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Bakåt – nuet – framtiden. Vad formar huvudämnet historievetenskap 
och lärande? Utifrån denna huvudfråga granskar Peter Aronsson, 

professor i kulturarv och historiebruk vid Linköpings universitet, spe-
cifikt historieämnet vid den nya lärarutbildningen på Malmö högskola. 
Hur ser visionerna, förhoppningarna och hotbilderna ut för det nya 
huvudämnet historia? Hur ser ämnets innehåll ut vad gäller stoff, 
teman och arbetssätt? Vilken historiesyn förmedlas och kommunice-
ras? Vilken syn på skolarbetet och historiekunskapens roll i skolan pre-
senteras? Hur ser bruket av det förflutna i skolan och lärarutbildningen 
ut? Hur uppfattar lärarstudenterna huvudämnet historia?

Det är några frågor Peter Aronsson lyfter fram. Vill du veta hur han 
resonerat, vad han kommit fram till och hur han ser på ett fortsatt kva-
litetsarbete kan du läsa denna rapport.
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Förord

Lärarutbildningen vid Malmö högskola har genomgått en mycket ge-
nomgripande förnyelse. I ett flerårigt förändringsprojekt har grundut-
bildningen fått en ny struktur med huvudämnen och sidoämnen, där
huvudämnena representerar lärarutbildningens integrerade yrkesämnen.
Samtidigt har samarbetet med skolor och kommuner fördjupats och
vidgats inom ramen för det s.k. partnerskolesystemet. Lärarutbildning-
ens inre kunskapsorganisation har byggts om; de tidigare institutionerna
har lagts ner och ersatts med enheter baserade på kunskapsfält.  Dessa
förändringar sammantagna har dessutom skapat nya betingelser för
forskning och forskarutbildning.

Detta har varit – och är – ett stort, engagerande och mycket arbetskrä-
vande projekt. Vi är mitt uppe i det fortfarande. Och det finns risker med
det man är mitt uppe i. Man kan bli både närsynt och glömsk. Mängden
av detaljer och vardagsproblem kan skugga helheten. Det är nödvändigt
att skapa distans för att riktigt få syn på vad man har gjort och varför.
Därför har Lärarutbildningen i Malmö engagerat ett stort antal kloka
personer som var och en kommer att ge sitt perspektiv på det arbete som
genomförts. Vi får på det här sättet hjälp med distansen.

Men det är inte bara i omtanke om vår egen självförståelse som vi bett
om synpunkter. Under 2004 kommer Högskoleverket att utvärdera alla
lärarutbildningar i landet och granska vad som skett efter riksdagens
beslut om ny lärarutbildning. De värderande texter vi nu publicerar är
därför också tänkta att ingå i våra förberedelser inför Högskoleverkets
besök.

I denna rapport skriver Peter Aronsson om ett av våra huvudämnen:
Historievetenskap och lärande. Han sätter in huvudämnet och utveck-
lingen av huvudämnet i en bred diskussion om bruket av det förflutna i
skolan och lärarutbildningen. Han granskar de olika kursernas innehåll
och kommenterar huvudämnets inriktning. Bland de avslutande reflek-
tionerna när det gäller fortsatt utvecklings- och kvalitetsarbete finns ett
förslag om en nationell konferens kring Historia och lärarutbildning, en
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konferens som förläggs till Malmö och tar sin utgångspunkt i den unika
uppläggning som huvudämnet har här.

Peter Aronsson är professor i Kulturarv och historiebruk vid Linköpings
universitet.

Malmö den 15 januari 2004

Olle Holmberg
Områdesprefekt
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Formuleringen av en fråga

Lärarutbildningarna är ett av de politikområden som är utsatt för/gynnad
av regelbundna reformansträngningar. Det beror på att det allmänna
skolväsendet utgör en omfattande del av den offentliga sektorn, en bety-
dande del av barns uppväxt- och socialisationsmiljö och på att förhopp-
ningar på att lösa samhällsproblem och grundlägga en positiv samhälls-
utveckling i hög grad knyts till möjliga förändringar, förstådda som
förbättringar, med hjälp av utbildningsinsatser.

En av nyckelfrågorna både i reformerna de senaste trettio åren och i
samhällsdebatten är relationen mellan å ena sidan vad man uppfattar
som traditionella kunskapsämnen som historia, svenska och matematik,
vilka även har sina disciplinmotsvarigheter på universiteten och därmed
i ämneslärarnas traditionella bakgrund och å andra sidan tematiska kun-
skapsområden som anses vara både mer elev-, skol- och samtidsanpas-
sade. Lgr 80 utgjorde kanske höjdpunkten på detta integrativa sätt att se
på relationen mellan ämnen och teman, där de förra skulle helt under-
ordnas skolarbetets logik.

Även de senaste reformerna kan placeras in i denna långvariga dy-
namik. Med den nya lärarutbildningen som startade på de flesta håll
höstterminen 2001 skapades nya förutsättningar för interaktionen mellan
universitetsdisciplinerna och lärarutbildningen med ett nytt regelverk.

De viktigaste ramförutsättningarna på denna nivå är:

1. En gemensam ingång till lärarutbildningarna – inte olika för lärare
med inriktning mot de olika årsklasserna. Tre allmänna utbildnings-
områdesblock delas av alla lärarstuderande.

2. En mångfald valmöjligheter av kombinationer inom lärarutbildning-
arna kategoriserade som huvudsakliga ”inriktningar” och som möjli-
ga ”specialiseringar” – färdiga ämneskombinationer definierade av
arbetsgivarnas behov är borta.

3. Praktiken ersätts med ”verksamhetsförlagd utbildning” – bättre in-
tegration mellan teori och skolpraktik är tanken.

På disciplinnivå på universiteten har detta betytt att den behändiga men
svagt integrerade lösningen med att låta ämneslärarstudenter och andra
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historiestudenter läsa identiska eller nära nog identiska kurser, med
kanske 5 p historiedidaktik som enda betydande skillnaden, blivit omöj-
lig att upprätthålla. Den verksamhetsförlagda utbildningen är så pass
omfattande motsvarande minst 10 p varje år att kursuppläggen måste
arbetas om och lärarutbildningen ses mer som en bestämd yrkesutbild-
ning. På många håll utgör de lärarstuderande en betydande grupp av de
studerande. Samtidigt finns krav på att utbildningen som helhet ska ge
kompetens till forskarutbildning, oklart i vilka ämnen, och i vart fall i
förarbetena öppna för yrkesverksamhet på fler håll än inom skolan,
oklart vilka.

Vid Lärarutbildningen i Malmö avviker man från denna modell såtillvi-
da att man redan innan den nationella reformen trädde i kraft hade defi-
nierat vad man kallar huvud- och sidoämnen och i dessa integrerat ele-
ment från det allmänna utbildningsområdet utöver den tydligt urskiljbara
första introduktionsterminen. Det kan i förstone tyckas som man med
det danskklingande ordvalet håller fast vid en betoning på ämnestradi-
tionernas roll i relation till de tematiska nyskapelserna och på det viset
står för en traditionalistisk linje. Å andra sidan är organisationen, insti-
tutionerna och ämnena i grunden omarbetade för att svara mot det ofta
som progressivt uppfattade integrerande perspektivet.

Utifrån denna allmänna bakgrund och min egen forskningskompetens
ser jag ett antal intressanta frågor kring vilka förhållandena i Malmö kan
undersökas:

1) Intention och vision: Vem utformar den nya strukturen – hur ser
visionen ut? Vem utformar det nya huvudämnet – och hur ser visio-
nerna, förhoppningarna, hotbilderna ut?

2) Organisation: Hur varierar lärarutbildningarna mellan olika orter
med avseende på hur man institutionellt, personellt och i utbild-
ningsstrukturen integrerar ämnesdiscipliner med lärarutbildningen?

3) Innehåll: Hur ser huvudämnets innehåll ut både vad gäller stoff,
teman och arbetssätt. Vilken historiesyn förmedlas, kommuniceras
på ett diskursivt plan i ämnet? Vilken syn på skolarbetet och histo-
riekunskapens roll i denna presenteras.

4) Resultat: Hur ser lärarstudenternas reception av huvudämnet ut?
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Självdeklaration

Utgångspunkten för min infallsvinkel är således att jag är historiker med
ett intresse för historiedidaktik i en bred mening. Jag har forskat dels
kring historieämnets utveckling som sådant.1 Två arbeten har sökt stude-
ra formeringen av historiska upplevelser och historiemedvetande i sam-
verkan mellan skolor och museer i arrangerandet av rollspel och tidsre-
sor.2 I min nuvarande position som professor i Kulturarv och historie-
bruk är det användningen av det förflutna i bred mening som är det po-
tentiella forskningsfältet. Att teckna konturerna av hur man kan närma
sig detta, initiera ett par forskningsprojekt och leda avhandlingsarbeten
på området är mina huvudsysselsättningar.3

                                                            
1 Aronsson, Peter, Historisk forskning på väg - vart?: en översikt över avhandling-
ar och forskningsprojekt vid de historiska universitetsinstitutionerna samt en kritisk
granskning av den officiella vetenskapliga debattens form och funktion i Sverige
1990-1996 (1997), Aronsson, Peter, “Academics and non-academics in Swedish
History writing”, i Nordic Historiography in the 20th Century, Meyer, Frank & Myh-
re, Jan Eivind, (red.) (2000a), Aronsson, Peter, “Svenska avhandlingar i historia
1997-2001”, i Utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i historia vid
svenska universitet och högskolor, (2003b).
2 Aronsson, Peter, Gerrevall, Per & Larsson, Erika, (red.) Att resa i tiden: mål och
medel i mötet mellan museum, skola och elever (2000), Aronsson, Peter & Lars-
son, Erika, (red.), Konsten att lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upple-
velsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli (2002a), Aronsson,
Peter & Larsson, Erika, “Living History: Cultural Policy, Museum Strategy & Lear-
nings Response”, i Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy. Proceedings of
the Second International Conference on Cultural Policy Research, (2002b), Ar-
onsson, Peter. “Kulturmiljöpedagogik som utmaning”, Kulturmiljövård 2001:2 59-
62.
3 Aronsson, Peter, (red.), Makten över minnet. Historiekultur i förändring (2000b),
Aronsson, Peter. “Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden”, Historisk
tidskrift 2002:2, Aronsson, Peter, “Historiens brunn – kulturarvet som ok, spann
eller vatten för samhällsbygget?"”, i Hur djup är kulturens brunn? En antologi,
Blücher, Gösta & Graninger, Göran, (red.) (2003a), Aronsson, Peter, Historiebruk
- att använda det förflutna (manus) (2003c)
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Att använda det förflutna
– ett historiefilosofiskt anslag

Här finns behov av att redogöra något för hur jag tänker mig bruket av
det förflutna omsatt i en lärarutbildningssituation. Den allmänna ramen
är att historia omsätts på en rad olika arenor och av en lång rad aktörer,
där både lärare och studenter utgör omsättningsplatser för återbruk av
några av dessa möjliga historiekulturella element.

Historiekultur är de artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden
med referenser till det förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter att
binda samman relationen mellan dåtid, nutid och framtid. I undantagsfall
utgör de direkta och uttryckliga tolkningar av detta samband. Historie-
bruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma
bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter. Histo-
riemedvetande är de uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid, och
framtid som styr, etableras och reproduceras i historiebruket. Ett visst
urval av historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar ett
historiemedvetande. De begreppshistoriska kategorierna erfarenhetsrum
och förväntningshorisont låter sig väl förenas med begreppet historie-
medvetande. Kunskap och berättelser om det förflutna skapar möjlighe-
ter för vissa föreställningar om framtiden. Den förhoppning och fruktan
som framtidsbilder skapar i samtiden påverkar sättet att organisera för-
hållandet mellan minne och glömska i erfarenhetsrummet. Detta sätt att
närma sig historiekulturen placerar människans medvetna eller omed-
vetna historiebruk i centrum. Bruket sker i den dynamiska process som
förbinder erfarenhetsrum och förväntningshorisont i en bestämd situa-
tion.

Skolan har att förhålla sig inte bara till andra institutionella historie-
producenter som universitet och kulturmiljöinstitutioner, utan också
politiskt, offentligt, kommersiellt och mer eller mindre privata och indi-
viduella historiebruk. Hur man förmår hantera detta fält är av stor vikt
för vilka relevanser historieundervisning förmår utveckla.

Den synkrona begreppsbestämningen handlar om det kommunikativa
värde som begripliga händelser, symboler, föreställningar kan etablera.
Den diakrona handlar om hur dessa fogas in i narrativa strukturer, gen-
rer, berättelser och historiekulturella troper. Paul Ricoeur menar att all
historia – också den vetenskapliga – måste vara narrativ, med utgångs-
punkt i en bred definition av vad narration innebär. Om vi godtar det och
samtidigt understryker iakttagelsen att ett meningsfullt historiebruk vill
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något och är projekt- och handlingsinriktat, och därför gärna fogar in en
mer öppen hänvisning till historiens riktning i sin berättelse än vad som
är legitimt i vetenskaplig historia, så kan några narrativa grundformer
för kopplingen mellan då och nu urskiljas. I sin enklaste form kan histo-
riemedvetandets grundtroper rent logiskt vara blott fyra: Framsteget,
Guldåldern, Inget nytt under solen och Allt är ständigt nytt. Givetvis kan
de kombineras på många sätt och samexistera inom ramen för en kom-
plex historiekultur.

I ljuset av denna helt (och kanske alltför) korta begreppspresentation
blir det möjligt att göra ytterligare några preciseringar:

A. Universitetsledning, ämnesföreträdare och studenter är lika intres-
santa som historiebrukare i detta arbete. Det är givet att deras erfa-
renhetsrum skiljer sig åt, och förmodligen gör även förväntningsho-
risonterna det. Vilka utrymmen för kreativ överlappning respektive
djupa målkonflikter finns i de senare? Berättelser om reformen, ut-
bildningens presentation i kataloger och på hemsidor, samt hos lära-
re och studenter utgör källmaterial. Ur detta kan analyseras hur man
tänker sig utbildningens relevans, historiens betydelse på både sam-
hälleligt, gruppspecifikt och individuellt plan.

B. Ett mindre aktörsorienterat perspektiv ser på utbildningens olika
delar som de föreligger. Utformningen av lärarutbildningen vad
gäller kursstruktur, tematik och undervisningsformer analyseras
med samma redskap som aktörernas intentioner. Lärandets olika
delar, kognitiva, normativa, affektiva och existentiella potentialer
kan belysas och visionerna värderas gentemot den faktiska gestalt-
ningen.

C. Utvärderingen får i detta skede göra halt här – men de intressanta
följdfrågorna är vad det utrustar lärarstudenterna med för sorts
kompetenser – och det kan undersökas genom att låta dem planera
undervisnings och skolverksamhet både övergripande och i detalj,
eller följa dem ut i skolorna – jag har inte utrymme för att göra det
själv här, men om sådant material redan producerats på utbildningen
kan det i vart fall bitvis få illustrera denna frågeställning.
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Syfte och avgränsningar

Syftet med undersökningen är att resa frågor som kan vara till nytta i
det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet. Detta sker genom att såväl
konsensusartade föreställningar, oklarheter och skillnader mellan grup-
perna tydliggörs och relateras till de övergripande frågorna om historia
som det förflutnas relevans i lärarutbildning, skola och samhällsutveck-
ling. Naturligtvis kan denna övergripande målsättning föras i hamn med
rapporten, men förhoppningsvis fungera som ett inlägg i den process
som utbildningens utveckling redan är inne i.
Idén är inte att göra en stor undersökning av hur reformen och undervis-
ningen faktiskt utförts. Ambitionsnivån blir istället att lyssna till de
förhoppningar och erfarenheter som ett antal aktörer gjort och utifrån
detta muntliga och skriftliga material analysera utvecklingen av relatio-
nen mellan ämneskunskap och lärarutbildande i Malmö.

Metodiskt har jag arbetat med en frågeguide som gör det möjligt att
relatera till den teoretiska ramen ovan, och i relevanta delar använt den
till både högskoleledning, ämnesledning, verksamma lärare och studen-
ter. Då det rör sig om deltagare som själva reflekterar kring dessa frågor
dagligen finns det ingen poäng med att strikt skilja på intervjufrågor och
forskningsfrågor, utan snarare har det fungerat mer som en ”forsknings-
cirkel” där deltagarna tar del av undersökningens utgångspunkter och
resultat. Den deltagande reflektionen gör att undersökningsobjektet inte
”ligger still” utan troligen blir en del i en kvalitetsutveckling och fortlö-
pande förändringsprocess under året.

Till mitt förfogande har stått följande material:
1. Hemsidans alla presentationer och kursplaner som de förelåg

2003-03-12.
2. Ett antal policyskrifter, PM och arbetspapper från Olle Holmberg.
3. Ett antal studerandesamtal med lärarstudenter på historia och sam-

manställningar gjorda av Pernilla Björemark, samt samtal med hen-
ne.

4. Halvstrukturerade intervjuer med personer från ledningen, tre från
lärargruppen (vid två tillfällen) och fyra lärarstudenter höstterminen
2003, samt några uppgifter via E-post.

5. Arbetsmaterial och utvärderingar från lärarna.
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Bakgrundslitteratur om historieundervisningens utveckling, värde-
grundsdiskussioner etc. redovisas inte separat. Här kan bara noteras att
forskningen traditionellt varit störst kring läroplansfrågor och läroböck-
er, om man så vill undervisningens normativa nivåer. Forskning om
historia på lärarutbildningen är ännu mindre än den historiedidaktiska
forskningen kring sambandet mellan lärarstuderandes och elevernas
reception och historiemedvetande, vad vi samlat skulle kunna kalla hela
lärarutbildningen som lärprocess.4

                                                            
4 Se för de förra inriktningarna om skolans utveckling exempelvis Larsson, Hans
Albin, Barnet kastades ut med badvattnet: historien om hur skolans historieunder-
visning närmast blev historia (2001), läroboksforskning Andolf, Göran, Historien
på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965 (1972), Långström, Sture,
Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie (1997), elevernas
reception i den stora undersökningen Angvik, Magne & Borries, Bodo von, Youth
and history: a comparative European survey on historical consciousness and
political attitudes among adolescents (1997) och Långström, Sture, Ungdomar
tycker om historia och politik: en studie i pedagogiskt arbete (2001), Hartsmar,
Nanny, Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext (2001).
Pendry, Anna & Husbands, Chris, History teachers in the making: professional
learning (1998).
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En ny lärarutbildning i Malmö

Planeringen av en ny lärarutbildning är en mycket omfattande process,
med många inblandade representanter för olika aspekter och intressen.
Det finns inte här anledning att gå på djupet med denna sida av saken.
Mitt intryck ur ett ledningsperspektiv är att avgörande rambetingelser
för utvecklingen har varit en stor och framgångsrik lärarhögskola med
ett i kraft av sin forskningsanknytning tryggt pedagogiskt ledarskap.
Denna förutsättning kan vara avgörande för att man släpper så pass
mycket makt från den traditionella pedagogiska styrningen av lärarut-
bildningen över till lärarutbildningens nya krafter i syfte att ”legera”
ämnes- och lärarkompetens till en yrkesprofession med djup.
Till detta kommer etableringen av Malmö högskola och det tillfälle till
omstrukturering som ett byte av institutionell tillhörighet från Lunds
universitet till Malmö högskola. Den tredje faktorn som dock kom in på
ett senare skede var tillkomsten av LUK och reformeringen av lärarut-
bildningen på nationellt plan.
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En lärarutbildning presenterar sig

På hemsidan står det ”Inte från Eva och Adam till Gudrun och Göran”.
Istället för en kronologisk översikt vill man starta i ”studenternas egen
livsvärld”, visa att de ingår i historien och att det ”inte finns en historia
utan många parallella”. Den första tiopoängsmodulen ges i Malmö och
heter följaktligen i pluralis Våra svenska 1900-tal. Balansen mellan
samtidsrelaterad tematik och den traditionella historiska analysen och
berättelsen upprättas i någon mån genom att man i nästa kurs får de
långa kronologiska trådarna, fortfarande inom svensk ram, ges i Lund
och heter Historiska perspektiv på Sverige. Studenter intervjuas och
uttrycker sin uppskattning över olikheterna i uppläggen i Malmö och
Lund.

Det är under denna andra termin som studenterna för första gången
möter sitt huvudämne. Den första terminens bägge kurser, Att bli lärare
och Utveckling och lärande är gemensamma för alla och motsvarar ett
allmänt utbildningsområde. Ett problem som dyker upp här är att få en
stabil handledarrelation i huvudämnet på partnerskolorna. Delvis kom-
penserar man svårigheterna genom att i högskoleundervisningen integre-
ra fler moment av metodik och didaktik, vilket också är synligt i alla
litteraturlistor och målsättningar i delkurserna – de är inte renodlade
historiekurser.

Alla kurser är gemensamma för dem som läser med samma åldersin-
riktning. Den andra årskursen går tidigarelärarna kursen En värld av
historia i Lund och Den lilla historien i Malmö; en världshistoria i kort-
format och en laborativ mikrohistoria. För senarelärarna går bägge deras
motsvarande specialkurser i Lund, En förgången värld? och Det nära
förflutna. Den första kursen är en parallell Europa/världshistoria och den
andra mer inriktad på 1900-talets konflikter i Levande historias och
värdegrundsdebattens anda. Inriktningen mot socialhistoria med de där
vanliga historiematerialistiska perspektiven är tydliga i litteraturen sam-
tidigt som diskussionerna om många olika tolkningar och träning i ifrå-
gasättande ger en mer kulturbunden infallsvinkel på undervisningen.

Gemensamma kurser för åldersinriktningarna är Lärande och histo-
ria (enligt litteraturen en mer allmändidaktisk kurs) och En ändlig värld.
Den sistnämnda tillför det av statsmakterna ofta efterfrågande naturve-
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tenskapliga och miljöhistoriska kunnandet till hela lärargruppen, vilket
nog är relativt ovanligt.

Både detta inslag och övriga val av innehåll och perspektiv är natur-
ligtvis bundna till nödvändigheten och värdet av att utnyttja närvarande
lärares specialkompetenser. Det är inte bara val gjorda utifrån allmänna
utgångspunkter utan klokt och tydligt grundade i de kompetenser man
besitter. Samtidigt innebär det att de valbara komponenterna inom hu-
vudämnet helt ligger inom varje delkurs uppläggning. Alla läser samma
kurser.

Jag slutför denna utvärdering under den första gruppens tredje
årskurs. Då har de påbörjat sina sidoämnesstudier, men genomför samti-
digt de historiedidaktiskt inriktade kurserna, Den lilla historien, nu sepa-
rat för senarelärare och Historiebruk och historiedidaktik. Under årskurs
4 återstår Vad är en människa som arbetar med människosyn både i
historien och i läraryrket – men litteraturlistan är ännu när detta skrivs
inte fastställd. Progressionen leder till dessa mer renodlat historie- och
utbildningsfilosofiskt vägledda kurser under det avslutande året.

Ännu har man haft två antagningar höstterminen 2001, 102 (kvar är
2002, 88; vt 2003, 82 och för fortsatt studier mot senare år ht 2003, 50
studenter) samt höstterminen 2002 82 (kvar är 2003 72). Antagning
2003 är något mindre med 65 personer som ska starta vårterminen 2004.
Den minskade antagningen beror inte på minskat söktryck (tre sökande
till varje plats) utan på generella neddragningar av antagningen. Ungefär
en tredjedel vardera har hittills valt inriktning mot grundskolans tidigare
år, senare år och gymnasiet.
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Utvecklingen av ett huvudämne –
de ansvariga lärarnas visioner och
bekymmer

Tankarna med att förnya lärarutbildningen och för frågan om ett förenat
professionsämne, med kompetens vad gäller både innehåll och form,
fördes i Malmö vidare med formeln att från grunden nytänkta huvudäm-
nen, kompletterade med universitetsautonomt utvecklade sidoämnen.
Lärarkompetensen tillägnad i huvudämnesstudier, allmänt undervis-
ningsområde och tillsammans med partnerskolor ska vara av den art att
lärarna därefter klarar av att se möjligheter och begränsningar i lärandet
av ämnen som inte är primärt tillrättalagda för lärarutbildningens syften.
Därtill blir sidoämnena en bred kontaktyta till det gamla och stora sys-
teruniversitetet Lund, en närmast nödvändig regionalpolitisk anpassning
till hur redan befintliga kunskapsresurser är organiserade.

Omorganisationen för Lärarutbildningen startade i ett läge när man
såg framför sig möjligheten att byta huvudman från Lunds universitet
till den nyetablerade Malmö högskola. Den sociala profilen, tvärveten-
skapligheten och själva etableringsfasen sågs som viktiga betingelser
1997. Efter den formella integrationen är mitt intryck att Lärarutbild-
ningen i kraft av sin storlek i hög grad utvecklas på egna premisser och
fungerar som beställare i relation till ämneskompetensen och lärarför-
sörjningen från Lunds universitet. Överlappningen av lärare som är
verksamma på bägge orterna minskar/lindrar dock tydligheten i rollför-
delningen som ses som en fortsatt given grundförutsättning för verk-
samheten.

Den interna organisatoriska förnyelsen påbörjades med en radikal in-
stitutionsreform som genomfördes efter omfattande diskussion. Beslutet
uppfattades som strategiskt avgörande för den fortsatt utvecklingen. Den
här aktuella institutionen, en av fem, blev Individ och samhälle. Upp-
draget att utveckla huvudämnet gick till denna, som i sin tur gav upp-
draget till en grupp med erfarenheter av olika slag under ordförandeskap
av lundahistorikern Lars Berggren: historiker i Malmö och Lund, peda-
gog, SO-lärare och tidigare verksamma inom historielärarutbildningen
med kurser och metodikmoment.
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Det konkreta kursplaneskrivandet slutfördes av Johan Lundin och Per
Eliasson, då samtidigt doktorander i historia vid Lunds universitet, men
bägge med omfattande lärarerfarenhet från allmänna skolväsendet och
Lärarhögskolan. Våren 2001 färdigställdes kursplaner och beställningar
kunde göras både inom den grupp historiker som redan var verksam i
lärarutbildningen och på andra håll i Malmö högskola (Europaprogram,
fristående historiekurser). Sammanlagt berördes nära tio personer lokalt,
och hos institutionen i Lund.

Vi kan konstatera att denna ”offensiv” från historieämnet att agera hu-
vudingång i Lärarutbildningen är unik. Den kan ändå sägas ligga i tiden
genom två parallella och konvergerande utvecklingstendenser inom
universiteten, förstärkta av ett förnyat och brett historieintresse utanför
akademien. Inom vetenskaperna är det den fortgående tematiska bredd-
ningen av historieämnet, intresset för även kulturella och språkliga för-
hållanden i tillägg till politiska, samhälleliga och sociala aspekter samt
etableringen av samtidshistoria som minskat avstånden till samhällskun-
skap som huvudingång för lärarutbildningen. Från andra hållet har en
”historisk vändning” kunnat konstateras under 1990-talet. Efter en tid av
synkrona och strukturfunktionalistiska angreppssätt har allt fler discipli-
ner åter prövat historiska metoder för att förstå både kontinuitet (spår-
bundenhet, institutionell teori) och förändringsproblematiken bättre.

Problembeskrivning

Arbetet utgick från i stort samma problembeskrivning som hos ledning-
en för lärarutbildningarna. För huvudämnet konkretiseras bristerna som
för grunda kunskaper i både ämnesteori och metod. Den tidigare under-
visningen utgick (felaktigt) från idén om att man skulle få kunskap i
samma sorts förpackning som den senare skulle levereras i ute på sko-
lorna, i ett SO-block.

För att få tillräckligt ämnesdjup och en säkerhet i hanteringen krävs
en legering mellan ämneskunskap och lärarkunskap som fångas i for-
meln Historievetenskap och lärande. Detta menar man ger både en djup
kompetens i ett bestämt ämnesområde och en yrkeskunskap som i sin tur
har så pass universella komponenter att man kan hantera också nya kun-
skapsområden som med nödvändighet måste inhämtas senare, i sidoäm-
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nen, i skolverksamheten. De fragmentariserade praktikperioderna skulle
ersättas med mer långsiktiga partnerskolor.

Den didaktiska modell som kursplaneutvecklingen kretsar kring har ett
antal teoretiska och metodiska komponenter. Huvudordet är det i histo-
riedidaktiken flitigt teoretiserade och lanserade begreppet historiemed-
vetande. Med utgångspunkt i det för man fram en cirkel av element som
har fast grund i en historievetenskaplig grundförståelse för ämnets från
1970-talet utvecklade samhällsvetenskaplig kärna:

– Att förklara förändring är grunden för att skapa sammanhang, synteti-
sera enskildheter. Det är detta som utgör kompetensen snarare än ett te-
matiserat kunskapsstoff, en kanon, vilket brukar ses som den domine-
rande kunskapsuppfattningen i en tidigare historiesyn. I nästa steg po-
ängteras den empatiska förmågan till inlevelse och den kritiska till re-
flektion över alternativa förklaringar och perspektiv.

När jag frågar hur man förhåller sig till post-moderna hållningar till
historien, svarar man att det är det man gör med detta program, och att
det lite självsäkra i förklaringsledet problematiseras senare i de reflexiva
stegen och alternativtänkandet. Man skämtar lite med möjligheterna till
en annan modell än den historiematerialistiska, samtidigt som man ut-
trycker erkännande av att de individuella lärarnas kompetenser måste få
och får komma till uttryck i visandet av olika synsätt och perspektiv.

Värderingen av lärarnas kompetens och frihet hör i sin tur hemma i
en gammal akademisk tradition av lehren- och lehrerfreiheit som inte är
oproblematisk i relation till mer genomtänkta undervisningsmodeller,
vilka kräver någon form av koordinering.

De flesta lärarna kommer från den arbetarhistoriska miljön i Lund,
vilket säkert underlättat kommunikation och samverkan med en gemen-
sam plattform för historiesynen. Per Eliassons miljöhistoriska forskning
avviker från detta vilket också avspeglas i en profilkurs i mil-
jö/energihistoria. En viss spänning finns i relationen till Lund. Samar-
betet på personplanet verkar fungera oklanderligt, och man betonar
nödvändigheten och värdet av att kunna köpa in kurser på annat håll,
samtidigt som det då också blir något svårare att få ”legeringen” att bli
stark när man inte lika tätt kan påverka den konkreta uppläggningen av
undervisningen inom de fastlagda ramarna för kurs- och litteraturlista.
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Till det har man lagt en under senare år framväxt inriktning som poäng-
terar bruket av historia, att det förflutna används för olika syften. Om-
sättningen av historisk kunskap för olika syften och färdigheter att an-
vända denna till undervisning fokuseras.

Lärarna ger uttryckt för stort själförtroende när det gäller såväl kva-
liteten som uniciteten i upplägget, i synnerhet vad gäller tidigarelärare:
aldrig tidigare har det funnits tidigarelärare med så gedigna kunskaper i
historia att använda i sin undervisning.

Samtidigt sticker man inte under stol med att både internt och på
skolorna har det funnits en viss frågande inställning till hur dessa lärare
ska vara ägnade att ta sig an det breda spektrum av frågor och läropro-
cesser som de kommer att få hantera i allt från språk till samhällskun-
skap. Därför finns en viss beredskap för att presentera och argumentera
för den valda strategins bredd när jag ställer samma frågor. Man menar
också att en initial skepsis förbytts i imponerat erkännande av kompe-
tensen och att kandidaterna ofta blivit inbjudna att gästa även andra
klasser en de ”egna” när kollegerna blivit varse kompetensen.

Även inom lärarutbildningen kan etableringen, på försök, av ett när-
liggande alternativt huvudämne som liknar det äldre SO-alternativet mer
än historievetenskap och lärande, ses som ett misstroende. Förra antag-
ningen minskade också söktrycket på Historievetenskap och lärande,
men nu är man åter på en hög siffra, då man menar att det goda ryktet
spridit sig.

Kurserna i lärarutbildnings-
och disciplinperspektiv

Två typer av kurser ges, liknande uppdelningen i den vanliga historie-
undervisningen: dels kronologiska översikter, dels tematiska.
Utgångspunkterna som genomsyrar och organiserar dessa avviker
emellertid. De präglas enligt kursledarna av

1. Man försöker systematiskt ta sin utgångspunkt i de lärarstuderandes
egen erfarenhet.

2. Forskningsmetodik utvecklas i arkivbesök, arbete med muntlig
historia/intervjuer (oral history), informationssökning och tvärve-
tenskapliga metoder. Det sistnämnda mest uttalat också mot natur-
vetenskap i ”Energikursen”.
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3. Det kommande skolarbetet med historia närvarande hela tiden,
exempelvis genom analys av läroböckernas struktur och utgångs-
punkter, träning i berättande, muntlig och skriftlig redovisning, un-
dervisningsplanering samt laborationer.

När jag påpekar att det finns en spänning mellan betoningen på det ord-
ningsbringande med synteser och berättande å ena sidan och det kritiska
ifrågasättande å den andra har man två svar på det. Dels finns det fortfa-
rande en gemensam stomme av reellt viktiga händelser att känna till –
exempelvis när andra världskriget ägde rum och dess resultat – dels är
det en rad dikotomier som läraren måste hantera: likheter och skillnader,
förändring och kontinuitet, syntes och kritisk omprövning.

Om man jämför kursutbudet med allmän historia i Lund framhåller man
följande skillnader: utbildningen börjar med ”Våra svenska 1900-tal”.
Våra syftar här inte på ett kollektiv, utan på den mångfald av berättelser
som lärarstuderande själva bär på. En individualiserad, mångkulturell,
månggenerationell verklighet får bilda utgångspunkten för diskussioner
om hur samspelet mellan Individ och Struktur ter sig. Det kan starta med
en intervju av en släkting och dennes levnadsberättelse. Studenterna
utför en biografi som fogas in i föreläsningar om 1900-talets berättelser.
Erfarenheten är att kursen ändrar mångas bild av vad historia kan vara –
det handlar om mig.

En annan karaktärskurs vidgar cirklarna, trots sitt namn, ”Den lilla
historien”. I kontrast till de stora berättelserna om nationen är det här
lokalsamhällets, barnens och familjens historia som tydliggörs. Man
använder sig av arkiven, vilka även har resurser i form av arkivpedago-
ger anställda för att handleda lärare. Alla som ska bli lärare har erfaren-
het av arkivforskning, vilket nog är mer än man kan säga om alla regel-
rätta historiker idag, påpekas med viss udd mot en historieskrivning som
rör sig på en mer samhällsanalytisk, diskursiv eller populärkulturell
nivå. En liten arkivbaserad uppsats presteras.

Sett utifrån ett disciplinperspektiv, historia i Lund, blir beskrivningen
något annorlunda. Det är en följd av att betoningen på värdet av den
traditionella historiska kunskaps- och färdighetsöverföringen ser något
annorlunda ut i sak och har grundläggande skillnader i perspektivet.
Syftet med utbildningsinstitutionerna är och ska vara olika.

Kurserna som ges i Lund En värld av historia (tidigare år) respektive
En försvunnen värld? och Det nära förflutna (senare år), av lärare inom
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historiska institutionen där, inleds ett urval av kurser sedan 10 år med ett
diagnostiskt test. I en snabb test (30 min) kollas ”förkunskaperna” vad
gäller mer kända delar av historien, en historisk kanon som man rimli-
gen mött flera gånger i skolsystemet: a) tidsbestämma avgörande hän-
delser b) kort beskriva kända historiska personer och c) avgöra om histo-
riska påståenden är sanna eller falska. Testet kan ses som en kartlägg-
ning av vad man uppfattar som lämpliga minimikrav av innehållslig
kunskap att bygga vidare på. Och man kan konstatera att någon sådan
inte finns, utan det är bara att börja om. Igen.

Testen visar dels allmänt på konstanta försämringar, dels på att lärar-
studenterna presterar sämre än de som läser på fristående kurs. Lärarens
poäng med konstaterandet är snarast att det indikerar den pågående
nedrustningen av historieämnets ställning i det allmänna skolväsendet.

När optimumnormen, eller idealen för den kunskap som borde sän-
das med studenterna formuleras skiljer de sig inte från lärargruppen i
Malmö: ”Tänk om man kunde förmedla att det inte finns en Sanning om
det som varit utan bara olika versioner av det förflutna. Och tänk om
lärarna kunde förmedla detta till sina elever…”. Rikliga möjligheter att
demonstrera detta uppstår dels genom medvetna val att anpassa under-
visningen till vad som uppfattas som läraryrkets behov (lektionsplane-
ring, rollspel, dialog om alternativtolkningar) dels strukturellt genom att
läraren inte delar det historiematerialistiska perspektiv som präglar lä-
romedlet i Sveriges historia.

Även om opitimumnormen är delad så uppfattar jag det som en tyngd-
punktsskillnad mellan miljöerna där man lägger mer vikt inte bara på
professionsdelarna i Malmö, utan även å ena sidan på den hantverks-
mässiga forskningskompetensen med arkivövningar och å andra sidan
på betoningen av tolkningsverksamheten, historieversionerna också
utanför akademin. Det minskade utrymmet för repetition och fördjup-
ning av vad som fortfarande kan betraktas som ett allmänt kanoniserat
innehåll av stora händelser, personer och avgörande skeenden upplever
en del av lärarstudenterna själva som en brist.
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Studenternas halvtidsrapport

Fyra studenter, från första antagningen, nu i slutarbetet med termin fem
har bidragit med två timmars strukturerat samtal kring utbildningens
ändamålsenlighet, starka och svaga sidor. De har olikartade gymnasie-
bakgrund från estetiskt, naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt
program. Två av dem har läst andra språk och samhällsvetenskapliga
ämnen på universitet innan de startade lärarutbildningen, en har arbets-
livserfarenhet. Tre av dem tänker sig att de i första hand utbildas till
historielärare medan en framhåller sin mer allmänna SO-kompetens. De
valdes av sina lärare för att de tillhörde de mer välartikulerades skara,
med lite olika uppfattningar om utbildningen.
De samtalsfrågor som ställdes var:

1. Historia i skolan – hur är det nu? Hur användes det förflutna och
historisk kunskap?

2. Vilka färdigheter och kunskaper behöver en lärare – i prioriterings-
ordning?

3. I relation till denna kravlista: vilka utvecklas mest under utbild-
ningen – så långt ni gått?

4. Och minst?
5. Drömreformer? Hur kan och bör lärarutbildningen vara?
6. Annat viktigt som inte blivit uppmärksammat?

Den bild de ger av historia i skolan är på flera sätt igenkännlig från min
egen tid på högstadiet under tidigt 1970-tal. Skillnaden mellan olika
skolor och lärare är stora. Den som önskar kan luta sig tungt mot en
kronologiskt upplagd förmedling av ett gemensamt förflutet. Andra har
mer tagit till sig arbetet med tematiskt uppfattade problem. Få exempel
kunde dock lyftas fram på lyckad SO-integrering där potentialen borde
vars som störst, men temaarbete kring demokrati och jämställdhet före-
kommer, men tar mycket tid att samordna. Bägge arbetssätten har sina
fördelar och värdet av dem handlar mer om lärarnas kompetens att på ett
flexibelt sätt ansluta och kommunicera upplägget med eleverna.

Också elevernas preferenser varierar naturligtvis och beroende på er-
farenheter går meningarna isär om de i huvudsak intresserar sig för ”po-
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litiskt korrekta” teman om etniska minoriteter och genusperspektiv, eller
står för ett mer konventionellt historieintresse. Både bland lärare och
bland elever finns största intresset för modern historia. SO-lärarna har
oftast en hög uppskattning av ämnet, medan NO-lärare mer ser det som
en konkurrent om undervisningsutrymmet. På gymnasiet sitter man ofta
i ämnesgrupper vilket förstärker identiteten som historielärare, medan
man på högstadiet oftare grupperas i mångdisciplinära arbetslag.

Det är svårt för studenterna att få en god helhetsbild av arbetet med
historia då praktikerna numera är uppdelad i mindre bitar om fyra vec-
kor – har man otur så har planeringen på högstadiet gjort så att historie-
delen redan är avklarad för terminen då kandidaten kommer in på prak-
tiken.

Vi kom här in på en diskussion om hur väl anpassad utbildningen är
för den kommande arbetsmarknaden. Både antalet ingående ämnen och
Lärarutbildningens rykte kom upp som svaga punkter. Utbildningspro-
filen verkar passa gymnasielärarna bäst med sin tyngdpunkt på ett ämne,
medan det kan vara svårast för de med inriktning mot tidigare år (vilka
inte deltog i gruppsamtalet då de läste sidoämne vid tillfället). Någon
uppfattar det också som att Lärarutbildningen vid Malmö högskola har
sämre rykte än lärarutbildningar vid andra lärosäten.

De färdigheter man ser som mest nödvändiga att utveckla under lärarut-
bildningen är

• Ämneskunskap, även om det är något svårt att precisera vad som hör
hemma här.

• Förmågan att utveckla och klargöra målet med undervisningen.
• Utveckla en trygghet i lärarrollen i klassrummet. Här bidrar de ovan-

stående kompetenserna, men det innehåller en situationsbunden
komponent knuten till klassrumssituationen som är svår att lära ut.

• Kommunikativ och social kompetens, förmågan att se, fånga intresse
och tala med eleverna.

Det är en personlig fråga om vad man behöver öva mest och komplettera
med. Utöver dessa högt prioriterade kompetenser, vilka tycks fånga det
mest viktiga lyftes även förmågan till konflikthantering fram.

Hur väl svarar utbildningen mot de behov man identifierat? Det sam-
manfattande svaret skull jag säga är: ”ganska väl”, även om det är lätt att
formulera värdet av ytterligare fördjupningar egentligen på alla områ-
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den. Det man unisont är mest nöjd med är förmågan att problematisera
ämnesfältet. Den förmågan ser man som en parallell till ett arbetssätt i
skolan man ser som önskvärt. Samtidigt kan man konstatera att varken
alla i de egna studiegrupperna och än mindre alla elever är begeistrade
eller ens tycks medvetna om att detta är en huvudpoäng och huvudvärde
med arbetssättet. Man sammanfattar en åsikt från studenter som inte är
med i samtalet, men som tydligt talat för vad man kan kalla mer kon-
ventionell ämneskunskap. Dessa bägge iakttagelser pekar i samma rikt-
ning, mot två lärarideal, ett som vi kan kalla ”den bildade magistern”
och en som vi kan kalla ”den associativa frågeställaren”. Kanske ska de
hellre än två poler ses som två kranar, där blandningen i både utbildning
och individ kan och bör bli olikartad?

Behovet av mer praktisk lärarkunskap, metodik har tidigare nämnts.
Man känner inte att man tillräckligt fått lära sig hur man bygger upp en
lektion, sätter samman en skrivning och betygssätter denna, vare sig i
högskoledelen eller i den verksamhetsförlagda delen. Värdet av fler
valbara kurser för att utveckla sina egna intressen framhålls också. Man
ser också att integrationen mellan olika kunskapsdelar kunde stärkas:
mer problematisering redan i ämneskunskapskurserna – nu kommer det
separat efteråt; mer av metodik kopplat till ämneskurserna.

Hårdast kritik kommer mot den första terminen där både kunskaps-
nivå, kunskapskrav och innehåll kritiseras för att inte vara relevant för
utbildningen eller bidra med en progression från gymnasiet. Domen
nyanseras av någon som tycker att det i efterhand kan framstå som mer
värdefullt än då man gick kursen. Mer generell är kritiken mot bristande
feedback på kurs och examination. Man får inte verktyg för att gå vidare
i sin kompetensutveckling då man enbart och alltför enkelt får ett kort-
fattat besked att man är ”godkänd”. Även miljökursen i den första ter-
minen upplevs som löst påhängd och svår att dra nytta av.

Den allvarligaste bristen med utbildningen är dock organiseringen av
praktiken. Den innehåller strukturellt alltför lite av samordning mellan
mentor, lärarhandledarna på skolan och lärarna på ämnesdelarna. Det
krävs enligt studenterna en rejäl samordning och instruktion kring vad
som ska uppnås på den verksamhetsförlagda delen och hur detta ska
examineras.

Även om det finns handledare som är både engagerade och kunniga
så är det för många som varken verkar vilja eller kunna utföra det upp-
drag som ålagts dem.

När jag som avslutning frågar efter drömreformer så kretsar svaren
naturligtvis kring just dessa frågor och den första terminen: lägg den
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strukturmässigt senare så att man mött sitt huvudämne och kan dra nytta
av detta. Huvudämnet bör också tidigare ha problematiserade element
integrerade. Metodikkunskap bör också infogas tidigare – något som
skett med följande årsklass. Sammantaget framstår det som ett fortsatt
stöd för de integrativa dragen som både lärare och ledning också givit
uttryck för.

När målen inte uppnåtts måste man förstås ställa frågan om det bara
är ett uttryck för att reformer tar tid, eller om det är en strukturfråga som
kräver åtgärder på den nivån. En strukturell integration mellan de olika
målen kan i sin tur uppnås antingen genom att delfunktionerna integre-
ras väl i arbetslag, eller att en huvudman utvecklar sin version av integ-
ration. I klartext kan man se en tydlig modell där hela tyngden läggs på
arbetslaget av historiker och historiedidaktiker i Malmö som mer preci-
serat lyfter in metodisk, ämnesmässig och annan kompetens med tydligt
och detaljerat beställaransvar. Den andra modellen är mer öppen men
kräver ett större arbete med metodik som rör arbetslag där såväl skolor-
nas handledare som utbildningsdelarna i Lund integreras på ett mer
synligt sätt.

Jag skull emellertid inte vilja rekommendera vare sig det ena eller
andra innan kunskapsläget är starkare. Det finns hela tiden en närvaran-
de paradox, nämligen att utbildningar aldrig börjar i rätt ände, alltid
innehåller för lite av det mesta, en slags naturlig bristsituation i varje
kunskapsprocess som inte bör mötas med ständiga reformer förrän man
på goda grunder kan anta att det faktiskt finns modeller som inte bara är
annorlunda, utan också bättre svar på den utbildningsutmaning som
antagits.
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Den verksamhetsförlagda
utbildningen

Både hos lärare och hos studenter i Malmö återkommer frågan om den
verksamhetsförlagda utbildningen som problematisk. Den är en hörnsten
i upplägget. Här som på många andra håll har man haft problem att
organisera en heltäckande och relevant verksamhet för studenterna ute
på skolorna. Den innovativa idén om en partnerskola som ska följas är
för många lärarstudenter en chimär – de tvingas ofta byta minst en gång
innan de hittar en möjlighet att få en praktik de själva känner sig nöjda
med. De noterar själva svårigheterna med att särskilt för gymnasielärare
få fram tillräckligt med undervisningstillfällen för alla lärare med histo-
ria som huvudämne som man utbildar.

En utvärdering som sammanställdes över de 20 veckor verksamhets-
förlagd tid som gjordes under 2000-2002 visar att en majoritet fått mind-
re än 40 timmars erfarenhet i sitt huvudämne, men ändå anser de flesta
både att de fått omsätta sin kunskap och att de fördjupat sina kunskaper i
huvudämnet i viss eller hög grad. Starkare nytta än för huvudämnet har
man fått i att förmedla och förankra värdegrundsfrågorna och i att träna
bedömning av elevernas lärande och utveckling Även denna undersök-
ning visar att huvuddelen, med övervikt för inriktning mot senarelärare
fått byta skola.

Ämnet har utvecklat en intensiv aktivitet för att knyta lärarutbild-
ningen och skolorna tätare samman och få till stånd den dialogen med
alla tre parterna, lärarutbildare (huvudämnet), studenterna och praktik-
skolans handledare. Under hela kursperioden löper historiedidaktiska
seminarier, fem per termin. Dessa fylls med verksamhet av olika slag.
Inbjudna gästföreläsare presenterar teoretiska och praktiska erfarenheter
från undervisning och historiebrukande, men även elevsociala frågor
behandlas. För att fördjupa och aktivera deltagandet i seminarierna re-
lateras seminariet till utvecklingsarbeten och kursverksamhet som är
gemensam för lärarstuderande och verksamma lärare, ibland handleda-
re och lärarstudenter.  Utvecklingsarbetena är tematiserade för varje år.
2002 Att undervisa om 1900-talets historia, 2003 Historiebruk och histo-
riemedvetande och 2004 Historiemedvetande och historiekultur på in-
vandrartäta skolor. Kursverksamheten anknöt 2003 till utvecklingsarbe-
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tenas tematik där historiebrukstemat fördjupades och specialiserades i
samarbete också med Forum för levande historia.

Huvudämnets lärare har utvecklat en imponerande aktivitet för att
täcka in den brist de själva upplever ligger i att inte ha det fortlöpande
ansvaret för handledningen ute på skolorna under praktikperioden.
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Historierna – och några slutsatser

Lärarutbildningen består av försök att optimera en rad olikartade mål-
sättningar, där ibland resursfrågor i termer av tid och pengar sätter grän-
serna, ibland målsättningar som är i mer eller mindre kontradiktorisk
konflikt med varandra.
Det är naturligt att det i ett sådant läge uppstår olika berättelser, olika
historier om utvecklingen av Historievetenskap och lärande. Gemensamt
för de flesta är dock att de ser en berättelse om goda idéer och en rikt-
ning mot förverkligande, en Framstegshistoria, även om målsättningarna
och hotbilderna skiljer något. Avviker från denna ram gör rösten utanför
Malmö, men det är mer i en bedömning av att den allmänna nedgången
för historieundervisningen i skolväsendet ständigt ser till att man får
studenter med lägre förkunskaper och därmed sämre förutsättningar.

Den delade målsättningen är att förnya lärarutbildningen genom en
kombination av ökad disciplinär och professionell lärarkompetens ge-
nom huvudämneskoncentrationen, innehållets konsekventa lärarinrikt-
ning och en genomtänkt och långsiktig verksamhetsförlagd utbildning
på partnerskolor. Hotbilderna är för ledningen frågan om huruvida den
tidiga etableringen av formerna för utbildningen, vilka inte helt enkelt
sammanfaller med de nationella riktlinjerna, och en viss möda används
för att översätta till dess terminologi om allmänt utbildningsområde,
inriktning och specialisering. Samtidigt slår man vakt om själva idén att
kompetensen i ett huvudämne ska vara så stark och metodiskt medveten
så den ger verktyg också för integreringen av både sidoämnen och sena-
re erfarenheter i läraryrket.

Bilden av enighet i arbetet med de nya institutionerna och huvudäm-
nena är starkast i ledningen, men dominerar även i lärarledningen. På
bägge nivåerna blir det ändå tydligt att det finns en spänning mellan dels
alternativa huvudämnesförslag, dels mer traditionella lärarutbildare och
pedagogers inflytande i studieplaneringen. För ledningen handlar det om
att balansera traditionens investeringar och kapital i relation till förnyel-
se, vilket institutionaliserades genom etablering av nya institutionsindel-
ningar och huvudämnen. För huvudämneslärarna är det en balansering
av än mer komplex art, med kolleger inom Lärarutbildningen, handleda-
re och mentorer i verksamhetsförlagd utbildning och disciplinkolleger i
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Lund. Vad gäller den verksamhetsförlagda utbildningen uttalar man
entydigt sin vilja att få större inflytande, man försvarar idén om historia
och utbildningen av lärare i historia som kärnan i verksamheten och
därför vikten av goda relationer till den större reservoar av kolleger och
kurser som finns i framför allt Lund.

Studenterna är mitt i sin utbildning. Där börjar historien med ett
misslyckande. Man är relativt entydigt besviken på första terminen, men
ser att den skulle bli mer meningsfull om man först fick konstituera sin
inriktning, även om kvaliteten i delar i vilket fall är för låg. Hoten mot
utbildningen domineras av svårigheten att få den verksamhetsförlagda
utbildningen att fungera, men man är också orolig för om man fått till-
räckliga konventionella kunskaper, om kommunerna kommer att upp-
skatta deras speciella kompetens när de kommer ut och om tillräckligt
med undervisningsutrymme kommer att finnas på gymnasiet för att få
praktisera sitt huvudämne.

Det finns en betydande konsensus i talet om målsättningen för en lä-
rarutbildning med historia i fokus – i vart fall bland historikerna själva.
Ett nyckelord kan vara ”perspektivering”. Historisk kunskap ger per-
spektiv, det behövs perspektiv på olika historiska berättelser, inklusive
kunskapen för att kunna ifrågasätta. Aktiva perspektivval, också genom
egen forskning och historieskrivning, måste till när förflutenhetens
mångfald ska omsättas i ett klassrum.

Några reflektioner att beakta i det fortsatta utvecklings-
och kvalitetsarbetet:

1. Dialogen inom lärarutbildningen och med disciplinen är väsentlig, en
vitaliserande kraft för utbildningens fortsatta utveckling och den bör
hållas vid liv – hur stort är värdet av miljöhistoria för alla, historiemate-
rialism som grundanslag och kronologin som ryggrad? Här noterar jag
en relativt öppen diskussion och det tycks som om skillnaderna ibland
kan växa till kreativa inslag och didaktiska verktyg i själva undervis-
ningen.

2. Mer svårbedömd är hur den större dialogen med kolleger på Lärarut-
bildningen och utanför denna utvecklas. Detta är av stor vikt för stu-
denternas ”karriärplanering” och de är medvetna om det. Om Historie-
vetenskap och lärande ska utgöra en huvudingång för lärare och efter-
frågan på deras kompetens ska finnas så räcker det inte att historiker
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själva ser värdet av denna kompetens. Det behöver demonstreras i prak-
tiken och fångas i utbildnings- och samhällsretoriken. Denna uppgift har
huvudämnets lärare tagit på sig med entusiasm och med en lång rad
utbildningsinsatser som sträcker sig utanför de konventionella kursele-
menten. En parallell vidgning av uppfattningen om historieämnets kärn-
kompetenser sker på fler håll, där didaktiken och det vidare intresset för
historiemedvetandet och historiebruk lett till ett betydande intresse för
historiebruk långt utanför en akademisk kanon. Förändringen av under-
visningen ligger därför som jag ser det helt inom ramen för vidgade
möjligheter som utvecklats under 1990-talet inom disciplinens självupp-
fattning. De eventuella problemen ligger snarare i en mer trögrörlig och
mer konventionell och begränsad uppfattning om vad historia är, oftast
som Historia, en faktisk och en gång för alla etablerad narrativ helhet
om vårt lands utveckling. Att övertyga om perspektivvidgningens bety-
delse och potential kräver insatser från en kommunikativ helhet och inte
enbart på insatser från lärarna i Malmö, men är som jag ser det nödvän-
dig. En starkt profilerad identitet som just ”historielärare” hos både
studenter och lärarutbildare kan försvåra den ”politiska” etableringen av
professionsinriktningen. Samtidigt är detta en konsekvens av en genom-
förd strategi där huvudämnena är nyckeln.

Identifieringen av sig själva som just historielärare, snarare än lärare
med kunskaper också i historia kan leda till problem med framtida ar-
bete och upplevelse av att få jobba med det man tänkt sig. I dansk gym-
nasieskola heter ämnet Historia med samhällskunskap och det ger för-
stås en större potential, även om det faktiskt inte är fler ungdomar som
läser historia där än i Sverige (det är obligatoriskt på gymnasierna men
de motsvarar närmast just de teoretiska utbildningar som också har obli-
gatorisk historia i Sverige). Frågan avgörs också av arbetsorganisationen
på skolorna – i vilka slags arbetsgrupper kommer dessa lärare att ingå
som en resurs? Värdet av den verksamhet man idag utvecklat med täta
kontakter i seminarier och utvecklingsprojekt med skolorna är då minst
dubbel och stärker möjligheterna för en för dessa lärare relevant skolsi-
tuation. Skolan innehåller dock lärare utbildade under en lång rad regi-
mer.

En av nycklarna kan vara terminologin. För många utanför historie-
disciplinen betecknar historia fortfarande ett skolämne begränsat till
berättelser om nationens öden och äventyr. De vidare begrepp som an-
vänts till exempel av dansk historiedidaktik, ”fortid”, förflutenhet blir på
svenska lite klumpigt och högtidligt. Men innehållsmässigt så är bredd-
ningen av ämnets intresseområden av sådan art att det snarare är en
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samhälls- och kulturvetenskaplig ansats kring det förflutnas roll, också
för samtiden. Då kan ämnet förstås som ett brett anslag, med nödvän-
dighet lånande insikter från en rad andra discipliner för att kunna be-
gripliggöra både frågor som rör människosyn och global samhällsför-
ändring.

Min poäng är alltså att ämnets utveckling, inte minst med den inrikt-
ning den tar i programskrivningar i Malmö har en sådan bredd att en
stark identifiering med historia kan tendera att förväxlas med Historia i
en allt för begränsad version för att vara en attraktiv mötesplats för kol-
leger, skolor och kommunala beslutsfattare. Ambitionen att föra ut en
breddad betydelse av begreppet historia och historievetenskap är vällov-
ligt men den kommunikativa gemenskap som bestämmer innebörderna i
våra vanliga ord innehåller många och starka aktörer. Något som alla
intresserade av historiebruk är i hög grad medvetna om!

3. Högt ställda målsättningar för integration av lärarprofessionella kom-
petenser med ämnesmässiga fortsätter att utmana utbildningen. Första
årskursen saknade vad studenterna kallar praktiska moment, vilket lärar-
na översätter till metodik. Följaktligen bygger man in det elementet mer
tydligt i den andra årskullens utbildningsgång.

En vacklande organisering av de verksamhetsbundna utbildnings-
momenten (vilket delvis förklarar ovanstående) ligger också bakom
beslutet att förstärka metodikundervisningen inom högskolan genom
verksamheterna kopplade till de fortlöpande historiedidaktiska seminari-
ernas kurser och utvecklingsprojekt där reflekterade lärare från skolorna
själva eller i samverkan med lärarstudenter deltar. Huvudämnesansvari-
ga anser ändå inte att detta kan ersätta deras mer aktiva närvaro som
handledare på skolorna.

4. Lärare men framför allt studenter ger uttryck för en besvikelse med
alltför allmänna och lågt ställda krav på den första terminens allmänna
stoff. Enligt studenterna kan det, förutom kvalitets- och nivåkritiken
bero på att det kommer för tidigt och för hela gruppen. Det är då inte
möjligt att relatera till innehållsstoffet och blir för allmänt då alla sorters
lärare ska känna igen sig i undervisningen. Utan att kunna beröra kvali-
tetsfrågan skulle en kortare insats från huvudämnet redan i starten kunna
stödja ett integrerat lärande under den resterande terminen.

5. Kunskap om den egna verksamheten växer i jämförelser. Nu som
först är hela den nya lärarutbildningen på banan med alla delkurser pla-
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nerade och till hösten 2004 i gång med sitt avslutande år. Lärarutbild-
ningen i Malmö har som helhet ett unikt upplägg jämfört med övriga
landet. Det är ett gott tillfälle att i ett första skede ordna en nationell
konferens kring Historia i lärarutbildningen, med Malmö som arrangör.
Först då kan man placera sina insatser på den nationella kartan. Min
gissning är att den infallsvinkel man valt för Historievetenskap och
lärande i Malmö står för en trend i landet, men möjligen är mest genom-
förd här genom sitt organisatoriskt konsekventa tydliggörande och sina
engagerade lärarkrafter. På många håll har disciplinerna kvar en mer
avvaktande hållning till lärarutbildningen som en ”störning” av hur de
riktiga kurserna bör utformas.

År 2006 bör man delta i en större konferens som då även kan disku-
tera utbildningens resultat. De första lärarna har kommit ut, och först då
kan och bör en rejäl diskussion om fördelarna utforskas, inte bara som
förhoppningsfulla planer och utbildningsplanering utan i relation till vad
som åstadkoms i skolor, klassrum och med elevernas bildningsresa.

6. En långtidsstudie där man jämföra både historie- och samhällsunder-
visning i några klasser med lärare ur den gamla lärarutbildningen re-
spektive ur den nya skulle ge vitala kunskaper om en lärarutbildnings
förmåga och begränsningar i att med nya lärarutbildningar förändra
lärandemiljön på skolorna.
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