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Bengt Grensjö och Berthel Sutter 
 
 
 
 

Forskande lärande i skolans och arkivens värld 
 
 
Under några år på 1980-talet arbetade vi med ett utvecklings- och forskningsprojekt. 
Arbetet finansierades av medel från dåvarande SÖ (Skolöverstyrelsen). Projektet 
kallades Människan i samhällsomvandlingen (MIS). Under projektåren såg också 
Forskningsarkivet dagens ljus.  
 MIS var uttryck för och ingick i en kreativ skapelseprocess, vars främsta upphov 
var Egil Johansson. Vi kan placera in oss i den teckning som görs i inledningen till 
denna skrift. I denna artikel skall vi med utgångspunkt i MIS lyfta fram några drag i 
den kreativa processen såsom de framträder i backspegelns perspektiv för oss. 
 
MIS 
I början på 1980-talet hade persondatorn påbörjat sitt intåg. I skolans värld knöts på 
sina håll förhoppningar om att denna artefakt skulle revolutionera lärares arbete och 
barns/ungdomars lärande. Tekniska innovationer har historiskt haft en förmåga att 
väcka sådana förhoppningar till liv. Cuban (1986) har granskat hur innovationer som 
film, radio, TV dock har lämnat förvånansvärt små spår i skolans praktik bland lärare 
och elever. Papert (1984) tillhörde på den tiden de främsta visionärerna då det gällde 
datorns möjligheter att revolutionera skolarbetet. Den tidigare nämnda Cuban kom i en 
nyligen publicerad bok under titeln ”Oversold & underused. Computers in classroom” 
(2001) att påvisa att i självaste Silicon Valley hade persondatorn efter några årtionden 
fortfarande lämnat få avtryck i klassrumspraktiken. 
 I Haparanda/Umeå hade Demografiska databasen påbörjat en gigantiskt data-
insamling ur kyrkböckerna i syfte att för utbildnings- och forskningsändamål lagra 
dessa informationer på elektroniska media samt att göra dem åtkomliga. Den totala 
kyrkboksinformationen om varje individ var bred. Konturerna av liv från födelse till 
död kunde följas i dessa omfattande källor som tidsmässigt ofta hade sin historiska 
början i skiftet mellan 1600- och 1700-tal. Informationsmaterialet kunde anknytas till 
delar av grund- och gymnasieskolans läroplaner. Det fanns med andra ord innehåll till 
datorerna, som var på väg in i skolans värld. Hur skulle detta gamla innehåll och den 
nya, snabbt föränderliga persondatorteknologin (både hård- och mjukvaror) kunna 
prövas i skolans värd? Det var ur SÖ-perspektiv en intressant fråga. Det var främst den 
som motiverade tillkomsten av vårt MIS-projekt. 
 I arbetet med projektet byggde vi upp en plattform bestående av tre teman. Det 
första temat kallade vi de mångas historia. Detta tema hade sin grund i att de 
lokalhistoriska källorna (dvs. inte bara kyrkböckerna) innehöll informationer om de 
många i historien. I kyrkböckerna var alla inskrivna. Under livets gång antecknades 
viktiga händelser i människors liv. Händelserna var tidsmässigt och rumsligt 
bestämda. De individuella livens ”logistik” framgick. Källorna vittnade med andra ord 
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genom talrika fragment om de mångas historia, vilket var en kontrast till den 
etablerade historieskrivningens fokusering på makter, eliter och vinnares historia. 
 Temat var även uttryck för projektets utgångspunkt om en kollektiv och kreativ 
skapelseprocess. Projektets blivande historia såg vi som en produkt av lärares, 
ungdomars och andra intressenters inklusive våra egna ansträngningar.  
 Modern teknik, utgjorde det andra temat. Framför allt från uppdragsgivarens – 
SÖ:s – horisont såg vi detta tema som en av de givna grunderna för projektet. Med 
modern teknik åsyftades t.ex. persondatorn och mikrofichen som artefakter i 
kunskapsarbetet. Dessa bidrog till att mångfaldiga de arkivförvarade källornas 
informationer och göra dem tillgängliga för kunskapande i klassrum. Artefakterna 
erbjöd dittills oanade möjligheter att lagra, bearbeta och organisera informationerna 
för flexibla anpassningar och användningar i skolmiljöer. Med modern teknik följde 
nya vägar och kulturer in i arbetet. Det betyder att det vore missvisande att 
karakterisera MIS som ett datorprojekt. Datorer och tekniker för åtkomst av 
Demografiska databasens digitala information kom endast att användas i begränsad 
utsträckning under de fem år, 1982-86, som projektet genomfördes. Den teknik som 
blev central var istället den teknik som hörde arkivvärlden till: – mikrokort, 
läsapparater, pappersutskrifter, dokument, och annat. 
 Det tredje temat kallade vi forskande lärande. Med detta betonades vår 
pedagogiska hållning. Man lär sig genom forskningsliknande verksamhet. Alla kan 
forska på ett eller annat sätt. Barn/ungdomar kan samla information, bearbeta den, dra 
slutsatser som inte tidigare finns återgivna i texter. I denna mening menade vi att lärare 
tillsammans med barn/ungdomar kan genomföra sin egen forskning baserat på lokala 
omständigheter. I våra vetenskaps-”troende” samhällen ses vanligen forskning som 
något förbehållet speciella professionella. De har en lång kvalificering bakom sig för 
att kunna producera mer allmängiltig kunskap koncentrerad i abstrakta teorier och 
begrepp. Ur dessa resultat populariseras innehåll till texter, som varit/är 
skolkunskapandets traditionella objekt. Vid sidan om detta innebär en forsknings-
liknande verksamhet ett mer aktivt sätt att förstå sig på en föränderlig och konkret 
värld från olika skolämnens perspektiv. Med denna hållning anknöt vi till flera av 
pedagogikens klassiker som t.ex. Dewey och Vygotsky.  
 Från denna plattform erbjöd vi lärare och barn/ungdomar i grundskolor och 
gymnasier i Umeå- och Sundsvallsområdena att delta i ett utvecklande arbete. 
Plattformen var vid. De kreativa möjligheterna inbyggda. Vi kom under fem år att 
delta i en samverkande process där i princip varje lärare med barn/ungdomar som 
främsta aktörer kom att skapa sin egen variant av MIS. Där fanns en Leif-modell, en 
Nina-modell, en Kerstin-modell, en Bert-Olov-modell, en Evy-modell osv. MIS-
varianterna dokumenterades fortlöpande i projektets ”tidskrift”. Den utkom 1983-
1987. ”Tidskriften” var vår artefakt, vår kollektive organisatör, för att öppna projektets 
erfarenheter för insyn för betydligt bredare kretsar än enbart de i projektet engagerade 
aktörerna. På årliga konferenser samlades lärare och skolledare från de deltagande 
skolorna tillsammans med oss projektansvariga och en del ”närstående” från arkiv, 
bibliotek, museer, skolmyndigheter och universitet. Vid dessa tillfällen gavs redo-
visningar och gemensamma bearbetningar av erfarenheterna. Konferenserna var en 
slags kollektiv reflektionsprocess för att utveckla de lokala MIS-verksamheterna.  
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 MIS inskränkte sig sålunda inte till att verka inom skolans ram, även om det var i 
skolan som projektet hade sin utgångspunkt och bas. Från första stund gav andra 
kunskapsintressenter sina bidrag till arbetet: folk på museer, arkiv, bibliotek, föräldrar, 
släktforskare, hembygdsforskare, pensionärer, universitetsforskare och andra.  
 De arbetsformer som utvecklades och de kontaktnät som upprättades stod dock 
inte fritt, de var nära förbundna med projektets innehåll och strävanden. Man kan säga 
att det i förlängningen av den praktiska verksamhet som utvecklades i eller kring MIS-
projektet fanns en antydan om en utopi om samhälleligt kunskapsbildande och lärande.  
 
Erfarenheter 
I en sammanfattande artikel (Sutter & Grensjö, 1988) redovisade och diskuterade vi 
erfarenheterna från MIS-projektet. En stor del av artikeln baserade sig på följande 
figur. I följande avsnitt kommenterar vi figuren och låter vår presentation relateras till 
siffrorna i figuren. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
       More 1. THE SOCIETALLY ORGANIZED GENERATION OF KNOWLEDGE 
         
F     estab- 
O     3a. Academic    3b. Industrialized 
R    lished science               science  
M     
S    forms     4. Building of 

        local historical 
O    ------------------------------                                 ---------------------------------------- 
F         data bases  
       Non- 6. An alternative 
K     history written and 
N     estab-     told of and for (also) 
O     non-professionals   3c. Service science 
W    lished 
L 5a. Schools as centres of culture 5b. Building of separate 
E     forms       in the neighbourhood             school archives 
D ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G      M History of the many Explorative learning Modern techniques 
E ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         I               P A R I S H    R E C O R D S 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         S  O T H E R   H I S T O R I C A L   S O U R C E S 
 
Figur. Lärandets och kunskapbildandets realitet och vision inom och bortom MIS-projektet. 
(Källa: Sutter & Grensjö, 1988, s. 44) 
 
Det samhälleligt organiserade kunskapsuppbygget (1) är alltid en smältdegel. Där 
finns mer etablerade former av kunskap och där finns kätterska former. Bägge 
formerna har sitt existensberättigande i vad vi vill kalla ”den levande organiseringen 
av kunskap” (vilken också inbegriper färdigheter, attityder och känslor) (2). Vår poäng 
är att den levande processen av kunskapsorganisering är en process där folk samverkar 

2. LIVING 
ORGANI- 
ZING OF 
KNOW-
LEDGE 
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genom att tala, lyssna, peka, gestikulera - förutom att läsa, skriva och räkna. Denna 
sida av verksamheten är central vid förvärvande av ”tyst kunskap”, en grundläggande 
del i det vetenskapliga företaget, så som Kuhn (1962) har beskrivit saken.  
 Bataljerna om vad som ska betraktas som acceptabel kunskap är otaliga och ofta 
bittra. Den som rör sig på den vetenskapliga scenen blir oundvikligen, med eller mot 
sin vilja, indragen i detta drama. Det finns flera sätt att beskriva positionerna i de 
vetenskapliga striderna. Vi använder oss av en distinktion från Nakayama (1981) som 
vi har funnit givande, en distinktion mellan akademisk vetenskap, industrialiserad 
vetenskap, och service-vetenskap (3a-c). Nakayama jämför de tre typerna av 
vetenskap med avseende på bedömare, motiv, värderingar, belöningar, presentations-
former, befordringsmekanismer, och andra aspekter. Den avgörande skillnaden mellan 
de tre typerna av kunskap förlägger Nakayama i den första aspekten: ”den sociala 
mekanism genom vilken var och en värderas”. Och bedömarna är: kollegial 
bedömning (”peer review”), sponsor respektive allmänna opinionen.  
 Inom MIS-projektet gav vi, som nämnts, ut en ”tidskrift” avsedd för en bred 
publik (av främst lärare). Den innehöll en blandning av genrer, från journalistiska 
artiklar till rapporter acceptabla inom akademisk vetenskap, från exempel på historiskt 
källmaterial till tips om hur man kan arbeta med en klass i skolan. Tidningen speglade 
den grundläggande projektidén att påverka utbildning genom forskning och 
utvecklingsarbete.  
 Lokalt uppbygge av historiska databaser (4). Från Demografiska databasens 
produktion av databaser översatte vi arbetsprocessen inom MIS till persondatorns och 
skolornas arbetsvillkor. Översättning fick formen av ett läromedel (Grensjö, 1986). 
Med läromedlets hjälp kunde databaser både byggas (inregistrering av informationer) 
och användas i det forskande lärandet (uttag av databasinformation i olika organiser-
ade former). 
 Behållningen av en databas är tvåfaldig. Den del som oftast uppmärksammas är 
det digitalt organiserade materialet, som kan användas i forskningssyfte. Emellertid 
finns där en annan sida som är väl så viktig. Vi tänker på den levande organiseringen 
av kunskap som äger rum i byggarnas kroppar, i den lokala gemenskap där byggandet 
sker, och medelst de olikartade verktyg och metoder som uppfinns, används och 
utvecklas som ett led i kunskapsbyggandet. Det är en sak som inte alltid inses. För att 
ta ett exempel. På Databasen i Haparanda källbereddes, excerperades och registrerades 
kyrkboksmaterialet. Därigenom byggdes det upp en unik kompetens om och kring 
kyrkböckerna, ibland dokumenterad i skrifter, ibland endast cirkulerande som ”munt-
lig kultur”. Just denna muntliga kultur utgör grunden för uppbygget av kunskap. Om 
den förtvinar eller ställs åt sidan blir kunskapen abstrakt och dåligt förankrad i 
verkligheten. En erfarenhet vi gjorde under MIS-projektet var att databaser utan en 
omgivning av levande kollektiv kompetens riskerar att förvandlas till döda monument.  
 Skolan som kulturcentrum i närsamhället (5a) var en idé som växte sig allt stark-
are under projektets gång. Skolbibliotek och kommunbibliotek var i många fall ett och 
detsamma. De kom att fungera som mötesplatser – mellan skolan och det övriga 
samhället. Kompetenta vuxna kunde fungera som rådgivare för de studerande, och 
vuxna och ungdomar kunde utforska lokalhistorien tillsammans. Skolprojekt kunde 
dras in i mer omfattande undersökningar. I några skolor började dessa idéer prövas, 
ibland på initiativ av föräldrar, ibland på lärares initiativ.  
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 I en skola (en av de få gymnasieskolor som deltog i MIS-projektet) i Sundsvall, 
genomfördes ett ambitiöst försök att upprätta ett särskilt skolarkiv (5b). Trots att 
Sundsvall har ett utmärkt stadsbibliotek och ett utmärkt museum, och därtill åtskilliga 
arkiv, så fann lärarna det ogörligt att i praktiken använda dem på grund av olika 
omständigheter, såsom begränsningar till följd av skolschema och tidsbrist. I sam-
arbete med kommunarkivet överfördes därför källmaterial, som historielärare hade valt 
ut, till mikrokort som förvarades i skolarkiven. 
 En alternativ historia, skriven och berättad av och för icke-professionella, en de 
mångas historia (6), var ett långsiktigt mål med – och bortom – MIS-projektet. Det 
faktiska resultat som uppnåddes i det avseendet var naturligtvis som en droppe i havet. 
Inte desto mindre existerade det. Och omständigheterna var gynnsamma, kyrk-
böckerna tycktes nästan spontant inspirera till att skapa en folklig historia. Ett inte 
obetydligt antal historiska uppsatser skrevs av elever med utgångspunkt i detta 
källmaterial. 
 Det mottagande eller den uppslutning som MIS fick var positivt. En expertgrupp 
som på SÖs uppdrag utvärderade MIS skrev att ”intresset både bland lärare och barn 
har varit stort och gensvaret inom den norrländska skolvärlden närmast över-
väldigande” (Berggren m.fl., 1987). I siffror kan gensvaret tecknas kortfattat: i runda 
tal 50 lärare deltog i tvåveckors-kurser, flera hundra deltog i halvdags- eller heldags-
seminarier, varje nummer av projekttidningens 17 nummer skickades ut till en ”pre-
numerationslista” som omfattade närmare 2000 lärare.  
 
 

 
 
 
 
 

Två elever vid läsapparater (MIS-projektet) Sävar skola 1984.  
Foto: Åke Sörlin. Ur humanistiska fakultetens fotoarkiv, 
Forskningsarkivet, Umeå universitet.
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Skolan idag i framtidsperspektiv 
MIS var, som nämnts, inte ett ”datorprojekt”, utan ett projekt som framförallt förlitade 
sig på historiska arkiv och arkivbaserad teknik i syfte att utveckla ett forskande 
lärande. Det var också denna inriktning som gjorde projektet till vad det blev, fram-
gångsrikt, om man ska tro omdömet från den expertgrupp som värderade MIS.  
 Vi har påpekat att modern teknik var det tema som främst anknöt till dåvarande 
SÖ:s intresse av MIS-projektet. Sedan dess har tjugo år förflutit. Skolmyndigheternas 
satsningar har fortsatt och tilltagit. Från senare tid är det speciellt miljardsatsningarna 
från KK-stiftelsen och regeringens uppföljande satsning på ITiS på skolutveckling 
som varit i blickfånget. Den förra satsningens utvärderingar är nu genomförda. I 
Nissen (2002) konstateras: ”Den revolution beträffande arbetssätt, lärande och organi-
sation som det talades om i projektansökningarna har vi dock inte sett så mycket av. 
Förändringarna går i långsammare tempo.” (s. 204) I Andersson & Grensjö (2002) 
konstateras: ”Vi ser IT och datorer som multiverktyg bland andra verktyg i skolans 
kunskapsarbete. De har kommit för att stanna. Fortfarande formas dessa verktyg och 
inte minst kulturerna kring dem, varför vi menar att det finns anledning att skynda 
långsamt, att låta utvecklingen ta tid.” (s. 22) Helhetsbedömningarna påminner om vad 
Cuban (1986, 2001) kom fram till i sin granskning av teknikens betydelse för skolans 
praktik från 1920-talet och framåt.  
 Skolan som institution är med andra ord en stabil inrättning med sin egen 
ordning och ritual med långa historiska rötter. Inbrytningar i denna ritual tar tid. 
Engeström (1987) har använt begreppet school-going activity för att påvisa att skolans 
objekt ofta har varit/är de texter som används i skolkunskapandet. Egentligen är texter-
na verktyg för det faktiska lärandet om en värld i förändring i alla dess kunskaps-
mässig aspekter. Det senare vill vi se som skolans egentliga objekt. Dvs. att hjälpa 
barn/ungdomar att fortsätta sitt lärande utifrån de vardagsbegrepp som de förvärvat i 
sina tidigare erfarenheter. Det kräver att texterna, teknikerna osv. blir verktyg, inte 
objekt för verksamheter.  
 Liedman (1997) använder begreppet pensum för skolans innehåll och texter. Han 
menar vidare att det som gör skolan till skola är att man isolerar skolverksamheten 
från det övriga samhällslivet, speciellt den egentliga produktionen. 
 Inom MIS-projektet fanns flera utopier om lärande. Utopier, som vi menar, än 
idag har sina berättiganden. En av dessa berör just skolans objekt, som vi kan kalla en 
omgivande värld på nära och längre håll i ständig förändring. De lokalhistoriska käll-
materialen innehåller informationer om närsamhällets förändringsprocesser. Dessa 
material möjliggör ett forskande lärande i skolan i samverkan med andra institutioner i 
det omgivande samhället. I detta avseende gjorde MIS-projektet erfarenheter, som än 
idag kan vara utgångspunkter för en fortsatt utveckling av skolan. Vi föreställer oss att 
skolan behöver bli mer integrerad i det omgivande samhällets verksamheter i familj, 
arbeten och kultursammanhang. 
 Vi föreställer oss framtidens skola som en slags närsamhällets kultur och bild-
ningscentrum. Detta centrum skall kunna vara öppen inte bara för skolans traditionella 
huvudaktörer, utan också för föräldrar och andra vuxna. Skolan mitt i byn, med andra 
ord, där bildningens lampor skall kunna vara tända också på kvällarna. 
 Vi ser framtidens skola som en institution för att lära sig om det icke närvarande 
(Säljö, 2000). Skolans professionella, lärarna, skall kunna bistå närsamhällets invånare 
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i att överskrida sina erfarenhetsmässigt förvärvade vardagsbegrepp i riktning mot 
vetenskapliga begrepp (Vygotskij, 1934/2001). I det sammanhanget menar vi att ett 
forskande lärande har sina förtjänster. Vetenskapliga begrepp är resultatet av veten-
skaplig praktik som utövas av vetenskapernas professionella. Dessa begrepp förmår 
oss att lyfta våra kunskaper och färdigheter i mer generell och därmed i mer användbar 
mening. Det är i vetenskaplig praktik som vårt tema om ett forskande lärande har sina 
rötter. Forskningsliknande verksamheter har framtiden för sig i både individers och 
närsamhällens kunskapsbildning. 
 
Avslutning 
Umeå universitet har fått sitt Forskningsarkiv. Dess uppgift är bl.a. att vara resurs för 
studenters och forskares kunskapande inom en rad discipliner. Arkivet föddes ur 
samma kreativa process som också var upphov till det MIS-projekt, vars minnen vi har 
försökt frammana i denna artikel, minnen i ett framtidsperspektiv. En del av denna 
process’ egenheter är gemensamma för det utvecklingsarbete som vi bedrev i skolans 
värld och som bedrivits/bedrivs i Forskningsarkivet. Egenheterna kan sammanfattas i 
de tre teman som utgjorde plattform för MIS. Alla tre lever i sina tillämpningar på 
Forskningsarkivet. 
 Under MIS påbörjades arbetet i de medverkande skolorna att bygga sina egna 
”forskningsarkiv” till fromma för lärares och barns/ungdomars kunskapande. Kärnan i 
dessa ”arkiv” var kyrkböckernas informationsrikedom återgivna i mikrofiche och 
lagrade i skoldatorernas databaser. Denna kärna möjliggör en fortsatt uppbyggnad 
utifrån andra lokalhistoriska källor, bildmaterial, tidningar, intervjuer med de äldre i 
närsamhället osv. Det finns egentligen inga hinder och inga slut för detta kollektiva 
uppbygge. Årsklass efter årsklass kan bygga vidare. Var och en kan dra sitt strå till 
stacken, vara arbetsmyror. Lagrandet i ”arkiven” med dagens moderna tekniker är 
inget självändamål. Bruksvärdet av ”arkiven” är användningen, det forskande lärandet, 
som skall bidra till ökade insikter om den värld som vi lever i. Vår utopis sista mening 
blir att vi i framtiden vill se ”forskningsarkiv” i närsamhällenas bildnings- och kultur-
centra, i våra skolor, som skall vara en tillgång för alla i närsamhället. Vandringen är 
påbörjad. Vägen är lång, men för varje steg blir den ett steg kortare.   
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