbildare 
i ämnesteori, metodik och pedagogik vid en 
och samma högskola, att deras åsikter om skola, 
undervisning, lärarskap och lärarutbildning 
kunde återföras på tre olika skolideologier som 
hon kallade för progressivistisk, kulturkonser-
vativ respektive kulturradikal. Hon kunde också 
fördela lärarutbildarna på dessa ideologier. 
Hur ideologierna faktiskt kom till uttryck vid 
prioriteringen av innehåll och arbetsformer 
och i budskapen under lektioner och i andra 
situationer med kandidaterna vet vi inte, men 
det vore märkligt om de inte hade påtagliga 
didaktiska konsekvenser. 
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När Dennis Beach (1995) studerade under-
visningen i No-ämnen för blivande lärare 
fann han tre olika didaktiska modeller i bruk. 
Somliga lärarutbildare nyttjade en av dessa, 
andra en annan o s v. Kandidaterna värderade 
de modeller högst som stämde med deras 
tidigare erfarenheter av undervisning och 
ifrågasatte eller tog avstånd från den modell 
som var ny för dem men mest förenlig med 
läroplanens idéer. Detta bestyrker bara vad 
jag tidigare sagt om selektiviteten. I det här 
sammanhanget är det av större intresse att 
lärarutbildarna tycktes betrakta den egna 
modellen som självklar och var ointresserade 
av kollegernas sätt att undervisa. De såg alltså 
inte pluralismen som en tillgång för att lära 
av varandra och inte heller för att berika 
kandidaternas perspektiv på undervisning.

Ett likartad resultat kom jag själv fram till 
i en undersökning för en tio år sedan (Ahlström 
& Jonsson, 1990; Ahlström, 1993). Genom 
att registrera och analysera, vad lärarutbildare 
resonerar med lärarkandidater om då de har 
’lyssnat av’ en lektion, försökte jag utröna, vad 
de menade med god undervisning och adekvat 
läraruppträdande. Jag följde med elva mycket 
erfarna lärarutbildare på deras skolbesök 
och spelade in fyra samtal per lärarutbildare 

med olika kandidater. Sedan valde jag ut 
teman som återkom i samtliga protokoll hos 
en lärarutbildare och i en intervju som varade 
i ca två timmar – och likaså spelades in 
– redogjorde jag för ett tema i sänder och 
bad intervjupersonen förklara, hur han/hon 
resonerat i sammanhanget. Det föreföll alltså 
som om varje lärarutbildare haft en checklista 
med 5-6 punkter över vad de borde iaktta 
och kommentera vid varje besök – oavsett 
lektionens innehåll och kandidatens egenheter 
– men deras checklistor var alla olika. Men 
alla hävdade givetvis att vad de kommenterade 
berodde på vad som hände under lektionen! Med 
ledning av samtalsprotokollen och intervjuerna 
gjorde jag sedan en kort beskrivning – på två 
till två och en halv A 4 sida – av vad var och 
en ansåg karakteriserade god undervisning och 
bra lärarskap. Alla fi ck läsa dessa anonyma 
beskrivningar hemma och samtidigt att ta reda 
på vilken som gällde dem själva, vilka övriga 
beskrivningar som var mest lika respektive olika 
deras egen och vari likheterna och olikheterna 
bestod. Detta fi ck de redogöra för vid en ny 
intervju. Uppfattningarna som varierade starkt 
från lärarutbildare till lärarutbildare kan, 
menar jag, betraktas som exempel på tysta 
kunskaper som tas i bruk vid skilda slag av 
pedagogiska bedömningar och beslut – som 
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uttryck för lärarutbildarnas privata, implicita 
läroplaner. Jag skall inte här gå in på hur 
dessa var beskaffade utan endast framhålla två 
förhållanden: Alla lärarutbildare tyckte att 
den egna beskrivningen var mycket träffande, 
och att skildringen av kollegerna var intressant 
och lärorik. De var ofta imponerade av sina 
kollegers uppfattningar, men med något 
undantag kunde de inte alls identifi era dem, 
när de i slutet av andra intervjun fi ck en lista 
med namn och ombads att matcha namn mot 
beskrivning. Flertalet hade redan försökt göra 
detta hemma, men visste inte säkert vilka som 
ingick i undersökningen. Majoriteten hade 
varit kolleger i mer än 20 år, fyra av dem hade 
delat rum i många år, men ändå kände de inte 
varandras uppfattningar tillräckligt väl utan 
utfallet blev i det närmaste slumpartat.

Kontentan av detta är att pluralismen ger 
lärarkandidaterna stora möjligheter att välja 
vad de vill ta till sig. I stället för att tillägna 
sig nya perspektiv, tenderar de att fördjupa och 
differentiera de perspektiv som de redan bär 
på – ett förhållande som Evelyn Säll (2000) 
gett belägg för i en undersökning där hon 
följt lärarstuderande från utbildningens start 
tills de utövat yrket i ett år. Pluralismen skulle 
kunna vara utvecklande, om den används på ett 
konstruktivt sätt. Detta förutsätter att de skilda 

uppfattningarna blottläggs, diskuteras och 
dissekeras – görs till ett undervisningsinnehåll 
som de studerandes egna förföreställningar kan 
jämföras med. Jag menar att detta skulle kunna 
vara en utgångspunkt för utvecklingsarbete 
inom lärarutbildningen: Hur skall vi kunna 
göra något konstruktivt av den pluralism som 
råder bland lärarutbildarna men är fördold?

Någon kan vid det här laget kanske tycka 
att jag lyckats undvika att tala om den viktigaste 
förutsättningen för att lärarutbildningen skall 
påverka de blivande lärarnas sätt att hantera 
sina framtida pedagogiska uppgifter. Vad jag 
anspelar på är naturligtvis kopplingen mellan 
teori och praktik – eller snarare klyftan mellan 
teori och praktik. Jag skall avsluta med några 
ord om detta.

Lärarutbildningen skall introducera de 
stude rande i lärarkårens ’beprövade erfarenhet’ 
och ge dem redskap för att själva utveckla denna, 
men det innebär inte att anvisa handlingsregler, 
för det vore liktydigt med indoktrinering i en 
undervisningsteknologi.1 Någon sådan som är 
allmänt accepterad fi nns inte och kan troligen 
aldrig uppstå. Men när en lärarutbildare ger 
uttryck för en privat, implicit läroplan betyder 
detta i regel – vare sig denne vill det eller ej – 
att de studerande förses med föreskrifter om 
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hur de bör uppträda och handla som lärare. 
Alternativet till sådan normativ, föreskrivande 
undervisning – som man kanske aldrig helt 
kan undvika – är en analytisk-deskriptiv ansats 
som eftersträvar att ge förtrogenhet med och 
förståelse för skolan såsom den faktiskt är 
beskaffad. Teoriundervisningens uppgift blir 
då att erbjuda teoretiska perspektiv ur vilka 
skolans organisation med ramar, mål, inre 
arbete och resultat kan betraktas samt en med 
dessa perspektiv förbunden begreppsapparat för 
att beskriva och tolka verkligheten. Förses de 
studerande med redskap att analysera lärares 
pedagogiska arbete och tränas de i att använda 
dessa, blir de även medvetna om och kan 
ompröva de egna uppfattningarna och värde-
ringarna. De får därmed möjligheter att forma 
en handlingsteori som är fotad på medvetna 
stä llningstaganden och förenlig med såvä l 
etablerad kunskap om skola och undervisning 
som de egna värderingarna och de som uttrycks 
i läroplanen. Kunskapen blir personlig och 
sjä lvvunnen och trots att den hämtar sina 
utgångspunkter i lä rarkårens beprövade 
erfarenhet inte övertagen.

En deskriptivt-analytisk utbildning måste 
alltså ta sikte på förfaranden som faktiskt 
praktiseras i skola och undervisning samt 
övervägandena som de grundar sig på, d v s ge 

de studerande möjligheter att analysera lärares 
handlingar och sätt att rättfärdiggöra dessa. 
Efter att ha tagit reda på hur lärare uppträder i 
olika situationer och motiverar sina handlingar 
gäller det för de studerande att använda sig av 
sina teoretiska kunskaper för att ta ställning 
till vad de sett och hört. Auskultationer har 
syftet att ge information om hur verkligheten är 
beskaffad, men för att få en teoretisk förankring 
måste observationerna av de handlingsregler 
som de iakttagna lärarna följer, och hur de vid 
utfrågning rättfärdiggör dessa, styras av frågor 
om t ex vilken samhälls- och människosyn 
reglerna speglar och hur de förhåller sig till 
läroplanens riktlinjer och forskningens rön om 
människans natur etc.

Med ledning av en sådan analys kan vissa 
handlingsregler accepteras och övertas eller 
förkastas; man får underlag för att modifi era 
somliga och ibland uppslag till att utveckla 
nya. Inte minst får man möjlighet att uttrycka, 
granska och värdera de egna uppfattningarna, 
och därmed bli medveten om att det fi nns 
andra perspektiv än de som man varit trogen. 
En lärarutbildning med denna inriktning 
är helt i linje med de nu gängse idéerna om 
framtidens ’refl ekterande lärare’.
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Hur en sådan deskriptivt-analytisk 
orienterad lärarutbildning praktiskt kan 
arrangeras överlåter jag med varm hand åt 
lärarutbildarna att själva fundera ut. Det kan 
inte vara forskarens uppgift att göra, och i regel 
har de inte heller kompetens att göra det – allra 
minst pensionerade forskare.
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I den allmänna skoldebatten inte minst 
i media tycks det som om politikerna har 
stor skuld till det mesta av skolans brister. 
Förekommer mobbing i en skola, avkräver 
åtminstone riksmedia skolministern ett svar. 
Är resultaten i matematik svaga, riktas likaså 
sökarljuset mot centralt placerade skol politiker 
i första hand. Ändå är det många gånger inte 

skolpolitikerna som har ansvaret och besluts-
kompetensen i de omdiskuterade frågorna. Jag 
menar att det råder en oklar rollfördelning 
mellan politikerna och lärarkåren - dock mer i 
skoldebatten än i skolans verklighet. 

Om vi ser tillbaka på den moderna skolpoli-
tiken har skolpolitikerna bidragit på olika sätt. 
Enligt min uppfattning kan skolutvecklingen 
grovt delas in i fyra faser.

Den första fasen var arbetet som vidtog under 
och direkt efter andra världskriget. Särskilt 
betydelsefull var 1946 års skolkommission. 
Inriktningen var tydlig: det handlade om 
att genom utbildningspolitiken utveckla 
och stärka demokratin. Skolorgani sationen 
omöjliggjorde utvecklingen mot ett samhälle 
där alla medborgare gavs lika möjligheter. 
Skolkommissionen, under Tage Erlanders ledning 
och med Stellan Arvidsson som huvudsekreterare, 
formulerade problemet så här:

Politiska visioner och 
skolans vardag

Lena Hjelm-Wallén 
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Vår skola sådan den ter sig i dag i skilda 
avseenden är en produkt av andra samhällsfor-
mer än demokratins och därför på många 
sätt står i motsättning till det samhälle den 
skall tjäna. 

När skolkommissionen talade om demokrati 
var det egentligen tre olika saker som den 
syftade på. Det första var själva principen om 
lika möjligheter för alla, alltså rättviseaspekten. 
Skolsystemet stängde ute barn från mindre 
bemedlade hemförhål landen, vilket självklart 
var en stor orättvisa. Därtill fanns en mer 
genuin demokrati aspekt. Den svenska delta-
gardemokratin med aktiva folkrörelser och 
engagerade medborgare kunde inte fullt ut 
förverkligas om inte alla medborgare fostrades 
till demokrater och gavs tillräckligt med 
kunskaper för att hävda sig i samhällsdebatten. 
Slutligen fanns en mer krass, men icke desto 
mindre viktig, aspekt. Den enorma sociala 
snedrekryteringen till högre utbildning gjorde 
att det fanns – som man då formulerade 
det - en mycket stor begåvningsreserv bland 
arbetarklassen som på grund av spärrarna i 
utbild ningssystemet inte gavs möjlighet att 
studera. En viktig tanke bakom de förändringar 
som föreslogs var att bereda dessa människor sin 
berättigade plats i samhällsutvecklingen. 

Skolkommissionen lade fast ett antal viktiga 
principer för den svenska skolan vilka regering 
och riksdag ställde sig bakom 1950. Dessa 
principer har i huvudsak stått sig sedan dess:

•    Skolans främsta uppgift blev att fostra demokra-

tiska människor.

•    Skolan skulle fostra ett kritiskt sinnelag ”som 

ger motståndskraft mot andliga farsoter” men 

samtidigt stimulera till samarbete så att det hos 

eleverna skulle fi nnas en lust att engagera sig. ”Att 

utveckla fria människor, för vilka samarbetet är 

ett behov och en glädje.” 

•    Skolans uppgift var att ta hand om alla. Inga skulle 

behöva vara ”hackkycklingar eller strykpojkar”. 

•    En nioårig enhetsskola, en gemensam skola för 

alla, infördes. Den formella uppdelningen i 

realskola och folkskola föll bort.

•    Decentralisering skulle uppmuntras. ”På skolans 

område liksom på andra samhä llsområden 

gä ller det för demokratin att lösgöra sig ur 

byråkratismens f jä ttrar. I fråga om skolan 

synes vägen vara ökat lekmannainfl ytande och 

decentralisering”. 

Det var alltså efter mycket klara ideologiska 
ställningstaganden och med en stor närhet 
till skolvardagen som skolpolitikerna under 
40-talets utvecklingsarbete och 1950 års 
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riksdagsbeslut kom fram till beslutet om en 
enhetsskola.

Skolkommissionen hade en mycket god 
insikt om att skolans inre arbetsformer och 
pedagogiken var nödvändiga att ändra för 
att nå dit man ville. Man skrädde inte med 

orden:

     Vårt skolväsende bär sålunda i vissa avseenden 

på ett tyngande arv från gångna århundraden 

och till detta arv bör även räknas konkurrensen 

lärjungarna emellan och betygshetsen med 

metoder som anses härröra från jesuitordens 

pedagogiska insats. 

Skolkommissionen markerade alltså i 
sitt arbete skolans oerhört viktiga roll för 
demokratin i samhället. Tage Erlander skrev 
om skolkommissionens arbete:

     /…/samtidigt hade vi under gångna årens nazistvälde 

i Europa fått klart för oss att bland det viktigaste 

som skolan kunde göra var att fostra människorna så 

att de inte, kanske till följd av en stark specialisering, 

blev blinda för vad som hände ute i samhället. 

Skolan måste ge kunskap om samhället och få de 

unga att känna delaktighet i dess utformning. Det 

betydde också medansvar för hur gemensamma 

angelägenheter ordnades. Skolan fi ck inte isoleras 

från samhället. Den skulle nå alla på samma sätt. 

Då kunde inte skolan samtidigt i sitt inre liv vara 

auktoritärt uppbyggd.

Den andra fasen i skolutvecklingen var själva 
genomförandet av skolreformen under 1950- 
och 60-talen. Det var ett enormt åtagande för 
landets kommuner. Kommunal politikerna hade 
att bygga nya skolor och rekrytera lärare. 

För kommunerna blev insatsen ett tecken 
på att de satsade på sina barn. Under denna 
period ökade resurserna för den svenska skolan 
avsevärt. Nya fräscha skollokaler blev ett tecken 
på framsteg i bygden. Det signalerade en 
ny tid. De lokala politikerna hade ansvaret 
och axlade det vä l, men det handlade då 
nästan uteslutande om skolans infrastruktur; 
byggnader, utrustning och personal rekrytering. 
Skolans inre arbete var sällan i blickpunkten för 
debatten, vare sig nationellt eller lokalt. 

Den tredje fasen inträdde i slutet av 60-talet 
när enhetsskolan i princip var utbyggd och hade 
1962 döpts om till grundskolan. 

Bakgrunden var ett utbrett missnöje över 
att den nya skolan inte förmådde leva upp 
till de högt stä llda målen om skolan som 
demokratiserande kraft i samhället. 
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Jag började min lärartjänst 1965 och kon-
staterade att förändringskraften var mycket 
begränsad. Det mesta kändes igen från min tid 
som elev. Ändå skulle den rena urvalsskolan 
– realskolan ha ersatts av grundskolan där 
hela årskullen var med högstadiet ut. Det var 
uppenbart att skolans kvardröjande traditionella 
arbetssätt passade många elever dåligt. 

Omkring detta pågick en omfattande diskussion. 

Ett år efter att jag invalts i riksdagen 
motionerade jag om att en utredning borde 
tillsättas om specialundervisningen och ”om 
hur skolan i nya former kan angripa anförda 
sociala problem” (januari 1970, motion till 
andra kammaren av Anna-Lisa Levén-Eliasson 
och Lena Hjelm-Wallén). 

Dåvarande utbildningsminister Ingvar 
Carlsson tillkallade i augusti 1970 en utredning 
för att fi nna åtgärder ”för elever med särskilda 
svårigheter i skolan och därmed sammanhängande 
frågor bland annat skolans arbetsmiljö”. Fokus 
var alltså på att förändra det inre arbetet i 
skolan och utredningen fi ck följdriktigt namnet 
Skolans Inre Arbete – SIA. 

SIA-utredningen pekade på att generella 
reformer i sig inte var tillräckligt eftersom inte 

alla elever förmådde utnyttja de förbättrade 
möjligheterna. Istället pekade utredningen på 
behovet av särskilda åtgärder riktade mot de så 
kallade svag presterande eleverna. Här föddes 
satsningarna på specialpedagoger och andra 
resurspersoner i skolan. Uppslutningen kring 
sammanhållna klasser, men med mer av indivi-
duellt anpassad undervisning, var stark. Den 
principen har allt sedan dess varit vägledande 
för skolutvecklingen. 

SIA-utredningen betonade skolans betydelse 
för demokratin. Den menade att det i skolans 
uppgifter inte enbart ingick att förmedla 
kunskaper utan i hög grad även att ge eleverna 
tillfälle att utvecklas till självständiga sam-
hällsmedborgare med personligt engagemang 
i omvärlden. 

SIA-arbetet menar jag har resulterat i tre 
viktiga förändringar. 

För det första stimulerade det till en bred 
samhällsdebatt om skolans inre arbete. Nya 
pedagogiska metoder utvecklades. Många försök 
sjösattes, de fl esta lyckade, några mindre lyckade. 
Den svenska skolan tog stora språng framåt. 

Jag menar att skolan först på 1970-talet på 
allvar började ta till sig moderna pedagogiska 



75

Politiska visioner och skolans vardag

idéer och komma ikapp samhällsutvecklingen 
i övrigt. I 25 år var skolsamhället havande med 
skolkommissionens intentioner. Först under 
70-talet var tiden mogen att på mer allvar ge 
dem liv och se dem växa. SIA-utredningen var 
i hög grad barnmorskan till detta. 

Naturligtvis gick debattens vågor höga och 
på samma sätt som under all skolutveckling 
anklagades de som var pådrivande för att vara 
emot kunskap, emot ordning och reda. De 
som inom skolan varit förnyelseinriktade har 
alltid haft en tuff skolvardag att stångas med. 
Men de har också tvingats försvara sig mot att 
påklistras epitetet ”fl ummig”. Jag menar att vi 
är skyldiga dessa vardagspionjärer ett stort tack, 
liksom de många lokala skolpolitiker som stod 
upp i den ofta tuffa skoldebatten. 

Skolans roll i samhället gjordes också mer 
tydlig genom SIA. Utredningens förslag om samlad 
skoldag ledde till en ökad insikt om att skolan också 
var elevernas arbetsplats. Hela skoldagen borde tas i 
anspråk, ett varierat innehåll i skoldagen stimulerar 
på skilda sätt elevens förmåga att inhämta kunskap 
och att utvecklas. I dag är detta synsätt på skolan 
naturligt. Få skulle i dag förstå hur dessa propåer 
hånades för 25 år sedan.

Vi kan nu se hur skolutvecklingen fortsätter. 
Steg för steg vinner nya metoder inträde i 
skolan. Den ensidiga katederundervisningen 
ersätts av andra arbetsformer. 

Det andra SIA-utredningen resulterade 
i var ett antal förändringar av skolans styrdo-
kument. 

Redan i propositionen 1975 gjorde jag som 
skolminister klart att det lokala beslutsfattandet 
över skolan skulle öka. Inriktningen var att 
den politiska visionen skulle beskrivas genom 
riksdagsbeslut, men inte regleras centralt. Så tog 
regeringen exempelvis genom praktiskt taget ett enda 
beslut bort ¼ av de centrala skolför ordningarna. 
Men detta var bara starten, mycket mer omfattande 
decentrali seringsbeslut skulle följa. 

Efter några år kom den nya läroplanen, Lgr 
80, som på många sätt stimulerade nytänkandet. 
Arbetet med denna läroplan kom att hanteras av 
både en social demokratisk, en folkpartistisk och 
en moderat skolminister. Regeringarna avlöste 
varandra snabbt under slutet av 1970-talet. 

Ett tredje område med SIA-anknytning som 
jag vill framhålla är skoldemokrati frågorna. 
Idén att eleverna behöver ha ett mer reellt 
inf lytande över sin skolvardag hade både 
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pedagogisk och allmändemokratisk grund. Det 
senare handlade förstås om att demokratins 
fördelar lärs ut bäst när den i handling prakti-
seras. Pedagogiskt var det uppenbart att elevens 
egen aktivitet och egna ansvar var avgörande 
för kunskapsarbetet. Denna insikt kräver 
nya arbetssätt. Återigen är vi då mitt i den 
konfl iktfyllda debatten om hur skolan skall 
fungera. Flum- disciplin, katederför medlad 
kunskap – elevaktivt arbetssätt. Sä llan är 
det vä l frågan om ett antingen eller, men 
skoldebatten utmärker sig inte särskilt ofta av 
att vara nyanserad. 

Många var på 1970-talet klara över att 
lärarutbildningen måste reformeras. Frågan 
var hur snabbt och på vilket sätt. Själv var jag 
otålig. Nya kullar lärare med utbildning för 
ett gammeldags skolsystem försvårar självfallet 
skolutvecklingen. I januari 1971 utnyttjade 
jag min möjlighet att som riksdagsledamot 
påverka skeendet och skrev en motion om ”en 
övergripande översyn av lärarutbildningen” 
(motion 1972:1108). 

För riksdagen var dock frågan för tidigt 
väckt och motionen avslogs. Men 1974 blev jag 
utnämnd till skolminister. En av mina första 
åtgärder var att starta ett bered nings arbete 
för att få den nödvändiga översynen till 

stånd. Ytterligare stärkt i detta blev jag av 
Skolöverstyrelsen som denna vår mycket 
konstruktivt hemställde om en översyn.

Den parlamentariska lärarutbildningsut-
redningen (LUT-74) tillsattes den 31 maj 1974 
med omfattande direktiv för att skapa en bättre 
helhetssyn på lärarrollen, en lärarutbildning 
inriktad på den skola som under 70-talet höll 
på att växa fram. Utredningen arbetade mycket 
bra och lämnade sina förslag 1978, förslag som 
dock kom att bli vilande under många år. De 
var helt enkelt allt för kontroversiella. 

1950 beslutade alltså riksdagen att införa 
enhetsskola, men någon enhet hade det inte 
blivit. Den gamla uppdelningen i folkskola 
och realskola dröjde sig kvar genom en 
stadieinriktad lärarutbildning med klasslärare 
och ämneslärare. Detta omöjliggjorde en 
verklig grundskola. 

När jag återkom till Utbildningsdepartementet 
efter valet 1982 nu som utbildnings minister 
fanns fortfarande frågan om en ny lärarutbild-
ning slumrande. Jag startade ett omfattande 
beredningsarbete där många progressiva lärarut-
bildningsenheter deltog. Arbetet resul terade i en 
proposition och ett riksdagsbeslut 1985. 
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Många utbildningspolitiska beslut har 
kritiserats, men detta tar nog priset. I riksdags-
protokollet kan man läsa sida upp och sida ned 
om utbildningsministerns bristande förståelse för 
kunskapsbehoven och om förslagets undermålig-
het. Kultureliten förfasade sig och citerades med 
stor förtjusning i riksdagsdebatten. 

Jag erkänner gärna att detta var ytterst 
obehagliga angrepp. Men jag ansåg då – och 
anser än mer nu – att kampen var värd att ta. 
I riksdagsbeslutet sägs att det är ”nödvändigt 
att se grundskolan som en helhet och låta den 
framträda som en skola utformad efter sina 
egna villkor”. Det var just denna kärnfråga 
det handlade om.

En mer sammanhållen lärarutbildning 
innebar också förändringar i de kunskaper 
läraren skulle inhämta under sin utbildning. 
Att ändra i lärarnas ämneskun skaper är som att 
sticka ett fi nger i ett getingbo. Allt traditionellt 
ämneskunnande var heligt i den upphetsade 
debatten. Förståelsen för att moderna lärare 
också måste veta mer om barns utveckling, ha 
modernt pedagogiskt kunnande och så vidare 
var ringa hos dem som tvärsäkert förkastade 
vad utredningen och många lärarutbildningar 
vid det laget redan arbetade med.

Den nya strukturen för lärarutbildning 
infördes 1988 och gä ller i sina huvuddrag 
sedan dess, om än ytterligare moderniserad 
genom det senaste beslutet om lärarutbildning i 
riksdagen 2000. En reform som kunde beslutas 
utan uppslitande politisk debatt. 15 år efter första 
riksdagsbeslutet har nu verkligheten kommit 
ifatt 1985 års lärarutbildningsreform. 

I denna förnyade lärarutbildning betonas 
särskilt – helt i skolkommissionens anda – 
vikten av att alla lärare oberoende av inriktning 
och specialisering måste ha djupa kunskaper 
om barns, ungdomars och vuxna studerandes 
livsvillkor. Därvid betonas särskilt behovet 
av studier och analys av de grundläggande 
värderingarna om demokrati, jämställdhet och 
alla människors lika värde. Lärarutbildningen 
har nu genom reformen fått kraftigt ökade 
resurser för forskning utifrån skolans och 
lärarutbildningens behov och en stark ställning 
inom högskolan som här vid Umeå universitet 
bland annat manifesteras genom fakulteten 
för lärarutbildning.

Vad jag med denna genomgång av tendenserna 
i 1970- och 80-talens utbildnings politik vill 
framhålla är att det var en period då debat-
tens vågor gick höga, då mycket av 1946 
års skolkommission förverkligades och att 
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skolpolitiker, centralt och lokalt, var mycket 
nära förändringarna i skolans inre arbete. 

Den senaste fasen av skolutvecklingen har 
präglats av en kraftigt ökad decentra lisering. 

En del är kommunaliseringen av skolan. 
”Kommunalisering” är egentligen inte ett helt 
korrekt uttryck eftersom skolorna i sig hela 
tiden haft ett kommunalt huvud mannaskap. 
Däremot hade den statliga regleringen av 
skol  verksamheten, både i form av statsbidrag 
och i form av detaljstyrning genom skollag och 
skolför ordning, varit omfattande. 

Redan i budgetpropositionen 1985 konstate-
rade regeringen att ”En övergång från regelstyrning 
till målstyrning av skolan underlättas av ett samlat 
kommunalt driftansvar för skolan”. 

Skälet var att det fanns kvalitetsvinster 
att göra genom att i högre grad anpassa skol-
arbetet efter förut sättningarna i den enskilda 
kommunen eller skolan. Det frigjorde lokala 
initiativ och kreativitet.

Under 1990-talet försvann successivt den 
statliga regleringen. I regeringens proposition 
1990/91:18 Ansvaret för skolan framhöll 
dåvarande skol ministern Göran Persson:

     Kraften i skolutvecklingen måste nu sökas i 

klassrummet och i den enskilda skolan. Det 

är lärarnas och skolledarnas erfarenheter och 

professionalism som måste tas tillvara. De goda 

exemplens makt måste kunna föras vidare till 

andra skolor”. 

     ”Lärarna ska också kunna utveckla verksamheten 

i skolan på ett mera självständigt och ansvarsfullt 

sätt. De erfarenheter som lärarna gör i sitt 

arbete kommer att kunna läggas till grund för 

förändringar inte bara på lokal nivå utan också, i 

första hand genom rapporter från utvärderingen, 

på central nivå. 

Båda dessa citat innehåller en stark tilltro 
till inte bara den inre utvecklingskraften 
hos skolans personal utan också det goda 
exemplets makt och utvärdering. Upp följning 
och utvärdering är helt avgörande instrument 
för att säkra kvaliteten i en målstyrd skola. 

I den nya skolan skall staten styra genom 
att faststä lla nationella mål. Läroplaner är 
naturligtvis viktiga styrdokument, liksom 
lärarutbildning och fortbildning. Men i övrigt 
gäller i hög grad lokala beslut över skolan och 
en tilltro till lärarnas professionalism.
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Skolan är, liksom samhället i övrigt, i 
en ständig utvecklingsprocess. Sedan tre år 
tillbaka har uppföljning och utvärdering 
skett av nuvarande läroplan, timplan och 
betygssystem. I augusti nä sta år planerar 
skolminister Ingegerd Wärnersson att lägga 
fram direktiv till nästa läroplan. Som grund 
finns bland annat översynen av skol lagen, 
försöksverksamheten med slopad timplan och 
förslaget till ny gymnasieskola. Därtill fi nns 
det pågående värdegrundsarbetet, som har 
sitt centrum just här vid Umeå universitet, ett 
arbete så viktigt för skolans uppgift att arbeta 
i demokratins tjänst.

***

Utifrån denna grova skiss hur jag ser 
skolutvecklingen och skolpolitikernas roll i 
denna vill jag hävda att skolan utvecklas bäst 
i ett samspel mellan samhällets företrädare 
och professionella. En väl fungerande skola 
behöver vara en del av samhället runt omkring 
sig. Insikten att elevernas situation i stor 
utsträckning påverkas av samhällsförhållanden 
utanför skolan visar tydligt på vikten av en 
skola som är integrerad i samhället och där det 
fi nns en dialog i båda riktningar mellan skolan 
och samhällets företrädare. 

Politikerna centralt och lokalt måste 
kunna formulera insiktsfulla mål för skolans 
verksamhet. Mål som är relevanta just därför 
att de defi nierar skolans roll i den övergripande 
samhälls utvecklingen och ger elever och lärare 
det stöd de behöver. Politikerna måste dessutom 
följa upp målen på olika sätt, inte minst genom 
resurstilldelningen till skolan.

Det faller ofta på politikerna att förklara och 
försvara vad som händer i skolan. De tvingas 
ta debatten eftersom de är ytterst ansvariga. I 
slutändan handlar skolans möjligheter att få 
resurser för sin verksamhet om att politikerna 
lyckas visa att de pengar som läggs på skolan 
är väl använda. 

Det är också viktigt att markera att det 
endast är politiker som kan vara allmänhetens 
företrädare gentemot skolan. Elever och 
föräldrar har naturligtvis förstahands kunskaper 
om skolan, men kan inte ta på sig rollen som 
allmänhetens företrädare. Politiker kan se 
skolan utifrån och visa hur skolutvecklingen kan 
understödja en önskvärd samhällsutveckling. 
De kan också i sina kontakter med skolan få 
kännedom om vilka krav skolan stä ller på 
övriga samhället för att kunna fungera. 
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Min slutsats är att varna för tendensen 
att hålla politikerna långt borta från skolans 
vardag. Jag är övertygad om att skolan behöver 
politiker som är medvetna om problem och 
glädjeämnen och som är beredda att ställa 
upp i debatten. Att tona ned det skolpolitiska 
ansvarstagandet kan reducera skolans roll i 
samhällsdebatten, något jag tror skulle vara till 
förfång för skolutvecklingen.

Naturligtvis kommer det alltid att fi nnas 
spänning mellan vision/vardag, mål/verklighet. 
Huvudinriktningen i rollfördelningen borde 
vara sådan att politikerna svarar för målen 
och resurstilldelningen medan skolan det inre 
arbetet i skolan. En viss oklarhet i rollerna får 

vi leva med. Jag skulle dock önska att de som 
står mitt i skolans vardagsarbete engagerade 
sig i skoldebatten, inte bara när det gä ller 
behovet av mer resurser utan för att förklara och 
tydliggöra skolans vardagsarbete. 

Skolan lever inte sitt eget liv i skuggan av 
samhället. Skolan skall inte vara en bromskloss 
i samhälls utvecklingen – den skall som Olof 
Palme uttryckte det vara ”som en spjutspets 
in i framtiden”. För att det skall vara möjligt 
krävs ett ständigt samspel mellan progressiva 
krafter i skolan och progressiva krafter i 
samhället. 

Tack för ordet! 
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och andra klassiker

Sommaren 1951 gick jag på en inspirerande 
Shakespearekurs i England. Vi deltagare, 
mest brittiska lärare, fi ck spela scener ur olika 
pjäser så som man tror det hade gått till på 
Globeteatern i London på 1500-talet.

Vi mätte ut en plattformsscen på gräsmat-
tan och tänkte oss ha åskådare på tre sidor. Vi 
fi ck sjunga madrigaler och dansa pavane... Jag 
var då – sedan ett par år tillbaka – adjunkt i 

svenska och engelska vid Umeå läroverk och 
hade fått god kontakt med teatersugna barn 
och ungdomar. Alltnog på hösten vid min 
återkomst satte vi i gång, även om eleverna 
tyckte det var väl djärvt att våga sig på den 
”store” Shakespeare. Så blev det premiär 
våren 1952 på ett urval förkortade scener 
från bland andra ”Romeo och Julia”, ”En 
midsommarnattsdröm” och Macbeth”.

I det gamla läroverkets – nuvarande 
Mimerskolans – aula byggde vi på Shakespea-
reskt vis upp en plattformsscen. Bräder och 
bockar släpades ner från vinden. Det blev 
succe! Och så fortsatte det år från år med den 
ena pjäsen efter den andra: ”Trettondagsafton”, 
”Stormen”, ”Köpmannen i Venedig”, ”Hamlet”, 
”Othello” o s v. Så småningom även andra 
dramatiker. Från första början var jag inställd 
på att eleverna skulle tycka det var roligt 
och att alla som ville skulle få roll på scenen 
utan besvärande inträdesprov. Jag betonade 
också att varje roll -–stor som liten i sann 

Margareta Söderwall
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demokratisk anda – hade lika stor betdelse 
för helheten.

Under 20 år spelade ca 500 elever i Umeå 
Shakespearesällskap, många av dem i fl era år. 
Allteftersom strömmade nya spelglada till, 
medan de ä ldre gick ur skolan. Sä llskapet 
expanderade år från år. Längre fram kunde 
deltagarantalet uppgå till 60 per år, ja ända till 
100 i åldern 7 – 19 år.

Det blev inalles 40 uppsättningar med 
närmare 300 föreställningar, inräknat turneerna 
över hela Norrland, till Vasa teater tvärs 
över Kvarken, till Stockholm och Malmö. 
En jubileumsbok om åren i Umeå Shakespea-
resä llskap 1952-72, ”Barn och ungdom i 
skapande verksamhet”, är utgiven.

Så ett par gästspel i England – inte med 
Shakespeare för man bjuder inte bagarbarn 
på bröd – utan med vår främsta dramatiker 
Strindberg. Så här gick det till. Jag hade 
studerat ett år vid Leeds universitet för Shake-
speareforskaren Wilson Knight och väckt 
intresse för vår verksamhet i Umeå. Tänk bara 
– här låg Sveriges enda Shakespearesällskap 
och därtill det nordligaste i världen – nära 
polcirkeln, the Arctic Circle! Jag kom hem med 
en inbjudan att gästspela påföljande sommar. 

Vi bestämde oss för ett av Strindbergs historiska 
skådespel, som i sin blandning av humor och 
drama starkt påminner om Shakespeare. Genom 
mina erfarenheter från Leeds och England 
överhuvudtaget, visste jag med säkerhet att 
”Fröken Julie” och ”Fadren” till exempel inte 
alls uppskattades eller passade det engelska 
kynnet. Valet föll på ”Folkungasagan”, av en 
del ansett som Strindbergs främsta historiska 
drama, fast sällan spelat på hemmaplan och 
inte förut på en engelsk teater. Kanske bidrog 
också att jag mot slutet av 30-talet sett en 
lysande föreställning på Dramaten i Stockholm 
med bland andra Tora Teje.

Avsikten var att spela på engelska för 
att lättare nå publikkontakt. Men för att 
användningen av ett främmande språk inte 
skulle hämma ungdomarnas fantasi och 
inlevelseförmåga fi ck de först studera in dramat 
på svenska och spela ett par föreställningar 
i Umeå. Först därefter fi ck de den engelska 
översättningen. Några veckor ägnades åt att 
lära sig den engelska texten. Sommaren 1959 
stävade alltså 36 förhoppningsfulla elever 
i sjögång över Nordsjön. Rekvisitan följde 
med: galgen, kung Magnus botgörarkors o 
s v. Skickliga medhjälpare ställde upp som 
läroverkets ovärderlige vaktmästare Lennart 
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Pettersson. Efter premiären på ”The Saga of 
the Folkungs” på the Civic Theatre i Leeds stod 
publiken upp och applåderade.

”A standing ovation” 
är något unikt i England.
Tio år senare blev Strindbergs ”Mä ster 
Olof” aktuell för ett gästspel. En ny generation 
barn och ungdomar gav sig i kast med dramat. 
Stor framgång rönte också detta spelgäng efter 
liknande förberedelser som i fråga om ”The 
Saga of the Folkungs”. Först på svenska i Umeå 
och sedan på engelska i England.

Visst innebar den här barn- och ungdoms-
teatern arbete och uppoffringar för alla invol-
verade. Men den respons och den uppskattning 
vi ständigt fi ck, uppvägde motigheterna. Många 
yrkeskunniga medarbetare ställde osjälviskt 
upp på olika områden. Fotografer som Curt 
Norberg, journalister, kulturpersonligheter som 
recitatrisen Eva-Lisa Lennartsson, sömmerskor 
och snickare som Mimmi och Harald Pettersson 
med fl era, och vår allt i allo bakom scenen Anita 
Ekman. Och så naturligtvis eleverna själva med 
sin entusiasm och uthållighet.

Så gott som alltid var pressen positiv utan 
en nedlåtande attityd mot amatörer. Det man 

fäste sig vid var elevernas starka inlevelse och 
naturliga agerande på scenen och inte minst 
den glädje de utstrålade.

Redan 1959 kontaktade Svenska bokförlaget mig 
för att ge ut en Shakespearepjäs för undervisningen 
i engelska. Det blev ”En mid sommar nattsdröm/A 
MidsummerNight̀ s Dream”, en förkortad 
upplaga med parallellställd svensk översättning, 
kommentarer och ordförklaringar, användbar i 
skolor och av amatörgrupper.

De senare åren i Umeå utvecklade jag ett 
system avslappningsövningar till musik. Fanta-
sieggande kroppsövningar ingick också i denna 
skapande dramatik. Tal- och kroppsövningar 
som älvor eller häxor ur ”Macbeth” prövades 
tidigt. Både lärare och elever visade sig påtag-
ligt roade av att sätta på sig djurmasker, åsne-
öron, slöjor och blomkransar och att hantera 
låtsassvärd. Dessa teaterimprovisationer ledde till 
skapandet av så kallade dramatikpåsar innehål-
lande rekvisita att spela med i klassrummet, 
olika för olika scenutdrag. Inte teaterkostymer i 
egentlig mening utan mera symboliska tillbehör 
som t ex en svart drapering över axeln och en 
dödskalle i plast i handen för Hamletrollen, 
röd drapering och guldkrona i papp för kungen 
etc. Dessa dramatikpåsar har också spritts till 
skolor över hela landet.
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I Stockholm fick jag senare kontakt med 
förlaget Natur och Kultur och blev ombedd 
att ge ut Shakespeare och andra dramatiker i 
pedagogiskt syfte på ett lättillgängligt sätt för 
skolelever och andra intresserade.

Umeå Shakespearesällskaps verksamhet, 
dokumenterad i ett stort antal fotografi er, blev 
basen för denna så kallade Läs och Spela-serie 
på 15 pjäser. Alla hade jag spelat med barn 
och ungdomar. Shakespeare, Moliere, Ibsen, 
Strindberg med flera ingick. Amatörteatrar 
fann bearbetningarna användbara, och elever 
stimulerades till ett ökat teaterintresse. Materialet 
vidgades i Huddinge, där jag fortsatte att spela 
med barn och ungdomar på samma sätt som i 
Umeå, här under namnet Commediagruppen.

På begäran gjorde jag dessutom för Utbild-
ningsradion i moderna språk scenutdrag ur 
klassiker med parallellställd översättning och 
kommentarer. För engelskan ”Shakespeare for 
Fun” med scener ur ”Hamlet”, för franskan 
Scenes de Moliere. För tyskan ”Faust..., und 
mit Lust!”, producerad av Goetheinstitutet 
i Stockholm.

Som avslutning visas en femton minuters 
svartvit film som gjordes 1961 av Umeå 
Shakespearesällskap. Filmen ”Ungdomsteater 
– lek, lä r och upplev!” berä ttar hur en 
teaterföreställning växer fram med förberedande 
övningar i plastik, tal o s v. Den avslutas 
med några färdiga scener ur det årets spelpjäs 
”Macbeth”. Curt Norberg fotograferade och 
radiomannen Gerhard Johansson var speaker.
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I en nyligen presenterad avhandling, Iscensätt-
ning av kön i idrott, försöker avhandlingsförfattaren 
Håkan Larsson att fånga och problematisera vad 
som ligger till grund för bilden av idrottsfl ickor 
som ”bökiga”.

Temat kvinnor och idrott har intresserat 
forskare i över ett halvt sekel. Larsson har bearbetat 
historiskt material för att visa hur synen har 
ändrats. 1900-talet inleddes med ”idrott av män, 
för män”. Det följdes under 1950-talet av ”kvinnor 
vilja men inte kunna”. Ett par decennier senare 
hette det ”kvinnor kunna men inte vilja”, för att vid 
sekelskiftet bli ”kvinnor på sina villkor”. 

Håkan Larsson visar att det är få studier som tar 
upp de bakomliggande orsakerna till den allmänt 
accepterade tesen om bökiga idrottsfl ickor. Texter 
som behandlar idrottsarenan som en manlig 

Recension

ISCENSÄTTNING AV KÖN I IDROTT
- En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan -

domän fi nns dock. ”Idrott skapat för män och 
av män” är ett begrepp som ofta dykt upp och 
dyker upp i olika studier. Genus och idrott är 
överhuvudtaget ämnen som lockat många. Det 
som skiljer ut Larssons bidrag är hans angreppssätt. 
Han vågar tänja på gränserna och göra jämförelser 
som få tidigare har gjort.

Larsson menar att vetenskapliga artiklar och 
texter från Riksidrotts Förbundet genomgående 
ägnat alltför stort utrymme åt att beskriva och 
karaktärisera flickor som idrottar. De utgår 
från att kvinnan skiljer sig från det normala, 
mannen, och därmed att hon är i behov av speciell 
vägledning och förståelse.

Larsson visar hur detta synsätt iscensätts i 
idrotten och vilka konsekvenser det får. Genom 
intervjuer med 18 st unga friidrottare (16-19 år 
gamla, fl ickor och pojkar) och deras tränare (4 st 
män), hemmahörande i Storstockholmsområdet, 
försöker Larsson fånga hur idrottande ungdomar 
beskriver sig själva som fl ickor och pojkar, sin 

Håkan Larsson
HLS Förlag, Göteborg 2001
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kropp och sina tränare. Nutidens problematik så 
som det framträder i dessa intervjuer, jämförs med 
texter från Riksidrotts Förbundet samt ett antal 
idrottsrelaterade doktorsavhandlingar.

Materialet analyseras med hjälp av Michel 
Foucaults teori om verkligheten som en diskurs 
förkroppsligad i subjektet. Subjektiviteten 
antas vara historiskt producerad, och därmed 
underställd vissa historiska ramar för vad som 
överhuvudtaget går att tänka och göra. Subjektet 
är således diskursen, och diskursen betecknar 
de regler som bygger de historiska ramarna. 
Foucault menar att kunskap fluktuerar och 
ytterst är beroende av sociala och historiska 
om ständigheter. Genealogi eller nutidshistoria, 
söker vad som har skett i historien, som skapat de 
kön och könsskillnader, som fi nns idag.

Det jag fi nner mest intressant i avhandlingen 
är de svar fl ickorna och pojkarna ger. Dessa visar 
att både pojkar och fl ickor har ett djupt rotat 
stereotypiskt och objektivt sätt att se på andra 
f lickor och pojkar. Sjä lva uppfattar de sig 
som individuellt presterande personer, som 
könsneutrala subjekt. I förhållande till sin kropp 
subjektifi erar fl ickorna, dvs. hon är sin kropp. 
Pojken objektifi erar, dvs. han använder sin kropp. 
Studien visar att tränarnas syn på fl ickor resp. 
pojkar är lika stereotypiska.

Jag ställer mig något tveksam till Larssons, 
som jag uppfattar det, något ensidiga redovisning 
av passande citat och material. Intervjuutsagorna 
är avhandlingens utgångspunkt, från vilka 
Larsson bygger upp en bild av idrott, kropp och 
kön. Jag frågar mig i vilken utsträckning denna 
bild också är Larssons egen?

Texten är välformulerad, och framställningen 
fl yter bra. Det känns därför en aning trist att 
behöva anmärka på de typografi ska fel som 
fi nns. De kastar en skugga över avhandlingen, 
som inte känns helt färdigbearbetad.

Avhandlingen rekommenderas till alla med 
intresse av kön och idrott. I egenskap av före detta 
hårt satsande friidrottsfl icka, friidrottstränare 
och idrottslärare har jag fått många tankeställare. 
Otaliga är de kurser jag gått som inriktas mot det 
avvikande könet i idrotten, kvinnan. Att införliva 
kvinnan i idrottens värld som en presterande 
person, och inte som ett avvikande kön som 
behöver specialbehandling, kommer att ta lång 
tid. Så länge det fi nns fotboll och damfotboll, 
fi nns det ett avvikande kön. 

Mikaela Nyroos
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