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1. Riksantikvarieämbetet har regeringens uppdrag att 
främja samverkan 
Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för 
skolväsendet samt att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna i alla 
delar av landet.1 Riksantikvarieämbetet ska genomföra en övergripande kartläggning av hur 
samarbetet mellan skolväsendet (förskolan, förskoleklassen, grundskolan och motsvarande 
skolformer, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan) och kulturarvsinstitutioner fungerar samt hur 
det utvecklats över tid. Kartläggningen ska ligga till grund för förslag på hur samarbetet, i den mån 
det är lämpligt, skulle kunna stärkas. Riksantikvarieämbetet ska bland annat utarbeta och sprida 
vägledningar samt samla och sprida goda exempel på olika typer av samarbeten och 
samverkansprojekt. Resultaten från uppdraget ska kunna fungera som redskap i planering och 
genomförande av respektive verksamhet när det kommer till samarbeten mellan skolväsendet och 
kulturarvsinstitutionerna. 

Det finns en vilja från både skolväsende och kulturarvsinstitutionerna att samverka 

Inom ramen för regeringsuppdraget har Riksantikvarieämbetet analyserat olika aspekter av 
samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna och resultaten finns redovisade i ett 
antal rapporter.2 Sammantaget visar genomförda analyser att det finns en vilja från både 
skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna att samverka. Samverkan är utbredd och många barn och 
unga kommer i kontakt med landets kulturarvsinstitutioner. För åren 2015 och 2016 uppgick 
exempelvis antalet skolbesök vid centrala museer, övriga statliga museer, regionala museer och 
kommunala till cirka 414 000 respektive 340 000.3 Vidare finns det beskrivningar av goda exempel på 
samarbeten mellan skolor och kulturarvsinstitutioner. Governo lyfter exempelvis fram Marinmuseum 
i Karlskrona, Statarmuseet i Torup och Tanums hällristningsområde som tre verksamheter som under 
en längre tid har arbetat med, och successivt vidareutvecklat, ett pedagogiskt förhållningssätt i 
samarbetet med skolor.4  
 

Men samverkan sker ändå inte i önskad omfattning och på önskat sätt 

Samtidigt visar analyserna på ett antal problem vad gäller hur samverkan mellan skolväsendet och 
kulturarvsinstitutionerna fungerar idag; samverkan sker inte i önskad omfattning och på önskat sätt. 
En grundläggande utmaning som pekas ut som avgörande för att förstå förutsättningarna för 
samverkan är att ansvaret för samarbete vilar tyngre på kulturarvsinstitutionerna än på 
skolväsendet. Forskarna Henrik Zipsane, Ulrica Löfstedt och Maria Domeij Lundborg, samtliga vid The 
Nordic Centre of Heritage Learning & Creativity (NCK), skriver, med hänvisning till en tidigare studie, 
följande om det ojämna ansvarsförhållandet: ”Lika osynliga som museet och museipedagogiken är i 
skolans styrande dokument, lika påtaglig är skolkontakten i museernas styrdokument. Kontakten 
med skolan har hög prioritet på museets alla olika nivåer. Det känns nästan som en olycklig kärlek, 
där museet är den försmådda parten som inte riktigt når fram med sin kärleksförklaring till skolan det 
åligger museerna att skapa förutsättningar för samarbetet.”5 
 
Ytterligare en problematik för samverkan som tidigare rapporter lyfter fram är att det råder ojämlika 
villkor i tillgång till kulturarvsinstitutioner för skolor runt om i landet. Kulturarvsinstitutionerna är i 
första hand koncentrerade till vissa orter medan skolväsendet har en bredare geografisk täckning. De 
                                                             
1 Regeringen (2017a).  
2 Governo (2017) och Zipsane, Löfstedt och Domeij Lundborg (år anges ej). Se även Riksutställningar (2017).  
3 Governo (2017) s. 9–10.  
4 Governo (2017) s. 21–22.  
5 Zipsane, Löfstedt och Domeij Lundborg (år anges ej) s. 9.  
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flesta museer ligger i de större städarna, där Stockholm dominerar. För många skolor i andra delar av 
landet är det stora geografiska avstånd till närmaste museum.6  
 
Ett annat problem som tidigare studier lyfter fram är att bara vissa lärare utnyttjar 
kulturarvsinstitutioner för sin undervisning. I en enkätundersökning från Riksutställningar framgår att 
den vanligaste museibesökande läraren är en språklärare, tätt följd av lärare i de 
samhällsvetenskapliga ämnena samhällskunskap, historia, geografi och religion.7 Lärare i matematik, 
naturvetenskapliga och praktisk estetiska ämnen besöker i lägre omfattning museer. I dialogen med 
Riksantikvarieämbetet har det också framkommit att vissa årskurser är överrepresenterade i 
museibesöken, vilket betyder att barn och elever inte på samma sätt får tillgång till lärande i 
samverkan med kulturarvsinstitutionerna. 
 

Varför ta fram ett strategiskt underlag? 
Mot bakgrund av den ovan redovisade problembilden har Riksantikvarieämbetet identifierat ett 
behov att stärka myndighetens kunskap om vilka möjligheter skolväsendet kan se i samverkan med 
kulturarvsinstitutionerna. Riksantikvarieämbetet gav därför Vilna AB i uppdrag att ta fram ett 
underlag som beskriver strategiskt viktiga områden där skolväsendet kan stärkas av en sådan 
samverkan. Syftet med underlaget är att identifiera och analysera potentiella vinster för skolan att 
samverka med kulturarvsinstitutioner. Underlaget ska användas internt inom Riksantikvarieämbetet 
och ska kunna användas för strategiskt beslutsfattande av det projekt inom myndigheten som 
ansvarar för regeringsuppdraget. Detta skriftliga underlag redovisar de huvudsakliga resultaten från 
Vilna AB:s analys av de möjligheter som skolväsendet kan se av samverkan med 
kulturarvsinstitutionerna. 

Så har underlaget tagits fram 

Analysen bygger på redan befintligt material; tre ingångar har varit centrala. Den första 
utgångspunkten är skolans uppdrag och målen för skolväsendet, såsom de anges i skollagen och 
läroplanerna. Den andra utgångspunkten är den forskning och beprövade erfarenhet som finns kring 
framgångsrik undervisning. Den tredje utgångspunkten är de aktuella utmaningar som skolväsendet 
befinner sig i. För förankring i forskningen och identifiering av aktuella utmaningar har Skolverkets 
utvärderingar och uppföljningar, men också myndighetens forskningssammanställningar, fungerat 
som viktiga material. När det gäller forskning och beprövad erfarenhet har även Skolinspektionens 
kvalitetsgranskningar, såväl som docent Jan Håkanssons och professor Daniel Sundbergs 
sammanställningar av forskning kring framgångsrik undervisning respektive skolutveckling, utgjort 
viktiga underlag.  
 
Processen att ta fram underlaget har skett i flera steg och genomförts i nära dialog med 
Riksantikvarieämbetet. Analysarbetet har letts och genomförts av seniorkonsult Anders Fredriksson 
(PhD) Vilna AB, han har också författat underlaget. Uppdraget inleddes 4 februari 2019. Den 20 
februari genomförde Vilna AB i samverkan med Barrett Utveckling AB en mini-workshop på temat 
”varför bör skolan samarbeta mer med museer och andra kulturarvsinstitutioner i undervisningen?”. 
Den 6 mars presenterades preliminära resultat från analysarbetet för Riksantikvarieämbetet vid ett 
möte på myndigheten. Med utgångspunkt i de diskussioner som fördes togs ett första utkast till 
detta underlag fram. Utkastet kvalitetssäkrades av Riksantikvarieämbetet under perioden 22–25 
mars och utifrån de synpunkter som framkom vid kvalitetssäkringen har Vilna AB färdigställt 
underlaget.  
  

                                                             
6 Riksutställningar (2017) s 7.  
7 Riksutställningar (2017) s 62 ff.  
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2. Strategiskt viktiga områden för samverkan ur 
skolväsendets perspektiv 
Vilna har identifierat fyra områden där samverkan med kulturarvsinstitutionerna skapar möjligheter 
för skolväsendet att på viktiga sätt stärka sina förutsättningar. Detta avsnitt presenterar och 
utvecklar dessa områden.  

Stimulera en livslång lust att lära genom strukturerad undervisning i 
varierad lärandemiljö 
Enligt skollagen ska utbildningen i skolväsendet främja alla barns och elevers utveckling och lärande 
samt en livslång lust att lära.8 Av skollagen framgår det vidare att i utbildningen ska hänsyn tas till 
barns och elevers olika behov och barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 
långt som möjligt (1 kap. 4 §). Det är lärarens uppdrag att planera, genomföra och följa upp 
undervisningen så att elever har förutsättningar att inhämta och utveckla de kunskaper och värden 
som läroplanerna anger och att främja alla barns och elevers utveckling och lärande.  
 
I propositionen angående den tidigare läroplanen för grundskolan (Lpf94) definierade regeringen 
innebörden av det livslånga lärandet: ”Svår att beskriva, men lika viktig, är skolans uppgift att 
förbereda det livslånga lärandet. Skolan måste ge en god grund och förberedelse för utbildningar 
efter skolan. Kunskapen om kunskapen - kunskapen om var och hur kunskap hittas och tillgodogörs, 
förmågan att granska, lära sig att sovra bland information och förmågan att känna lärandets glädje. 
Bland de kunskaper som bara skolan kan ge, är dessa redskap de viktigaste som skolan kan ge de 
unga på färden mot framtiden.”9 Att ha förmågan att lära är enligt Europaparlamentet och 
Europeiska rådet en nyckelkompetens för ett livslångt lärande.10 Lära att lära handlar i första hand 
om att utveckla förmågan att fullfölja och organisera det egna lärandet, antingen individuellt eller i 
grupp. Förmågan att lära anses vara en av de viktigaste kompetenserna i ett föränderligt och 
globaliserat kunskapssamhälle.  
 

Lust och motivation är viktigt för att vilja lära sig nya saker 

För att nå bra resultat i skolan och för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande är det också 
viktigt att ha en positiv inställning och lust till lärande. Att elever utvecklar positiva inställningar till 
lärande har inte enbart betydelse för skolprestationer utan också därför att unga vuxna som kan 
sätta mål för sitt lärande och hantera det egna lärandet i mycket större utsträckning fortsätter sina 
studier och är rustade för ett livslångt lärande.11 Lust handlar om ett intresse för att göra något, att 
skolarbetet är intressant och roligt och innehållet spännande. Lust visar sig också som uthållighet – 
dvs. förmågan att jobba på så mycket man kan, att kämpa på även när det är svårt och att gilla 
ansträngningen som leder till ett viktigt mål. Det kan också handla om att skolarbetet förknippas med 
viktiga mål, att skolan uppfattas som angelägen och användbar för ens framtida liv och arbete likaväl 
som idag.12  
 
Lust och motivation hänger samman. Skolverket definierar motivation som individens önskan att 
delta i lärandeprocesser. Utsikten att framgångsrikt lösa ett problem eller uppnå olika mål påverkas 
                                                             
8 1 kap. 4 § skollagen 
9 Prop. 1992/93:220.  
10 Skolverket (2018a).  
11 Skolverket (2004).  
12 Skolverket (2003) s. 43.  
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av individens motivationsgrad, som i sig påverkas av den lärandemiljön eleven befinner sig i, 
uppgifters karaktär, individens välmående, självbild och tro på egen förmåga att klara en uppgift 
samt tidigare erfarenheter och relationer till andra. Motivation kan beskrivas som en process där 
individen ställer värdet av att anstränga sig för att klara en uppgift eller uppnå ett mål mot 
sannolikheten att framgångsrikt slutföra uppgiften eller nå målet. Motivationen att delta i en 
lärandeprocess ökar om eleven upplever att arbetsprocessen leder till att hen bekräftar sin egen 
förmåga och sig själv eller blir bekräftad av andra.13 

Många elever känner bristande motivation  

Samtidigt som lust och motivation till lärande lyfts fram som viktiga för lärandet på både kort och 
lång sikt visar aktuella uppföljningar att elevers motivation, lust och intresse för lärandet snarare 
tycks minska. Claes Nilholm, professor i pedagogik, konstaterar att det idag finns en mycket stor 
andel elever som inte känner lust för att lära.14 Enligt Nilholm är tendensen i internationella 
kunskapsmätningar, är att allt fler elever har en mer negativ inställning till olika ämnen. Det finns 
också en tendens till att andel elever som inte känner lust att lära ökar från skolår 4–5 till skolår 8–9. 
Den lust som yngre elever har tycks alltså dämpas i takt med att eleverna blir äldre.  
  
Snarare än motivation känner elever i ökad omfattning stress i skolan. Skolverkets återkommande 
attitydundersökningar visar andelen elever i årskurs 6 som upplever stress har ökat från 17 procent i 
den förra undersökningen 2012 till 31 procent 2015.15 Stressen har ökat mer för flickorna än för 
pojkarna. Sex av tio tjejer i gymnasieskolan uppger att de oftast eller alltid är stressade. Motsvarande 
siffra för killarna är tre av tio. Det är främst läxor, prov och egna krav som orsakar stressen.  

Strukturerad och varierad undervisning stimulerar elevernas lärande 

Forskningen visar att när undervisningen är strukturerad och det finns en tydlig idé om hur olika 
innehåll, metoder och material ska bidra till att eleven utvecklas i sitt lärande, stärks 
förutsättningarna för goda resultat av undervisningen. I en sammanställning av forskningsresultat 
som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan skriver Skolinspektionen att: ”forskningen är 
samstämd om att ett kännetecken för god undervisning är att den har ett tydligt syfte, är 
välorganiserad och planerad”.16 Läraren behöver kontinuerligt ange målen för lärandet och syften 
med olika aktiviteter samt strukturera innehållet i undervisningen på ett tydligt sätt. Ett 
betydelsefullt inslag är likaså att läraren summerar och sammanfattar olika moment för att skapa 
överblick och sammanhang för eleverna. Lärarens ledarskap, och hur läraren stödjer elevernas 
lärande, behöver vara synligt i såväl helklassaktiviteter som grupparbeten och individuellt arbete. 
 
Läraren behöver även regelbundet följa upp att eleverna förstår det innehåll som behandlas och ha 
en förmåga att uppmärksamma och underlätta framgångsrika lärandestrategier. Jan Håkansson och 
Daniel Sundberg lyfter fram betydelsen av formativ bedömning som ett viktigt förhållningssätt i 
undervisningen eftersom det visat sig att det förhöjer lärandet.17 Formativ bedömning handlar om 
att information om var en elev befinner sig i förhållande till undervisningens mål används av eleven 
för att fokusera sina studier, och av läraren för att anpassa sin undervisning.18 Det är viktigt att 
utforma undervisningen så att både läraren och eleverna ser hur och i vilken utsträckning eleverna 
har lärt eller förstått, det vill säga var de befinner sig i förhållande till målen. Kvaliteten på de 
uppgifter som eleverna arbetar med eller de frågor läraren ställer avgör om och hur eleverna får 
möjlighet att visa sina kunskaper och därmed vilken information läraren får tillgång till. 

                                                             
13 Skolverket (2019a).  
14 Nilhom (2018).  
15 Skolverket (2016a).  
16 Skolinspektionen (2010) s. 8.  
17 Håkansson och Sundberg (2012), 204–205 och 224–225.  
18 Se Skolverket (2019b). 
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Forskningen visar vidare på vikten av individanpassning, variation och utmaningar i en lärandemiljö 
som är trygg, stödjande och uppmuntrande.19 Läraren bör ta utgångspunkten i elevernas tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Lärare som kan leda och genomföra en variation av 
undervisningsmetoder, alternativa ansatser och förklaringar av innehållet och som använder varierat 
undervisningsmaterial och utmanande uppgifter ger bättre förutsättningar för elevernas lärande. I 
forskningen om lärares yrkesutövande framhålls att genom en omfattande och rik 
undervisningsrepertoar och en förmåga att variera och anpassa undervisningens form och innehåll 
till skilda kontexter och elevernas olika förutsättningar, läggs grunden för att eleverna ska uppnå 
goda resultat. 
 

Samarbete med kulturarvsinstitutionerna kan stärka skolans förutsättningar att utveckla en 
livslång lust att lära 

Forskning och erfarenhet visar att motivation och lust att lära är viktigt för att skapa en kapacitet hos 
elever att delta i ett livslångt lärande. Men samtidigt känner många elever bristande motivation och 
ökad stress på grund av skolarbetet. Mot bakgrund av detta finns det en stor potential i samverkan 
mellan kulturarvsinstitutionerna och skolväsendet. Samarbete kan hjälpa lärare att utveckla en 
undervisning som ökar elevers intresse, lust och motivation och därmed stärker skolväsendets 
förutsättningar att utveckla en livslång lust att lära hos eleverna. Tidigare studier framhåller att en 
fördel med samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna är just att museer och 
andra kulturarvsinstitutioner kan väcka ett intresse hos eleverna genom att erbjuda en annorlunda 
pedagogik i en ny miljö.20  
 
Att motivation och lust bland elever kan stärkas av undervisning som sker i samarbete finns det flera 
exempel på i litteraturen. I en utvärdering av Skapande skola framgår att nya metoder för 
undervisning utvecklats inom programmet och att elevers motivation för skolarbete ökat.21 I en 
forskningsstudie av upplevelser bland elever som deltagit i ett specifikt Skapande skola-program med 
museer, framgår att eleverna i programmet satte stort värde på museet som alternativ lärandemiljö, 
de uppskattade att få leva sig in och lära på ett lustfyllt sätt. De hjälpmedel som finns på ett museum 
var särskilt viktiga för lärandet, enligt rapporten.22  
 
Riksutställningar framhåller att det är tydligt att museerna är alternativa läranderum, där eleverna 
har möjlighet att visa andra sidor av sig själva.23 Eleverna kan få fördjupade ämneskunskaper och ett 
lustfyllt lärande när skola och kulturarvsinstitutioner samverkar. Myndigheten påpekar att det 
lärande som ryms i de här alternativa lärmiljöerna kan ha olika former, beroende på den verksamhet 
som praktiseras: lustfyllt eller fördjupat, eller lärande genom olika sinnen, kombinerat med teori och 
praktik. Samtidigt som det finns en stor potential att utveckla en motivationsskapande undervisning i 
samarbete med kulturarvsinstitutionerna, tycks det finnas utrymme att ytterligare stärka detta 
arbete på kulturarvsinstitutionerna. I de analyser som Riksutställningar gjort antyds en del lärare 
gärna ser en ännu mer innovativ och interaktiv pedagogik på kulturarvsinstitutionerna.  
 

                                                             
19 Skolinspektionen (2010). 
20 Governo (2017) s. 11.  
21 Zipsane, Löfstedt och Domeij Lundborg (år anges ej) s. 31. 
22 Zipsane, Löfstedt och Domeij Lundborg (år anges ej) s. 38–39.  
23 Riksutställningar (2017) s. 69–70.  
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Kulturarvsinstitutionerna erbjuder en möjlighet för lärare att arbeta med strukturerad 
undervisning i en varierad miljö 

Flera kulturarvsinstitutionerna erbjuder såväl innehåll, metoder och material som ger stöd för lärare 
att bedriva en strukturerad undervisning mot målen. Ett exempel är Naturhistoriska riksmuseet som 
erbjuder ett lektionsupplägg som heter Djuret människan, som kopplar till en utställning museet har 
med samma namn.24 Undervisningen inleds med en 25 minuters lektion med en museipedagog i ett 
undervisningsrum på museet. Därefter ska eleverna på egen hand, med penna och papper, arbeta 
med uppgifter kopplade till lektionens innehåll i museets utställning. På hemsidan tillhandahålls både 
uppgifter och facit som läraren kan använda för att planera undervisningen i relation till målen. Enligt 
museet är lektionsupplägget riktat till elever i årskurs F-3 och tycks väl svara mot det centrala 
innehållet i biologi (även om museet uttryckligen självt inte gör den kopplingen). Av kursplanen i 
biologi framgår det att undervisningen i de naturorienterande ämnena i årskurs 1–3 ska behandla 
människans kroppsdelar, deras namn och funktion. 
 
Vidare utgör samarbete med kulturarvsinstitutionerna en stor möjlighet för lärare att variera sin 
undervisning och sätta in undervisningen i konkreta sammanhang. Lärande i samarbete med 
kulturarvsinstitutionerna skapar möjligheter till en undervisning som kan präglas av variation, 
utmaningar och erfarenhetsutbyte mellan elever och mellan lärare och elever. 
Kulturarvsintuitionerna erbjuder också en möjlighet att synliggöra elevernas lärande på fler sätt än 
genom den muntliga och skriftliga kommunikation som dominerar i klassrummet. Genom att 
eleverna i museimiljön kan röra och känna på föremål men också visa och beskriva begrepp och 
fenomen får både eleven och läraren information om var eleven står i sitt lärande. Här kan 
exempelvis nämnas Marinmuseum i Karlskrona, som arbetar med så kallade ”miniguide-visningar”, 
vilket innebär att elever får lära sig om utställningarna, skriva manus och sedan visa museet för sina 
föräldrar.25 Den typen av upplägg bör kunna skapa en grund för lärare och elever att se vilka elevens 
styrkor är i förhållande till målen, men också ge läraren ett underlag att kunna bedöma hur den 
fortsatta undervisningen bör läggas upp för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i sitt 
lärande.   
 

Bidra till att öka elevernas måluppfyllelse 
Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet syfta till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden (1 kap. 4 §). Skolan ska alltså utveckla och förankra vissa kunskaper 
men också vissa värden. Skolan ska utöver kunskaper förmedla och förankra demokratiska värden. I 
skollagen anges att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta värden 
och att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.26  
 
Vilka kunskaper och vilka värden som ska utvecklas i skolväsendet definieras i läroplaner, kurs- och 
ämnesplaner, centralt innehåll och kunskapskrav för respektive skolform. Läroplanerna för de olika 
skolformerna ser olika ut eftersom de riktar sig till elever med varierande förutsättningar, mest 
påtagligt beroende på åldrar och förkunskaper.  
 
Det har varierat över tid vilket av uppdragen – kunskaps- eller värdegrundsuppdrag – som stått i 
fokus hos statsmakten. Vid millennieskiftet stod värdegrundsuppdraget tydligt i centrum. Dåvarande 
skolminister Ingegärd Wärnersson beslutade exempelvis att år 1999 skulle vara ett värdegrundsår i 

                                                             
24 Naturhistoriska riksmuseet (2018). 
25 Governo (2017) s. 15.  
26 Se (1 kap 4 § skollagen).  
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skolan. Ministern framhöll skolans fostrande roll och därmed arbetet med värdegrunden, och 
sjösatte ett antal åtgärder för att stärka skolans värdegrundsarbete.27  
 

Oro för sjunkande kunskapsresultat 

Men sedan millennieskiftet har de internationella kunskapsmätningarna visat på sjunkande 
kunskapsresultat för svenska elever, bland annat matematik, läsförståelse och naturvetenskap. 
Sedan år 2015 har dock trenden vänt; under 2016 presenterade Skolverket resultaten från tre 
internationella studier: PISA, TIMSS och TIMSS Advanced. De samlade resultaten visar att både 
grundskoleelevers och gymnasieelevers resultat antingen har förbättrats eller är oförändrade jämfört 
med föregående mättillfällen. Men resultaten ligger fortfarande på en lägre nivå än vad de gjorde när 
de internationella mätningarna började genomföras.28 
 
Trenden med sjunkande kunskapsresultat var ett av motiven för regeringen att genomföra flera 
skolreformer runt år 2011.29 I samband med 2011 års skolreformer infördes bland annat nya 
läroplaner med delvis ny utformning av kunskapskraven i kurs- och ämnesplaner samt en ny 
betygsskala.30 En ökad precisering av mål och krav i styrdokumenten skulle ge en ökad likvärdighet i 
bedömningen av elevers kunskaper och skulle även bidra till att höja elevers måluppfyllelse.31  
 

Kunskapskraven styr lärares arbete allt mer  

Enligt Skolverket fick den nya läroplanen (lgr11) på det stora hela ett gott mottagande av lärare och 
rektorer.32 De nya kursplanerna och kunskapskraven anses vara tydligare och mer användbara än de 
tidigare. Lärare beskriver också att de nu, mer än förut, använder den nya kursplanen aktivt i 
planering och i kommunikationen med eleverna. Lärare och elever riktade på så sätt sina 
ansträngningar mer medvetet mot de nationella målen. Kursplanerna och särskilt kunskapskraven 
hade fått en ökad betydelse för hur de genomförde sin undervisning jämfört med tiden före 2011. 
Reformen har lett till en ökad förståelse hos eleverna för vad de måste visa eller göra för olika betyg 
och även för vad undervisningen syftade till.  
 
Men enligt Skolverket kom tydligare kursplaner och kunskapskrav att bli mer styrande för hur 
undervisningen läggs upp i skolan. Ett uttryck för hur kunskapskraven blivit mer styrande för 
undervisningens upplägg och innehåll är att lärare i ökad omfattning använder så kallade matriser i 
planering, genomförande och uppföljning av sin undervisning. En bedömningsmatris är en sorts 
tabell, där olika rutor beskriver steg i kunskapsutvecklingen. Det ökade fokus på kunskapsuppdraget 
har också fått konsekvenser för möjligheterna att bedriva friare undervisningsformer. I en rapport 
från Skolverkets uppföljning från reformen lyfter myndigheten fram en lärare som vittnar om en 
starkare styrning i reformens kölvatten och att det var den nya kursplanen som hade lett till det.33 De 
högre kraven har lett till att läraren fokuserade mycket på de saker som måste klaras av och då blev 
det lätt tråkiga, tradiga, jobbiga lektioner, enligt läraren. Läraren upplevde vidare att de inte hade 
lika mycket utrymme för de mer lättsamma och lekfulla undervisningsmetoder som eleverna älskade. 
I viss utsträckning använde hon fortfarande sådana metoder. Annars orkade man inte med jobbet 
som lärare, menade hon. 
 
                                                             
27 Wärnersson (1999).  
28 Skolverket (2017a).  
29 Prop. 1992/93:220, s. 261. 
30 Läroplanerna utvecklades och infördes inte samtidigt för alla skolformer, exempelvis antogs grundskolans läroplan 2011 medan 
gymnasiesärskolans antogs 2013.  
31 Skolverket (2016b).  
32 Skolverket (2015a).  
33 Skolverket (2015b).  
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Värdegrundsuppdraget handlar om att utbilda medvetna och kompetenta 
samhällsmedlemmar 

Enligt Skolinspektionen handlar värdegrundsuppdraget om att eleven kan hantera den kunskap och 
värdegrund som det svenska samhället vilar på och med respekt för mänskliga rättigheter och alla 
människors lika värde. Men också ta ansvar för samhällets utveckling och stabilitet. 34 Det förutsätter 
att värdegrunden integreras i kunskapsmålen. Skolan ska enligt läroplanen både överföra 
grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i 
samhället. Skolorna ska enligt skollag och läroplan bidra till att eleverna under sin skoltid och med 
stigande ålder tillägnar sig sådan medborgerlig kompetens som behövs för att som vuxna kunna leva, 
verka och utöva ett aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle. Denna kompetens består 
enligt Skolinspektionen av:35  

• De grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället enligt lagstiftningen 
vilar på, däribland tolerans, jämlikhet, solidaritet, respekt för mänskliga rättigheter och 
olikheter samt för vår gemensamma miljö; 

• Nödvändiga teoretiska kunskaper som behövs för att aktivt kunna delta i samhällslivet, 
däribland kunskap om politik, samhälle och hur demokratin fungerar;   

• Praktiska färdigheter och förmågor som behövs för att leva och verka i ett demokratiskt 
samhälle, exempelvis läs- och skrivförmåga, grundläggande matematiska färdigheter, 
kommunikationsförmåga, informationssökningskompetens och kritiskt tänkande. Eleverna 
måste lära sig att bedöma och hantera det ständiga kunskaps- och informationsflödet i 
samhället, men också få praktisk erfarenhet av ansvarstagande, delaktighet och 
medinflytande samt träning i att arbeta i demokratiska former.  

Skolan behöver arbeta mer med demokratifrågor 

Det finns studier som visar att svenska elever i internationell jämförelse har goda 
medborgarkunskaper, men även studier som pekar i motsatt riktning på att det också finns 
ungdomar i Sverige som inte alls värderar sina demokratiska fri- och rättigheter. Skolinspektionen 
bedömer att värdegrundsarbetet som har bedrivits runt om i landet inte har varit likvärdigt och att 
skolornas arbete under det senaste decenniet främst har bestått i förebyggande och reaktiva, allt 
mer instrumentella och manualbaserade åtgärder mot det som i relation till värdegrunden har 
ansetts som avvikande beteende, snarare än proaktivt främjande av elevernas vilja och förmåga att 
såväl nu som i framtiden ta ett självständigt och aktivt ansvar för demokratin.36 Att flera unga 
människor under eller i anslutning till skoltiden anslutit sig till grupper som står för en 
våldsbejakande extremism, skapar frågor om hur väl skolan lyckas med det demokratifostrande 
uppdraget.  
 
Uppföljningar av demokratiarbetet i skolväsendet visar att det finns problem i undervisningen. Alla 
de demokratiska kvaliteter i form av kunskaper, värden och förmågor, som enligt läroplan och 
kursplaner ska integreras i undervisningen i olika ämnen, genomsyrar inte undervisningen enligt 
Skolinspektionen.37 Framför allt genomförs sådana inslag, exempelvis prövande samtal samt kritisk 
reflektion och analys, om och när de förekommer, sällan med tillräcklig varaktighet och/eller på en 
för eleverna tillräckligt intellektuellt utmanande nivå. Att omsätta det demokratiska uppdraget i 
undervisningen handlar om att i varje ämne med kursplanernas hjälp integrera medborgarfostrande 
aspekter med potential att motivera eleverna att vilja lära och aktivt delta i skolarbetet här och nu, 
samt i förlängningen i samhällslivet. Enligt Skolinspektionens bedömning behöver eleverna bland 
annat i högre grad träna abstrakt och kritiskt tänkande, där undervisningserfarenheter kopplas till 
                                                             
34 Skolinspektionen (2012).  
35 ibid s. 12.  
36 ibid s. 11. 
37 ibid s. 7.  
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praktisk handling och samtidigt regelbundet lyfts i prövande och filosofiska samtal. Det kan till 
exempel handla om att kunna skilja allmänna etiska principer från personlig moral i det egna 
handlandet. 
 

Kulturarvsinstitutionerna kan bidra till måluppfyllelse genom att konkretisera innehållet i 
undervisningen  

Samverka med kulturarvsinstitutionerna kan stärka skolväsendets kapacitet att utveckla de 
kunskaper och värden som styrdokumenten anger. Kulturarvsinstitutionernas styrka i det avseendet 
handlar om att kunna göra stoffet för lärandet konkret. I sin sammanställning av framgångsfaktorer i 
undervisningen redogör Jan Håkansson och Daniel Sundberg för forskning som visar att elever lär sig 
olika ämnen genom att förstå deras respektive stora idéer och dessa idéers värde, liksom ämnets 
relevans för livet utanför skolan. När elever får ompröva sin förståelse och utveckla förklaringar av 
centrala begrepp genom att tillämpa dem i autentiska lärandesituationer, då stärker det kvaliteteten 
i lärandet, enligt Håkansson och Sundberg.38 Undervisning på eller i samarbete med 
kulturarvsinstitutionerna ger potential att skapa autentiska lärandesituationer där både abstrakta 
begrepp och konkreta fenomen kan illustreras och hanteras, eleverna kan få möjlighet att ta och 
känna på begrepp och fenomen som de i klassrummet i huvudsak enbart kan få en teoretiskt 
förhållande till.  
 
Ju mer uttalat kulturarvsinstitutionerna i sina pedagogiska upplägg och material kan knyta an till 
specifika ämnen, centralt innehåll och kunskapskrav, desto lättare är det för lärare, elever och 
museipedagoger att se hur samarbete kan bidra till kunskapsuppdraget. Varje institution kan knyta 
an till de kurser, ämnen, centralt innehåll och kunskapskrav som är särskilt relevanta, givet den 
aktuella institutionens innehåll. Av kursplanen för exempelvis bild framgår att undervisningen ska ge 
eleverna erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. Att 
på exempelvis på ArkDes (Sveriges nationella centrum för arkitektur och design) få se och känna på 
teknik, material och konstruktion för byggnation, bör kunna ge en fördjupad förståelse för arkitektur 
i linje med kursplanen för bild. Museet erbjuder upplägg där elever bland annat kan få utforska hur 
olika byggtekniker och materialval ger olika former på husen genom historien.39 Från 
bronsåldershuset kan eleven se hur enkla verktyg som yxor, hjul och hävstänger hjälper till att skapa 
trettio meter långa byggnader. Eleven kan få en konkret förståelse för hur ett valv fungerar och hur 
man i arkitekturen utnyttjat dessa under medeltiden. Eleven får se hur betongen i modern tid 
skapade nya möjligheter att bygga på nya sätt. I praktiska aktiviteter kan eleverna i mindre grupper 
får bygga torn med hjälp av tunna pappersrör, som testas för att se hur man ska bygga för att kunna 
bygga högt och stabilt.  

Kulturarvsinstitutionerna erbjuder en god miljö för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande 
för elever som har svenska som andraspråk 

Många elever i Sverige har inte svenska som modersmål och en del elever har kommit till Sverige 
efter skolstart. Enligt Nationellt Centrum för svenska som andraspråk visar forskning att 
kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam 
för alla elever och nödvändig för flerspråkiga elever.40 Samtidigt påpekar centret att granskningar 
visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och 
att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och 
kunskapsutveckling. Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och 
kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och 
kunskapsnivå.  

                                                             
38 Håkansson och Sundberg (2012) s. 157.  
39 Arkdes (2019). 
40 Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (2018).  
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Att arbeta språk och kunskapsutvecklande innebär bland annat att läraren arbetar med 
visualiseringar. Kulturarvsinstitutionernas samlingar ger goda förutsättningar att i undervisningen 
visualisera olika begrepp och föremål på ett sätt som stärker elevers förutsättningar att utveckla en 
förståelse för språket. I många fall har exempelvis museer information på flera språk vilket förstärker 
möjligheten att arbeta språk- och kunskapsutvecklande på kulturarvsinstitutionerna.  
 

Samarbete kan stärka skolans förutsättningar att arbeta med värdegrundsuppdraget 

I en tid när kunskapsuppdraget står i fokus kan kulturarvsinstitutionerna bidra till att uppvärdera 
skolans arbete med värdegrundsuppdraget. Samarbete med kulturarvsinstitutionerna kan stärka 
skolans förutsättningar att utveckla såväl demokratiska värderingar och kunskaper som är viktiga för 
demokratiskt deltagande och demokratins funktion men också färdigheter och förmågor som är 
viktiga för att agera i ett demokratiskt samhälle. Uppföljningar av skolans arbete med 
värdegrundsuppdraget visar att det finns behov av att stärka skolans förmåga att fostra elever till 
demokratiska medborgare.  
 
När gäller kunskaper om demokrati kan kulturarvsinstitutionerna medverka till att elever förstår 
politik, samhälle och hur demokratin fungerar. Regeringen har framhållit att museernas förmedling 
av kunskap och upplevelser kan skapa förutsättningar för allas deltagande i samhällslivet och på så 
vis även kunna bidra till att demokratin fördjupas.41 Riksutställningar påpekar vidare att med 
utgångspunkt från museernas miljöer kan skolorna arbeta med ämnesövergripande och 
samtidsangelägna frågeställningar och värdegrundsfrågor.42 
 
När det gäller värderingar erbjuder kulturarvsinstitutionerna en arena att exempelvis utveckla 
tolerans, jämlikhet, solidaritet, respekt för mänskliga rättigheter och olikheter samt för vår 
gemensamma miljö. Museer är miljöer där centrala begrepp i värdegrunden – såsom demokrati, 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
och solidaritet mellan människor – syns på ett konkret. Att eleverna får möjlighet att ”se och känna” 
abstrakta begrepp såsom å ena sidan intolerans och förtryck men å andra sidan frigörelse och 
jämställdhet, kan möjligen öka benägenheten att internalisera de värden som skolan ska förmedla 
och förankra. Skolverket uppmanar skolor att pröva att hitta konkreta exempel på situationer där 
man kan arbeta med skolans värdegrund och att man som lärare bör leta i undervisningen men också 
utanför klassrummet. Skolverket menar att man som lärare bör fundera på; var finns, syns och 
prövas de värden som utgör skolans värdegrund.43 Forum för levande historia är ett exempel på en 
institution som har i uppdrag att arbeta mot intolerans och rasism och enligt myndighetens 
instruktion ska Forum för levande historia vara ett nationellt forum som ska främja arbete med 
demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.44  
 
Även i fråga om att utveckla färdigheter och förmågor som behövs för att leva och verka i ett 
demokratiskt samhälle kan kulturarvsinstitutionerna lämna ett viktigt bidrag till skolans 
värdegrundsuppdrag. Det går exempelvis att framhålla att konstnärliga arbetsprocesser kan bidra till 
att utveckla ansvarstagande, delaktighet och medinfytande. Att barn och unga deltar i 
kulturaktiviteter är en del av lärandeprocessen och anses bidra till att de får verktyg för att förstå sig 
själva och sin omvärld. Med det synsättet blir kulturen ett redskap för att arbeta med frågor som rör 
delaktighet, demokrati och kritiskt tänkande.45  
 
                                                             
41 Prop. 2016/2017:116, s. 97.  
42 Riksutställningar (2017) s. 16.  
43 Skolverket (2019c).  
44 Förordning (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia.  
45 Riksutställningar (2017) s. 13.  
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Skapa medvetenhet och delaktighet i det gemensamma kulturarvet  

Som beskrivs ovan har kulturarvsinstitutionerna relevans för flera delar av skolans 
värdegrundsuppdrag. Samtidigt finns det en del av värdegrunden som har särskilt stark bäring på 
kulturarvsinstitutionernas innehåll och arbetssätt. I läroplanerna slås det fast att det svenska 
samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav 
på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 
Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som 
är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingar, slås fast i läroplanerna.  
 
Genom undervisning i samarbete med kulturarvsinstitutionerna är det möjligt att stärka skolans 
kapacitet att utveckla en medvetenhet om det gemensamma kulturarvet för att på så sätt bidra till 
en trygg identitet. Kulturarvsinstitutionerna ger också en möjlighet att förstå olika gruppers historia 
och förutsättningar och därmed inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.  
 

Ge förskollärare och lärare kompetensutveckling på vetenskaplig 
grund  
Alla elever har rätt bli undervisade av legitimerade lärare med den behörighet som regelverket 
föreskriver. Utöver formell behörighet behöver lärare ha kontinuerlig kompetensutveckling, vad 
gäller hur undervisningen bör planeras, genomföras och följas upp men också innehållet och nya rön 
i de ämnen som lärarna undervisar i. I sin senaste lägesbedömning av tillståndet i skolväsendet lyfter 
Skolverket fram att det är viktigt med goda möjligheter till professionell utveckling för att 
förskollärare och lärare ska stanna kvar i yrket.46  
 
Återkommande kompetensutveckling för lärare är också en förutsättning för att skolväsendet ska 
kunna erbjuda alla barn och elever en undervisning av hög kvalitet. Enligt skollagen ska utbildningen i 
skolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap. 5 §). Skolverket talar om ”ett 
forskningsbaserat arbetssätt” och att ett vetenskapligt förhållningsätt bör genomsyra 
verksamheten.47 Grunden är att systematiskt undersöka den egna verksamheten med hjälp av 
relevant forskning och beprövad erfarenhet. Det handlar om att både form, alltså hur lärarna 
planerar genomför och följer upp undervisningen, och innehåll, det vill säga teorier, modeller och 
begrepp som undervisningen i skolans och förskolans verksamhet, bygger på bästa tillgängliga 
kunskap.  
 

Den vetenskapliga förankringen av innehållet i undervisningen kan stärkas 

Det finns resultat från tidigare studier som tyder på att den vetenskapliga förankringen i skolämnena 
behöver förstärkas. När Skolinspektionen granskade kvaliteten i exempelvis historieämnet 
identifierade myndigheten brister vad gäller att utveckla ett samhällsvetenskapligt förhållningssätt 
ibland eleverna i de besökta skolorna.48 Skolinspektionen beskriver att en avsaknad av 
historieämnets källkritik och historieanvändning kan leda till att elever riskera att ta historia som 
sanning utan att fråga hur kan vi veta det, varför ska vi veta det och hur påverkar det nuet. De flesta 
besökta skolor behandlar en samhällsvetenskaplig källkritik, det vill säga förmågan att värdera 
relevans och trovärdighet hos olika typer av information. Men det är enligt myndigheten 
oroväckande att granskningen visar så få exempel där historieämnets hela källkritiska 
begreppsapparat används. Den historiska källkritiken handlar inte enbart om att värdera trovärdighet 

                                                             
46 Skolverket (2017a).  
47 Skolverket (2019d).  
48 Skolinspektionen (2015).  
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och relevans, utan svarar också på frågor som tydligare kopplar till hur historia är något skapat av 
människor. Risken med att elever bara får avgöra om de kan lita på en avsändare, till exempel en 
läroboksförfattare eller historiker, är att eleverna fostras in i auktoritetstillit utan att utveckla 
förmågan att själva skapa kunskap om det förflutna, anser Skolinspektionen. 
 
Det finns även andra exempel på att den vetenskapliga förankringen av innehållet i undervisningen 
kan stärkas. I en tematisk granskning av NO-undervisningen på grundskolan fann Skolinspektionen 
att undervisningen inte ger eleverna tillräckligt goda förutsättningar att utveckla sina kunskaper så 
långt som möjligt. Återkommande såg myndigheten att eleverna inte får det utrymme och den 
vägledning de behöver för att reflektera över det naturvetenskapliga arbetssättet och experimentens 
hypoteser, upplägg och resultat. I många skolor fokuserade NO-undervisningen på fakta men gav 
små möjligheter till förståelse. Laborationerna – ett ofta uppskattat inslag i NO-undervisningen – 
nyttjades inte till fullo, enligt Skolinspektionen. Inte heller fick eleverna alltid förutsättningar att 
tillägna sig med det naturvetenskapliga språket – ibland för att lärarna tycker att de skulle slippa – 
vilket ytterligare hämmar möjligheterna till förståelse och fördjupade kunskaper, menar 
Skolinspektionen. 
 
Frågan om vetenskaplig grund är brännande inom skolan just nu. Skolinspektionen genomför en 
granskning av rektorns och huvudmannens arbete med att, utifrån identifierade behov, skapa 
förutsättningar för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.49 
Bakgrunden till granskningen är att erfarenheterna från forskning och tidigare studier pekar på att 
det finns risk för att arbetet med att fånga forskning och beprövad erfarenhet inte fungerar 
tillräckligt väl. Det finns indikationer på att många skolor saknar en plan och ett strukturerat arbete 
för hur kunskap från forskning och beprövad erfarenhet ska användas och utvecklas i verksamheten.  
 

Kulturarvsinstitutionerna kan hjälpa skolväsendet att stå på stadig vetenskaplig grund  

Kulturarvsinstitutionerna har en stark förankring i det vetenskapliga samfundet. Samlingar har alltid 
varit en viktig resurs för högre utbildning och forskning, traditionellt sett främst inom humaniora och 
samhällsvetenskap men även inom många andra vetenskapliga områden.50 Många universitet och 
högskolor förvaltar också själva samlingar som utgör viktiga delar av kulturarvet. Ett exempel på det 
är samlingar vid museer inom lärosäten. Med sin tydliga förankring i en vetenskaplig tradition kan 
kulturarvsinstitutionerna bidra till att skolväsendet kan stå på stadig vetenskaplig grund inom olika 
skolämnen. Kulturarvsinstitutionerna är uppkopplade mot det bredare forskarsamhället och kan 
därmed utgöra en nod för lärare att få tillgång till forskning. Genom att vara experter på specifika fält 
kan kulturarvsinstitutionerna på ett helt annat sätt än enskilda lärare, lärarlag och skolenheter hålla 
sig uppdaterade om forskningsfronten. Rollen att vara en nod för att kommunicera forskningsresultat 
lyfts fram av museerna själva: nätverket Forskning vid museer, FOMU, samlar museer som bedriver 
forskning. I nätverkets programförklaring anges att ”museerna har genom sina stora kontaktnät, 
kommunikationskanaler och pedagogisk kompetens unika möjligheter att kommunicera 
forskningsresultat”.51  
 
Kulturarvsinstitutionerna kan på olika sätt bistå skolväsendet i att bygga innehållet i undervisning på 
vetenskaplig grund. Det kan handla om att ta fram och erbjuda undervisning och 
undervisningsmaterial till elever som bygger på den senaste forskningen inom ett visst fält (se 
avsnittet Kulturarvsinstitutionerna kan bidra till måluppfyllelse genom att konkretisera innehållet i 
undervisningen). Det kan också handla om att utbilda lärare inom olika ämnesområden. 
Kulturarvsinstitutionerna är i besittning av en stor kompetens inom flera av skolans ämnen. Som 

                                                             
49 Skolinspektionen (2019).  
50 Prop. 2016/2017:116   
51 Sveriges museer (2019). 
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nämnts ovan kan institutionerna utbilda lärare inom olika ämnesområden med relevans för 
skolämnena. Här kan kulturarvsinstitutionerna, särskilt de med kopplingar till universitet och 
högskolor, ge ett viktigt bidrag till lärarprofessionens kompetens genom att ge fortutbildning som är 
relevant utifrån innehållet i skolans ämnen. Exempelvis erbjuder Tekniska museet inspirationskvällar 
där man som lärare kan få inspiration kring ett tema. Museet skriver: ”Välkomna till en spännande 
kväll där vi fokuserar på rymden och vilken nytta vi har av den. Vi kommer att tala om allt från 
satellitbilder och miljö, till rymdskrot och rymdutbildningar för lärare. Det blir en massa tips och 
inspiration till hur man kan arbeta med rymden i skolan.”52 
 
Skolverket har i uppdrag att inom ramen för nationella skolutvecklingsprogram samla insatser som 
riktar sig till hela systemet, från huvudmanna- till skolnivå.53 Kurser och utbildningarna ges av externa 
aktörer. En del av de nationella skolutvecklingsprogrammen syftar till att utveckla kunskaper och 
värden. Det finns kurser inom flera områden, exempelvis: 

• delaktighet, inflytande och likabehandling,  

• identitet, jämställdhet och digitalisering i förskola samt naturvetenskap och  

• teknik i förskolan med didaktisk inriktning  

Men det saknas kurser och utbildningar inom flera områden med stor relevans för skolans ämnen, 
och där kulturarvsinstitutionerna skulle kunna bidra med kurser och utbildningar. När det gäller 
exempelvis de praktisk estetiska ämnena bild, musik och slöjd, finns idag inga kurser inom nationella 
skolutvecklingsprogram. Att i dialog med Skolverket utveckla och sedan erbjuda kurser och 
utbildningar inom nationella skolutvecklingsprogram hade utgjort ett mycket konkret bidrag till 
kompetensutvecklingen av landets lärare. Fördelen med att samordna sig med Skolverket är att de 
kurser och utbildningar som erbjuds når ut till alla lärare genom den roll som myndigheten har som 
en nod för skolans professioner.  

Kollegialt lärande stärker lärares kapacitet att undervisa  

Kompetensutveckling bör ha en viss struktur för att fungera. De senaste årens utbildningsforskning 
har i ökad grad betonat att kollegialt lärande är en framgångsrik väg till god skolutveckling. Kollegialt 
lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kolleger genom 
strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap i den dagliga praktiken. Jan Håkansson och Daniel 
Sundberg skriver i sin sammanställning av skolutvecklingsforskning att lärande gemenskaper utmärks 
av att vara samarbetande grupper av människor som på ett inkluderande, reflekterande och 
ömsesidigt stödjande sätt arbetar med att utveckla sin verksamhet.54 De gör de både genom att 
undersöka och lära sig mer om sin verksamhet både genom att studera sin egen praktik och världen 
utanför.  
 
Genomslaget för begreppet kollegialt lärande har varit mycket stort inom diskussionen om 
skolutveckling under senare år. Flera av Skolverkets skolutvecklingssatsningar – exempelvis 
matematiklyftet och läslyftet – bygger på principer om kollegialt lärande.55 Samtidigt är 
definitionerna av begreppet många och ibland vaga. Skolverket påpekar att det är viktigt att det 
gemensamma lärandet resulterar i just gemensam kunskap, för att åstadkomma en utveckling av 
skolan i stort och inte enbart begränsas till enskilda lärare eller annan personal i skolan.56 Om det är 

                                                             
52 Tekniska museet (2019).  
53 Se Skolverket hemsida för en förteckning: https://www.skolverket.se/skolutveckling/nationella-skolutvecklingsprogram#h-
ProgramKunskaperochvarden 
54 Håkansson och Sundberg (2016) s. 28.  
55 Skolverket (2017b).  
56 Skolverket (2019e). 
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frågan om ett gemensamt lärande som handlar om att utveckla gemensam kunskap på skolan kan 
kollegialt lärande vara ett medel att bygga kapacitet till skolförbättring.  
 
Två metoder som kan användas för att jobba med kollegialt lärande är lesson study och learning 
study. Lesson study och learing study är i sin mest generella mening kollegiala cykliska processer där 
en grupp lärare gemensamt och helst tillsammans med en extern handledare reflekterar över hur 
eleverna bäst utvecklar kunskap.57 En lesson study består av en grupp kollegor som arbetar 
tillsammans med att utveckla en lektion. Ett resultat av gruppens arbete är att själva lektionen 
utvecklas och en annan att lärarna får ta del av varandras tankar och erfarenheter. Ytterligare ett 
annat resultat är att lektionen kan spridas till fler genom att man bjuder in andra lärare för att delta i 
både lektionsobservation och i den efterföljande diskussionen. 
 
Learning study är i jämförelse med lesson study mer fast i sina former. Utmärkande för en learning 
study är bland annat att den är integrerad i det vardagliga arbetet och är fokuserad på ett specifikt 
kunnande som eleverna, ska utveckla. En learning study inkluderar också en systematisk insamling 
och kollektiv analys av data om elevernas lärande och undervisningen.  

Samarbete med kulturarvsinstitutionernas kan vara ett tillfälle att stärka det kollegiala 
lärandet 

Museer, arkiv och andra kulturarvsinstitutioner kan utgöra en viktig resurs när skolväsendet strävar 
mot att utveckla en kollegial praktik i skolan, där lärare tillsammans utforskar sitt arbete och gör 
förbättringar som stärker skolenhetens förmåga att möta alla elever i lärandet. Det kan handla om 
olika saker. Att med kollegor på den egna skolan och med museipedagoger, tillsammans planera, 
genomföra och följa upp ett undervisningsmoment på en kulturarvsinstitution, kan vara ett tillfälle 
då det kollegiala lärandet både används och utvecklas. Inspiration kan hämtas i modellerna lesson 
study och learning study. Möjligheten att arbeta utifrån kollegialt lärande förstärks av att 
kulturarvsinstitutionerna inte sällan erbjuder undervisningsupplägg och material som lämpar sig väl 
för att jobba ämnesintegrerat. Dessutom kan en museipedagog, genom att genomföra själva 
undervisningen, stärka den undervisande lärarens möjligheter att anta en reflekterande roll i 
förhållande till genomförandet. Det möjliggör för den undervisande läraren att observera 
undervisningen och reflektera kring dess effekter, i enlighet med principerna för lesson study och 
learning study.  
 
Kulturarvsinstitutionerna kan också på en mer övergripande nivå bidra till att skapa förutsättningar 
för ett kollegialt utbyte mellan lärare. I rapporten från Skolverkets nationella ämnesutvärdering bild, 
musik och slöjd anges att grundskollärare generellt i centrala delar av sin yrkesutövning arbetar 
ensamma.58 Men lärare i bild, musik och slöjd (samt hem- och konsumentkunskap och idrott och 
hälsa) utmärker sig genom mer ensamarbete i förhållande till andra lärarkategorier. Långt ifrån alla 
elever har lärare som är med i ämnesgrupper där de kan få ett kollegialt stöd och lära tillsammans 
med sina kollegor i ämnet. Något som alltså är viktigt för lärares lärande och utveckling i yrket. 
Kulturarvsinstitutionerna kan vara mötesplatser för lärare att tillsammans utveckla sin undervisning, 
särskilt viktigt för ämnen såsom bild, musik och slöjd, i vilka lärare oftare är ensamma om att 
undervisa på sina skolor.  
 

                                                             
57 Skolverket (2013) s. 33.  
58 Skolverket (2015c).  
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Utgöra en mötesplats för att motverka segregation  
Skolverket har under de senaste åren återkommande uppmärksammat skolsegregationen som en av 
skolväsendet största utmaningar – ”en ödesfråga” enligt myndigheten. Skolverket framhåller att 
skolan borde vara en plats där elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts, men påpekar 
att segregationen i skolan har ökat.59 Skolor har blivit alltmer uppdelade utifrån elevernas 
familjebakgrund. Analyser som visar också att skolans socioekonomiska sammansättning har fått en 
större betydelse för elevernas resultat. Skolsegregationen riskerar att leda till att vissa skolor får 
stora svårigheter att kompensera för elevers olika behov och förutsättningar. Inom forskning som 
Skolverket hänvisar till lyfts även andra risker med skolsegregation, såsom stigmatisering av elever 
och en negativ påverkan på den sociala sammanhållningen i samhället. Enligt Skolverket pekar 
forskning mot att det är boendesegregation och skolval som är de avgörande faktorerna bakom den 
ökande skolsegregationen.  
 
För att skolan ska fortsätta vara en sammanhållande kraft i ett demokratiskt och öppet samhälle är 
det enligt Skolverket värdefullt att skolan verkligen utgör en mötesplats för elever med olika 
bakgrund och förutsättningar.60 Unesco understryker att en inkluderande skolgång är det effektivaste 
sättet att bekämpa diskriminerande attityder, bygga öppna samhällen och åstadkomma en god 
utbildning för alla. I skolor där elever med olika socioekonomiska och etniska bakgrunder möts finns 
möjlighet att skapa gemensamma erfarenheter och etablera nätverk mellan olika grupper i 
samhället, vilket är avgörande för vårt lands framtid, menar myndigheten. Skolverket skriver att: en 
utveckling som gör att vi går miste om möjligheterna att låta skolan vara en mötesplats är olycklig 
både för skolväsendet och för hela samhället. 

Forskningen kring nyanländas lärande betonar betydelsen av social integration 

Under senare år har det kommit ett stort antal invandrare till Sverige, många av de är barn och unga. 
Totalt ökade antalet nyanlända elever från 50 000 hösten 2014 till nästan 80 000 hösten 2016. Det 
motsvarade då knappt 8 procent av samtliga elever i grundskolan.61 De många nyanlända som 
kommit till Sverige har riktat ljuset mot skolväsendets förmåga att på kort och lång sikt möta 
nyanlända barn och elever både vad gäller utbildning och social delaktighet.   
 
Detta inskärper ytterligare behovet av att skolan ska kunna fungera som en mötesplats, där de som 
är nya i landet kan etablera kontakter med dem som bott här under längre tid eller hela livet. I 
Skolverkets allmänna råd för utbildning för nyanlända elever slås det fast att det är viktigt att lärare 
och övrig skolpersonal verkar för att den nyanlända eleven blir socialt delaktig, eftersom det skapar 
goda förutsättningar för utveckling och lärande.62 Det kan handla om att lära känner icke nyanlända 
elever. Tidigare studier antyder att killar och tjejer kan ha olika förutsättningar till social delaktighet. 
Medan killar i högre grad deltar i exempelvis sportaktiviteter, såsom fotboll, beskriver lärare att tjejer 
oftare är i hemmet på fritiden och att det kan vara svårt att få tjejer att delta i aktiviteter utanför 
undervisningen som kan bidra till social delaktighet för alla oavsett kön.63 

Kulturarvsinstitutionerna kan utgöra en alternativ mötesplats som motverkar skolsegregation 

Att kulturarvsinstitutionerna kan fungera som en mötesplats för elever tas inte upp i tidigare 
rapporter, det tycks finnas få exempel på att museer arbetat med att etablera mötesplatser för 
elever från olika skolor och med olika socioekonomisk eller etnisk bakgrund. Regeringen är dock inne 
på detta i propositionen Kulturarvspolitik där den argumenterar för att kulturarvsinstitutioner som 

                                                             
59 Skolverket (2018b).  
60 Skolverket (2015d).  
61 Skolverket (2015d).  
62 Skolverkets allmänna råd för utbildning för nyanlända.  
63 Kontigo (2018).  
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museer, arkiv och bibliotek kan beskrivas som alternativa lärandemiljöer för skolan och de kan 
fungera som mötesplatser för öppna diskussioner om konst, historia och samhällsfrågor.64 
Kulturarvsinstitutionerna åtnjuter, enligt regeringen, ett stort förtroende i breda grupper tack vare 
den kunskap de besitter. Det är enligt regeringen viktigt att utnyttja denna styrka för att skapa dialog 
i en tid när öppna samtal om gemensamma angelägenheter är satta under press i en offentlighet där 
grupp ställs mot grupp och positionering ofta är viktigare än kunskap. I en sådan situation, menar 
regeringen, är det viktigt att institutionerna kan vara med och skapa möjligheter till dialog, som 
överbygger motsättningar och baseras på en vilja att lyssna på olika perspektiv. För att bidra till det 
måste kulturarvsinstitutionerna dels själva bli mer aktiva i offentliga diskussioner och debatter, dels 
vara med och skapa egna arenor och mötesplatser för samtal, skriver regeringen.  
 
Kan kulturarvsinstitutionerna genom samverkan med skolan skapa mötesplatser mellan barn och 
unga under skoldagen kan det öka möjligheterna till att institutionerna också kan utgöra 
mötesplatser efter skolan, på fritiden. Det finns det ett stort behov av, inte minst för nyanlända tjejer 
som i lägre utsträckning har möjligheter att delta i idrottsaktiviteter på det sätt som killarna kan. Ett 
exempel på ett sådant arbetssätt finner vi möjligen i Stadsmuseet i Göteborg, där en fritidsgård som i 
vanliga fall har lokaler i Hammarkullen, flyttade in under november 2018, enligt SVT:s rapportering.65 
 

Stödja digitaliseringen av undervisningen och utvecklandet av digitala 
kompetenser  
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle. EU och OECD har identifierat digital 
kompetens som en av åtta nyckelkompetenser som medborgare behöver för att klara sig väl.  
Med koppling till EU:s satsningar på digital kompetens har Sverige det de senaste åren gjort flera 
ansträngningar för att utveckla arbetet med digital kompetens i skolan. År 2014 beslutade regeringen 
att stärka den digitala kompetensen i läroplaner och kursplaner, förändringarna gäller från den 1 juli 
2018.66 De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur 
digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och 
förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och 
ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i 
handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.  
 
Regeringen har fortsatt att betona digitaliseringen och år 2017 fattade regeringen beslut om en 
nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. I strategin skriver regeringen att digital kompetens 
är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn 
och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur 
programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få 
kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.67 I överenskommelse med 
regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan som bland annat syftar till att lyfta fram de 
olika initiativ och aktiviteter som behövs för att nå strategins satta mål. Arbetet med handlingsplanen 
startade våren 2018. 
 
Vad är då digital kompetens? SKL skriver att digital kompetens handlar om att kunna verka – och 
påverka – i ett digitaliserat samhälle. I skolans värld handlar det också om att kunna använda digitala 

                                                             
64 Prop. (2016/2017:116), s. 70–78.  
65 SVT (2018).  
66 Skolverket (2019f).  
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verktyg för att stödja lärandet. Detta kräver insikter om såväl lärandeprocesser som hanteringen av 
tekniken, enligt SKL.68 Skolverket anger69 att digital kompetens är att:  

• kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen 

• kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 

• ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik 

• kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av 
digital teknik 

Kulturarvsinstitutionerna kan bidra till att stärka elevers digitala kompetens 

Kulturarvsinstitutionerna kan på flera sätt bidra till att utveckla elevers digitala kompetens och ge 
stöd till lärare i digitaliseringen av undervisningen. Flera institutioner erbjuder idag digitala läromedel 
som kan stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala verktyg och medier men också lösa 
problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digital teknik. Forum för 
levande historia erbjuder ett digitalt läromedel som heter Sverige och Förintelsen som riktar sig till 
årskurs 9 och gymnasieskolan.70 I en tidslinje kan man följa händelser under åren 1930–1950 i tre 
olika spår: Sverige, Förintelsen och Sverige och Förintelsen. Till det digitala läromedlet finns övningar 
varav en är en värderingsövning.  
 
Kulturarvsinstitutionerna kan också bidra till att elever utvecklar ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik. Tekniska museets Medieprogram i Studion syftar till att ge eleverna 
en fördjupad kunskap om hur man producerar TV-sändningar, vilka villkor som gäller och hur man 
väljer ut vad som ska vara med i nyhetssändningarna. Eleverna får tillfälle att utveckla sin förmåga att 
tolka det de möter i media och i sina sociala flöden på ett källkritiskt sätt: Hur kan jag veta att ett 
budskap är sant och att källan är trovärdig? Vad betyder egentligen ”filterbubbla”? Detta är frågor 
som programmet lyfter och som ligger i linje med Skolverkets definition av digital kompetens. 
 
Kulturarvsinstitutionerna kan även vara en viktig resurs genom att tillhandahålla digitala läromedel.  
Kulturarvsinstitutionerna har på ett annat sätt än skolor eller skolhuvudmän resurser för att ta fram 
och underhålla digitala läromedel. Att utveckla egna digitala läromedel – exempelvis av den typ som 
Forum för levenade historia eller tekniska museet tillhandahåller – är sällan ett alternativ för skolor 
och deras huvudmän. Tillgången till digitala läromedel är till stor del avhängig skolans förmåga att 
kunna köpa in sådan. Genom att vara ett komplement till de digitala läromedel som privata aktörer 
erbjuder kan kulturarvsinstitutionerna viktig resurs för en digitaliserad undervisning.  
 
Digitaliseringen av kulturarvsinstitutionernas undervisningsupplägg och undervisningsmaterial skapar 
också förutsättningar att åtminstone delvis komma runt den begränsning som det är för samverkan 
att kulturarvsinstitutionerna i första hand är koncentrerade till vissa orter medan skolväsendet har 
en bredare geografisk täckning. Riksutställningar har undersökt vilket typ av material som skulle göra 
det lättare för lärarna att använda museerna.71 Många av lärarna i undersökningen svarar att de 
instämmer helt med att det vore bra med ett digitalt material som kan användas i skolan och en 
lärarhandledning som visar hur det digitala materialet från museet används. En lärare i 
undersökningen anger att det är ett ”intressant utvecklingsområde med mer digitalt material”. Detta 
är också den slutsats som Riksutställningar menar att man kan dras av undersökningen; att få lärare 
använder den typen av material i dag, samtidigt som lärarna är intresserade av att använda digitala 
resurser. Det verkar alltså finnas en möjlighet för museerna att utveckla denna del av verksamheten 
vidare enligt Riksutställningar.   
                                                             
68 SKL (2019).  
69 Skolverket (2019f).  
70 Forum för levande historia. (2019).  
71 Riksutställningar (2017) s. 68.  
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3. Samlad bedömning: Vägen framåt  
Som en del av Riksantikvarieämbetets arbete med regeringsuppdraget att främja samverkan mellan 
skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna har syftet med detta underlag varit att utforska 
möjligheterna för skolväsendet av sådan samverkan. Vilna AB bedömer att samverkan kan vara 
attraktivt för skolväsendet eftersom det erbjuder möjlighet att:  

• Stimulera en livslång lust att lära genom strukturerad undervisning i varierad lärandemiljö 

• Bidra till att öka elevernas måluppfyllelse 

• Ge förskollärare och lärare kompetensutveckling på vetenskaplig grund 

• Utgöra en mötesplats för att motverka skolsegregation 

• Stödja digitaliseringen av undervisningen och utvecklandet av digitala kompetenser 

Förhoppningen är att detta underlag ger Riksantikvarieämbetet en bild av strategiskt viktiga områden 
för samverkan. Även om Riksantikvarieämbetet och kulturarvsinstitutionerna väljer att jobba vidare 
med andra områden ger underlaget förhoppningsvis en ökad förståelse för vad som är viktigt för 
skolan.  
 
I det fortsatta arbetet rekommenderar Vilna AB att Riksantikvarieämbetet beaktar vikten av att 
kulturarvsinstitutionerna dels gör sig relevanta för skolväsendet och visar hur, dels utvecklar 
samverkan med skolväsendet på en systemnivå.   
 

Att vara relevant för skolväsendet och visa det 

Det finns en vilja både hos kulturarvsinstitutionerna och hos många lärare att samverka. Ändå sker 
inte samverkan i önskad omfattning och på önskat sätt. Som den nuvarande politiska styrningen av 
skolväsendet respektive kulturarvsinstitutionerna ser ut vilar det formella ansvaret för att samverka 
tyngre på kulturarvsinstitutionerna än på skolväsendet. Lite tillspetsat går det att säga att 
kulturarvsinstitutionerna måste samverka medan skolväsendets aktörer kan välja att samverka om 
de ser behov av det. Det är enligt Vilna AB:s bedömning inget som tyder på att staten i nuläget har 
för avsikt att förändra detta ansvarsförhållande. Det gäller då för kulturarvsinstitutionerna att ta 
fasta på det ansvarsförhållande som politiken lagt fast och se att det med nuvarande styrning 
kommer an på institutionerna att visa skolväsendet varför och hur en samverkan är relevant för 
skolan.  
 
För att vara relevant för skolväsendet behöver kulturarvsinstitutionerna möta skolan där skolan står 
just nu. Museer, arkiv och liknande institutioner behöver ha ett inifrånperspektiv på skolans villkor. 
Det handlar bland annat om att ha en gedigen kunskap om skolans uppdrag och aktuella utmaningar, 
men också kunna relatera till den forskning och beprövade erfarenhet som finns kring undervisning 
och skolutveckling. Av de tidigare rapporter som tagits fram inom ramen för Riksantikvarieämbetes 
regeringsuppdrag framgår att det finns flera kulturarvsinstitutioner som bedriver en mycket relevant 
verksamhet i förhållande till skolans behov. Men det finns också beskrivningar i dessa rapporter som 
tyder på att kulturarvsinstitutioner kan komma längre vad gäller att vara betydelsefulla för 
skolväsendet givet dess uppdrag, utmaningar och aktuell forskning om undervisning och 
skolutveckling. Förhoppningen är att detta underlag kan ge inspiration till att se på vilket sätt 
kulturarvsinstitutionerna kan utvecklas för att möta skolans villkor. Konkret kan det exempelvis 
handla om att ta fasta på att kompetensutvecklingsinsatser för skolans personal i allt högre grad 
förväntas bygga på kollegialt lärande. Det gör att kompetensutveckling numera är en fråga om en hel 
skolenhets eller lärarlags kunskapsbehov, snarare än enskilda lärares önskan om 



 21 

kompetensutveckling. En implikation av detta blir att institutionerna behöver planera och genomföra 
kompetensutveckling i dialog med huvudmän och rektorer.  
 
Men det räcker inte att bara vara relevant för skolväsendet; kulturarvsinstitutionerna behöver också 
synliggöra hur den verksamhet som bedrivs vid museer, arkiv och liknande institutioner är relevant. 
Detta är ingen lätt uppgift, skolan står inför ett starkt tryck från olika aktörer som vill samarbeta med 
skolan på olika sätt. Som framgått av detta underlag råder det samtidigt ett starkt fokus på 
kunskapskraven i skolan just nu vilket gör att kulturarvsinstitutionerna behöver kämpa i motvind för 
att nå skolan. Ska samverkan komma till stånd och utvecklas behöver institutionerna tydligt visa hur 
samverkan kan vara ett medel att ge elever en undervisning som svarar mot kunskapskraven. Men 
samtidigt visa hur samarbete också skapar möjlighet att hantera flera viktiga utmaningar för skolan, 
såsom bristande vetenskaplig förankring i undervisningen, oro för att misslyckas i 
värdegrundsuppdraget och den ökade skolsegregationen.  
 
Det finns sannolikt en rad olika sätt att tydligare påvisa möjligheterna för skolväsendet av att 
samverka med kulturarvsinstitutionerna. Ett sätt skulle kunna vara att utveckla och underhålla en 
gemensam digital nod för de olika undervisningsupplägg och material som kulturarvsinstitutionerna 
tillhandahåller men som idag enbart nås via respektive institutions hemsida. Där skulle upplägg och 
material kunna sorteras med tydliga årskursvisa kopplingar till det centrala innehållet och 
kunskapskraven i respektive kurs- och ämnesplan. Där skulle också digitala läromedel kunna 
synliggöras på ett strukturerat sätt, och nå även skolor med långt till närmaste kulturarvsinstitution.  
 

Utveckla stöd för samverkan på en systemnivå 

I de rapporter som tagits fram inom ramen för Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag finns det 
flera exempel på nära kontakter mellan kulturarvsinstitutioner och skolor. Kontakterna förefaller 
dock främst leva på verksamhetsnivå snarare än systemnivå. Att landets kulturarvsinstitutioner 
genom sina respektive hemsidor, utskick till skolenheter och uppsökande verksamhet söker kontakt 
med skolväsendets aktörer är viktigt eftersom det är lärarna som har ansvaret att planera, 
genomföra och följa upp undervisningen. Men ett sådant arbetssättet tenderar att bli beroende av 
de olika institutionernas vilja och kapacitet att nå ut till skolan men också enskilda lärares intresse 
och engagemang.    
 
Frågan är om det som komplement till lokala samarbeten också går att utveckla och underhålla en 
samverkan på systemnivå. Det skulle kunna ske genom att etablera kontakter med de organisationer 
som redan har upparbetade kanaler till skolans professioner. Detta bör kulturarvsinstitutionerna 
sannolikt inte göra enskilt utan tillsammans, utifrån en gemensam analys av vilka organisationer som 
kan vara viktiga samverkanspartners. Som utgångspunkt kan man naturligtvis tänka sig att Skolverket 
är en viktig aktör. Tidigare i underlaget har det nämnts att tillhandahållande av kurser och 
utbildningar inom de så kallade nationella skolutvecklingsprogrammen hade utgjort ett konkret 
bidrag till kompetensutvecklingen av landets lärare. Myndigheten publicerar också både stöd och 
inspirationsmaterial för lärare att använda vid planering, genomförande och uppföljning av 
undervisningen. Ett inspirationsmaterial från Skolverket som beskriver hur strukturerad undervisning 
kan gå till i samarbete med kulturarvsinstitutioner, kan ge ett konkret stöd för lärare att se vinsterna 
av ett sådant arbetssätt.  
 
Men även andra organisationer kan vara viktiga för att åstadkomma ett stöd för samverkan på 
systemnivå. Lärarnas fackliga organisationer är väsentliga kunskapsförmedlare för skolans 
professioner. Lärarförbundet anordnar exempelvis regelbundet forskningskonvent. Lärarnas tidning, 
Pedagogiska magasinet och Skolvärlden är tre exempel på facktidskrifter med skolans personal som 
målgrupp. När det gäller att samverkan kan stödja digitaliseringen av undervisningen och 
utvecklandet av digitala kompetenser kan SKL vara en viktig aktör att förhålla sig till. Som nämnts 



 22 

tidigare ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för den nationella digitaliseringsstrategin för 
skolväsendet, och SKL ska bland annat lyfta fram de olika initiativ och aktiviteter som behövs för att 
nå strategins mål. Att söka en dialog med SKL om hur kulturarvsinstitutionerna kan bidra till att 
stödja digitaliseringen av undervisningen och utvecklandet av digitala kompetenser i skolan.  
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