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s t y r e l s e m e d l e m

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

"Våra elever lär sig  viktiga 
medborgarfärdigheter."

Hastings 1066, Nöteborg 1323, 
Lützen 1632...
N i k l as  r a p o

En god vän till mig brukar med jämna mellan-
rum fundera på världens undergång. Han 
lider inte av någon klimatångest utan använ-

der världens undergång och systemkollaps som ut-
gångspunkt i mer eller mindre seriösa frågor och 
funderingar. Senaste domedagsscenario gick som 
följande: ”världen går under och du och ett obe-
stämt antal människor överlever. Vad kan du som 
är till nytta då samhället ska återuppbyggas, kan du 
till exempel konstruera en förbränningsmotor?” Vi 
funderar tillsammans en stund på vad vi egentligen 
kan. Han jobbar med försäljning och jag är lärare och 
vi är snabbt ense om att det vi kan är ganska trivialt 
om man ska börja från ruta ett och återuppbygga den 
moderna världen. Lyckligtvis förefaller det osanno-
likt att mänskligheten ska tvingas förlita sig på just 
våra kunskaper och färdigheter för att reindustriali-
seras. 

Min väns fråga avslöjar ganska mycket om vår tid. 
Det du kan ska vara mätbart och konkret – bäst är det 
givetvis om man kan sätta en prislapp på ditt kun-
nande. Men så är det ju enklast, det greppar till och 
med jag. Problemet är att verkligheten är lite mera 
komplex än så.

Våra undervisningsämnen smäller inte så högt 
idag då det talas om en enkelt mätbar reell nytta. På 
basis av mycket ovetenskapliga observationer ter det 
sig ändå som om våra ämnen nog anses viktiga. Ty-
värr verkar det också som att det råder väldigt föråld-
rade uppfattningar om vad vi egentligen sysslar med 
– i synnerhet gäller detta historieämnet. Jag vågar 
påstå att ingen mera på sin första hissalektion upp-
manas införskaffa två färgpennor – en röd och en blå 
– till nästa lektion för att kunna rita in fiendens an-
fall och de egna anfallen på en karta. Idag ligger fo-
kus både på färdigheter och på kunskaper. Våra elev-
er lär sig mera än årtal och stora händelser, kungar 
och krig. De lär sig viktiga medborgarfärdigheter, de 
fostras till aktiva samhällsmedlemmar och de övar 
sig i att kritiskt granska information och källor. De 

lär sig kort sagt färdigheter som förhoppningsvis 
inte i första hand går ur mode. 

För att damma av historieämnets profil deltog 
FLSH i sommarens SuomiAreena som en del av 
OAJ:s Pop up-skola. FLSH:s escape room väckte ett 
glädjande stort intresse och man kunde mycket väl 
ha haft flera rum att fly från. Arbetet med historieä-
mnets profil fortsätter på senhösten då FLSH ordnar 
en skoleftermiddag för riksdagsledamöter. Då ska 
också våra beslutsfattare få se hur historieämnet har 
förändrats sedan de själva gick i skola och att ämnet 
fortfarande i dag är relevant – och rentav kanske mer 
relevant nu än vad det någonsin tidigare varit!

Du noterar väl förresten att de traditionella höst-
dagarna ordnas 16–17 november i Helsingfors. An-
mälan sker via föreningens webbsida. De svenska 
historiedagarna ordnas i Helsingfors 4–6 oktober. 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram att Utbildnings-
styrelsens riktlinjer för bedömningen och kun-
skapskrav för vitsorden 5,7 och 9 offentliggörs 16 
september. Alla har sedan möjligt att kommentera 
dessa fram till mitten av oktober. De ämnesspecifika 
kriterierna kommer senare. ▪


