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Abstract 
 

In this paper the use of history in the Swedish immigration debate during the refuge crisis of 

2015 is examined with the purpose of determining how the articles express historical 

consciousness. Furthermore, the potential to use these articles in a school context to develop 

students’ historical consciousness is discussed. The study was conducted through qualitative 

text analysis of debate articles from the fall of 2015 in three different Swedish newspapers, 

using theory of narrative competence as a determiner of the development of historical 

consciousness. Narrative competence was measured using a model of progression containing 

four different levels of narrative: Traditional, exemplary, critical and genetic. The results 

showed that in relation to the present, all four types of narratives could be observed. However, 

the past was predominantly used exemplary, to guide action in the contemporary situation. In 

the context of upper secondary school history education, suggestions of how to use the 

empirical material included problematisation and deconstruction of these historical examples 

to determine their ability to enhance understanding of present and past situations. 

Furthermore, articles referring to the same historical phenomenon with different levels of 

development in historical consciousness could be used to allow the students to observe the 

contrasts to develop their own historical consciousness. 

 

Nyckelord: Historiemedvetande, politisk debatt, historiska berättelser, historieundervisning, 

invandringsdebatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Innehållsförteckning 

Abstract ...................................................................................................................................... 1 

1. Inledning ................................................................................................................................. 3 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 4 

2. Tidigare forskning .................................................................................................................. 4 

3. Metod ..................................................................................................................................... 9 

3.1 Empiriskt underlag ......................................................................................................... 10 

3.2 Urval ............................................................................................................................... 10 

3.3 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 13 

3.4 Metodens begränsningar ................................................................................................. 14 

4. Teori ..................................................................................................................................... 15 

4.1 Historiemedvetande ........................................................................................................ 15 

4.2 Historiemedvetande och moraliska värderingar ............................................................. 16 

4.3 Historiska berättelser och narrativ kompetens ................................................................ 16 

4.4 Historiemedvetandets utveckling ................................................................................... 19 

5. Analys och Diskussion ......................................................................................................... 19 

5.1 Solidaritet och mänskliga rättigheter .............................................................................. 20 

5.2 Främlingsfientlighet och debattklimat ............................................................................ 24 

5.3 Tillväxt och välstånd ...................................................................................................... 28 

5.4 Mångkultur och integration ............................................................................................ 30 

6. Avslutande diskussion .......................................................................................................... 34 

6.1 Resultatet i en undervisningskontext .............................................................................. 36 

6.2 Sammanfattning .............................................................................................................. 39 

7. Referenslista ......................................................................................................................... 40 

7.1 Dagstidningar .................................................................................................................. 41 

 



3 
 

1. Inledning 

”Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig. Mitt Europa bygger inte murar.” 1 

Så sa Stefan Löfven i ett tal på Medborgarplatsen under en manifestation till stöd för flyktingar. 

Detta var en regnig septemberdag 2015. Några dagar tidigare hade bilden på en död 3-årig pojke 

vid namn Alan Kurdi, omkommen när hans familj försökte korsa Medelhavet för att ta sig till 

Europa, fått stor spridning världen över. På många platser reagerade man med sympati och ville 

hjälpa de människor som flydde över Medelhavet. Manifestationen på Medborgarplatsen var 

ett uttryck för detta. Hösten som följde såg vad som ofta refererades till som den värsta 

flyktingkrisen sedan andra världskriget. Den tolfte oktober passerades det tidigare årsrekordet 

för hur många flyktingar som sökte sig till Sverige, från 1992 då 84 018 människor sökte asyl. 

Tio dagar senare kom Migrationsverket med en ny prognos som räknade med att minst 160 000 

människor skulle ha sökt asyl innan årets slut. Från regeringen började man nu signalera att 

Sverige inte klarade av att ta emot fler flyktingar, och den tolfte november infördes tillfälliga 

gränskontroller på grund av detta.2 

Flyktingkrisen fick naturligtvis stort utrymme i media och på tidningarnas debatt- och 

ledarsidor. Mitt intresse för ämnesområdet grundar sig dels i funderingar över hur debatten 

formas av ett så dramatiskt händelseförlopp, dels i hur man använder sig av historia som 

referensram för att definiera, förstå och debattera ett samtida fenomen. Att referera till andra 

världskriget för att förstå en nutida situation är bara ett sådant exempel och att göra en större 

undersökning är motiverad av flera skäl. För det första är ämnet i skrivande stund fortfarande 

högst aktuellt. Även om situationen i Sverige inte längre är akut, är flyktingsituationen i världen 

fortfarande omfattande. Den invandringspolitiska debatten är fortfarande livlig när man nu ska 

försöka integrera de människor som kommit hit så effektivt som möjligt. Ur ett 

historieundervisningsperspektiv är undersökningen relevant då en analys i klassrummet av 

historieanvändning i politisk debatt kan ”…ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och 

värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att 

reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning”.3 Annorlunda 

                                                           
1 Stefan Löfven. Citerad i Anders Bolling och Clas Svahn ”Löfven: ’Mitt Europa bygger inte murar’”. 

Dagens Nyheter.  2015-09-06. http://www.dn.se/sthlm/lofven-mitt-europa-bygger-inte-murar/ 

(Hämtad 2016-11-24) 
2 Sveriges Radio. Tidslinje över flyktingkrisen. 2015. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299595 (Hämtad 2016-11-24) 
3 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Stockholm: Skolverket, 2011 
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uttryckt kan eleverna få en uppfattning om hur olika aktörer väljer ut och tolkar historia för att 

skapa mening i samtiden. Dessutom kan eleverna också få möjlighet att aktivera och utveckla 

sina historiemedvetanden genom att läsa artiklar där dåtid, nutid och framtid kopplas samman. 

Tidigare forskning inom ämnesområdet visar att historia används flitigt i tidningar, både för 

debatt och nyhetsrapportering. På dagstidningarnas debattsidor skapar aktörerna berättelser om 

historien som används för att legitimera den egna sidans argument. På kultursidor och i 

recensioner syns också ett historiebruk som kan syfta till att förstärka ett politiskt budskap men 

också handla om skapandet eller förstärkandet av en nationell identitet. Även om forskning 

alltså gjorts inom ämnesområdet historiebruk på tidningarnas debattsidor, urskiljer sig denna 

uppsats genom att fokusera på just flyktingdebatten 2015. Dessutom kommer ett skolperspektiv 

anläggas i en diskussion om hur materialet eventuellt kan användas i historieundervisning. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Med utgångspunkt i forskningsläget är syftet med uppsatsen att undersöka hur man under 

flyktingkrisen 2015 använde sig av historia på debatt- och ledarsidor i svenska tidningar för att 

legitimera sina argument. Dessutom kommer jag reflektera över hur denna debatt eventuellt 

kan användas i en skolkontext för att aktivera och utveckla gymnasieelevers 

historiemedvetande samt öka deras förståelse för hur historia använts av olika människor och 

grupper för olika syften. Utifrån uppsatsens syfte har jag formulerat forskningsfrågorna: 

Hur uttrycktes historiemedvetande i den invandringspolitiska debatten under flyktingkrisen 

2015? 

Hur kan debatten användas i undervisning för att utveckla elevers historiemedvetande? 

2. Tidigare forskning 

I doktorsavhandlingen Historien i politiken undersöker och jämför Erik Axelsson hur historien 

användes i den norska respektive den svenska EU-debatten mellan 1990-1994.4 Syftet med 

studien är att ge nya kunskaper om förhållandet mellan politik och historia. För att uppnå detta 

avser Axelsson att undersöka hur politiska aktörer använder sig av historia, hur historiker 

agerade när de deltog i den politiska debatten, samt vilket förflutet den politiska debatten 

refererar till och också bidrar till att skapa. Det material som analyseras är i huvudsak debatt- 

och ledarsidor från en mängd olika norska och svenska dagstidningar. Dessutom kompletteras 

                                                           
4 Erik Axelsson. Historien i politiken – Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990–1994. 

Diss., Uppsala universitet, 2006. 



5 
 

detta material med bland annat vissa kultursidor från tidningarna, valaffischer och 

parlamentariska debatter. Det breda urvalet motiveras med att författaren vill uppnå en så 

verklighetsnära bild av debatten som möjligt. Detta material får sedan dels en kvantitativ 

översikt där Axelsson diskuterar vilket utrymme ja- och nejsidorna får i debatten, samt vilka 

politiska sakfrågor som tenderar att lyftas av respektive sida som argument för den egna åsikten. 

Vidare delas det empiriska materialet upp i sex brett definierade teman: Samarbete eller 

isolering, suveränitet och demokrati, krig och fred, tillväxt och välfärd, framsteg, och 

förtroende. Utifrån dessa teman genomförs sedan en kvalitativ analys av vilken historia som 

används i debatten. Som analysverktyg använder sig Axelsson av Jörn Rüsens typologi över 

hur historiska berättelser kan verka meningsskapande på fyra olika sätt, kombinerat med 

Rehinhardt Kosellecks begrepp erfarenhetsrum och förväntningshorisont som fokuserar på 

förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid.  

Resultatet av den kvantitativa analysen visar att ja-sidan fick betydligt större utrymme än nej-

sidan i Sverige, medan förhållandet i Norge var balanserat. Dessutom visade undersökningen 

att de politiska sakfrågorna inflytande, deltagande och fred oftast lyftes i EU-positiva artiklar 

och artiklar som handlade om demokrati, neutralitet, suveränitet och EU i förhållande till 

omvärlden i regel var EU-negativa. Jämnt fördelade mellan de båda ståndpunkterna var artiklar 

som lyfte sakfrågor om ekonomi, välfärd och säkerhetspolitik.5 I den kvalitativa analysen av de 

sex olika temana urskiljer Axelsson två olika historiska berättelser. 6 Den ena, Europa som en 

historisk möjlighet, återger hur EU gett fred till ett Europa som var härjat av två världskrig. 

Berättelsen skildrar 1900-talets världskrig och järnridå som ett undantag i historien och EU som 

en möjlighet att återgå till ett ursprungligt Europa präglat av samarbete, handel och enighet, 

med romarriket och Karl den stores Europa som förebild. Den andra historiska berättelsen 

handlar om Europa som ett hot. Berättelsen återger ett Europa som alltid varit odemokratiskt 

och kommer fortsätta vara det så länge EU tillåts dominera kontinenten. Enligt denna berättelse 

har samspelet mellan Europas länder traditionellt präglats av bristande demokrati och våld. Som 

kontrast målas en nationell berättelse av demokrati, suveränitet och rättvisa upp.  

Historiebruk i tidningar är i fokus även i artikeln ”Historien på frukostbordet” av Harald 

Gustafsson.7 Dock rör det sig här inte om någon särskild händelse eller debatt som är i fokus. 

Istället analyserar författaren två dagstidningar, svenska Dagens Nyheter och danska Politiken, 

                                                           
5 Ibid, 62–63 
6 Ibid, 308–309 
7 Harald Gustafsson. ”Historia på frukostbordet”. Historisk Tidskrift. 133:2, 2013. 
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kvantitativt under 16 dagar i maj 2012 och noterar varje gång historien på något sätt är 

närvarande. De data som samlas in sorteras därefter utifrån olika kriterier: I vilken del av 

tidningen de förekommer; vilka tidsperioder som refereras till samt om det rör sig om nationell, 

icke-nationell eller allmän historia. Resultaten jämförs därefter med en likadan undersökning 

författaren genomförde 25 år tidigare för att undersöka om historiebruket i tidningarna har 

förändrats. Resultatet visade att den totala mängden referenser till historien hade minskat något, 

men detta menar författaren kan vara slumpmässigt. Något som däremot uppfattas ha större 

signifikans är att det författaren kallar för ”lätt stoff”, det vill säga historia som underhållning, 

har minskat medan historiens närvaro på kultursidorna har ökat, vilket enligt Gustafsson bidrar 

till att tidningarnas historiebruk får en allvarligare ton.  

Utöver den kvantitativa undersökningen gör Gustafsson också en kvalitativ analys för att 

undersöka historiebruket i olika delar av tidningarna. Debatt- och ledarsidor, nyhetsartiklar, 

kultursidor, annonser och skämtsidor studeras utifrån ett historiedidaktiskt perspektiv. För 

denna uppsats är det Gustafssons analys av debatt- och ledarsidorna som är mest relevant 

eftersom det är dessa som jag kommer undersöka. Men även analysen av kultursidorna är av 

intresse eftersom det finns en svensk tradition av att föra politisk debatt även där.8 På debatt- 

och ledarsidorna i Gustafssons undersökning används historia för att bevisa att debattören har 

rätt, som varnande exempel och för att peka på historiska faktafel från motståndarsidan för att 

därigenom ifrågasätta deras arguments legitimitet.9 På kultursidorna pekar Gustafsson på vad 

han utrycker som en ökad presentism, en tendens hos skribenter att ständigt göra kopplingar 

och analogier mellan historiska förhållanden och nutida situationer.10   

I en annan artikel, ”Att förhandla det förflutna” diskuterar Gustafsson samspelet mellan konst, 

historia och samtid som kan beskrivas som en förhandling mellan den bild av historien ett 

konstverk ger och samtidens mottagande av denna.11 Gustafssons metod består i att först 

fastställa vilken bild av historien konstverket, i det aktuella fallet den historiska romantrilogin 

Islands klocka, ger. Därefter diskuteras vilket genomslag trilogins tolkning av historien fick i 

samtiden genom att 20 recensioner i dagstidningar analyseras, samt vilka faktorer som låg 

bakom större och mindre genomslag.   

                                                           
8 Ibid, 208 
9 Ibid, 207–208 
10 Ibid, 214–215 
11 Harald Gustafsson. ”Att förhandla om det förflutna”. Scandia. 1, 2014. 
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Undersökningen av recensionerna visar att den bild av den isländska historien som Islands 

klocka förmedlar, med några få undantag, accepteras av recensenterna som en autentisk 

beskrivning av den isländska historien. I sin analys av själva trilogin använder Gustafsson 

begreppet nederlagsnationalism för att beskriva den nationella berättelse böckerna återger. Med 

detta menas att det inte är via en berättelse om frihet och ära utan om nederlaget mot 

förtryckaren Danmark som romanerna förmedlar en nationell identitet. Förklaringen till det 

positiva mottagandet bland samtidens recensenter menar Gustafsson ligger i just detta, att 

trilogin tar form som ett U-format nationellt drama, berättelsen skildrar hur botten för den 

isländska nationen är nådd under Danmarks förtryck. Detta fick stort genomslag på ett Island 

där nationalismen var stark när trilogin publicerade, driven av en process av upplösning utav 

de sista banden till Danmark.  

I artikeln är det inte trilogin Islands klocka utan Gustafssons analys av samtida tidningars 

mottagande av den som är av intresse för denna uppsats. Förhandlingen mellan trilogin och den 

samtid den publicerades i visar hur historien kan användas för att både skapa men också bekräfta 

en identitet. I sammanhanget politisk debatt går detta också att relatera till Axelssons 

avhandling där både ja- och nej-sidan kan sägas förhandla det förflutna genom att välja ut, tolka 

och ge mening till historien på ett sätt som legitimerar den egna ståndpunkten. En skillnad är 

enligt min tolkning var i den historiedidaktiska kommunikationskedjan avsändare-förmedlare-

mottagare man till huvuddelen befinner sig. I fallet med Islands klocka får recensenterna rollen 

som dels mottagare men också förmedlare av den historia som trilogin står som avsändare för. 

I EU-debatten tar debattörerna i högre grad en avsändarroll, genom att skapa sina egna 

historiska berättelser för att förstärka det egna politiska budskapet. 

För att diskutera ämnet i kontext av undervisning lämpar sig Andreas Körbers ”German History 

Didactis: From Historical Consciousness to Historical Competencies – and Beyond?”, som 

diskuterar vikten av en kompetens-orienterad historieundervisning.12 Författaren kritiserar 

styrdokument som trots att de ska verka för en undervisning som utvecklar förmågor hos elever 

fortfarande förespråkar en mer traditionell, faktabaserad historieundervisning. Som exempel 

nämner han läroplaner med målen att elever ska kunna ”namnge specifika aspekter” och 

”förklara händelser, strukturer och handlingar på förutbestämda sätt”.13 Körber menar att 

                                                           
12 Andreas Körber. ”German History Didactics: From Historical Consciousness to Historical 

Competencies – and Beyond?”. I Historicizing the uses of the past: Scandinavian perspectives on 

history culture, historical consciousness and didactics of history related to World War II. Helle Bjerg, 

Claudia Lenz och Erik Thorstensen (red.), 145–164. Bielefeld: Transcript Verlag, 2011. 
13 Ibid, 160. 
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lösningen inte är helt uppenbar, och att de koncept för kompetens i historia han presenterar 

fortfarande är omdebatterade. Dock skriver han att historieundervisningen bör inkludera övning 

i att formulera historiska frågeställningar, samt reflektion över berättelser om dåtiden och dessa 

berättelsers konsekvenser för nutiden och framtiden.14  Körbers artikel är relevant för denna 

uppsats för att diskutera resultatets potential i historieundervisning. 

En konkret metod för att träna de förmågor som Körber belyser återfinns i Steve Rollets ”'Hi 

George. Let me ask my leading historians …’: deconstructing lazy analogies in Year 9”.15 Han 

menar att analogier som görs för att binda samma nutida situationer med det förflutna förvisso 

kan bidra till att elever kan få grepp om förflutna händelser men att de också kan innebära en 

förenkling av samband som egentligen är mycket komplexa. Därav termen ”lata analogier”. 

Därför konstruerades ett lektionsupplägg där eleverna fick möjlighet att dekonstruera en 

autentisk analogi och utvärdera hur lämplig den var för att ge förståelse för både nutiden och 

det förflutna. Syftet var att eleverna skulle få en gemensam utgångspunkt för en djupare 

diskussion om hur historia konstrueras och används i nutiden. Resultatet visade att eleverna 

efter lektionen kritiskt kunde granska den undersökta analogin utifrån nutidens och det 

förflutnas olika kontexter och utvärdera dess användbarhet för att förstå den nutida situationen. 

För min studie kan Rollets artikel ge riktlinjer för hur man skulle kunna arbeta med de 

historiereferenser som görs i de olika debattartiklarna.  

Även Avishag Reisman har fokus på undervisningssituationer i artikeln ”The ‘Document-Based 

Lesson’: Bringing disciplinary inquiry into high school history classrooms with adolescent 

struggling readers”. Författaren har utvecklat en metod för historieundervisning som bygger på 

att läsa historiskt källmaterial och använda det för att besvara historiska frågeställningar.16 

Syftet är att konstruera en historieundervisning som inom de begränsningar som finns i 

skolmiljö, till exempel begränsad undervisningstid och stora klasser, kan ge elever både 

faktakunskaper och förmåga att formulera och besvara historiska frågeställningar. Dessutom 

skulle metoden präglas av repetition och förutsägbarhet för att ge stabilitet. Varje lektion 

delades upp i tre delar: Först fick eleverna faktakunskaper om den aktuella perioden eller 

händelsen i form av till exempel en föreläsning. Sedan fick de läsa 2–5 historiska dokument om 

perioden eller händelsen som gav olika perspektiv på en historisk frågeställning som eleverna 

                                                           
14 Ibid, 161. 
15 Steve Rollet. “'Hi George. Let me ask my leading historians …’: deconstructing lazy analogies in 

Year 9”. Teaching History. no. 139 (2010), 24-29. 
16 Avishag Reisman. “The ’Document-Based Lesson’: Bringing disciplinary inquiry into high school 

history classrooms with adolescent struggling readers”. Teaching History 44 no. 2 (2012): 233–264. 
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hade i uppgift att besvara. Slutligen fick eleverna diskutera frågan i helklass och ge stöd till sina 

svar i källmaterialet. Resultatet visade att metoden gjorde att de faktakunskaper eleverna fick i 

inledningen av varje lektion möjliggjorde djupare analys och besvarandet av historiska 

frågeställningar. Formen gav därtill förutsättningar för att utveckla elevernas läskunnighet, då 

metoden krävde närläsning av det historiska källmaterialet. Dessutom menar författaren att de 

lyckades med att förändra hur eleverna såg på att lära sig historia, från att monotont arbeta i 

läroböcker till att verkligen behöva tänka och kontextualisera det de läste om. Denna artikel 

kan ge kunskap om fördelar och begränsningar med att arbeta med dokument, till exempel 

debattartiklar, som är relevant för min uppsats. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att historia används ständigt i dagstidningar, inte 

minst i debatt, för att försöka förstå nutiden och ge perspektiv på framtiden. Genom att välja ut, 

tolka och förmedla historia kan politiska aktörer skapa en historisk berättelse som bekräftar den 

egna ståndpunkten och/eller försvagar motståndaren. Dock efterfrågas också fler studier i 

ämnet.17 Det är också tydligt att det finns förslag på metodik för att arbeta med tidningsartiklar 

och analys av hur dåtiden används i nutid. I relation till tidigare forskning urskiljer sig denna 

uppsats dels genom att behandla ett material som tidigare forskning inte har gjort, nämligen 

debattartiklar från flyktingkrisen 2015. Därigenom kan den bidra med en bild av historiebruket 

i ett nyare material. Dessutom är det inte omöjligt att historiebruket i invandringsdebatt skiljer 

sig från exempelvis EU-debatten som analyseras i Axelssons artikel eftersom det rör sig om två 

skilda politiska sakfrågor. Slutligen anläggs i uppsatsen dessutom ett undervisningsperspektiv 

när frågan om hur materialet kan användas när elever ska analysera historiebruk ska besvaras.  

3. Metod 

För att besvara uppsatsens frågeställningar undersöks genom en kvalitativ innehållsanalys 

historieanvändning i tre svenska tidningar. Även om den tillämpade metoden alltså 

huvudsakligen har en kvalitativ ansats, går det likväl inte att påstå att kvantitativa element 

saknas helt. Att arbeta uteslutande kvalitativt i en textanalys torde vara svårt, om inte omöjligt, 

eftersom man oundvikligen börjar fundera i kvantitativa termer, till exempel om något tema 

eller uttryckssätt förekommer ofta i innehållet.18 I den här uppsatsen blir ett kvantitativt 

tänkesätt ett medel för att sortera och kategorisera det empiriska underlaget tematiskt, för att 

sedan analysera materialet mer djupgående i kontext av dessa teman. På så sätt fungerar de 

                                                           
17 Gustafsson. ”Historia på frukostbordet”. 2013, 224–225. 
18 Simon Lindgren. Textanalys. I Många möjliga metoder, Katrine Fangen och Ann-Mari Sellerberg 

(red.), 269–280. Lund: Studentlitteratur AB, 2011. 271. 
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teman som identifieras genom den kvantitativa innehållsanalysen som en utgångspunkt för 

kvalitativa närläsningar.19 

3.1 Empiriskt underlag  

Det material som analyseras innefattar debattsidor, ledarsidor, kultursidor och essäer i tre 

stycken svenska tidningar; Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Gemensamma 

nämnare för de utvalda artiklarna är att de debatterar invandring och integration med 

anknytning till den dåvarande flyktingsituationen och att de använder sig på något sätt av 

historia. Dessutom är samtliga artiklar publicerade vid någon av två tidsperioder under hösten 

2015: Mellan 23:e augusti och 20:e september, eller mellan 29:e oktober och 26:e november. 

De överväganden och avgränsningar som ligger bakom valet av material presenteras i 

nästkommande avsnitt. De utvalda artiklarnas användning av historia analyseras genom 

kvalitativ närläsning för att undersöka hur författarna uttrycker historiemedvetande och på så 

sätt besvara uppsatsens första forskningsfråga. För att besvara den andra forskningsfrågan 

diskuteras det analyserade materialet i samband med läroplanen för gymnasiet och tidigare 

forskning som rör historieundervisning. 

3.2 Urval  

Valet empiriskt material föregicks av flera överväganden. Att välja just tidningar har vissa 

fördelar. Till att börja med finns det goda förutsättningar för att kunna undersöka debatten om 

invandring och integration genom att analysera just tidningar. Invandringsfrågan fick stort 

utrymme i tidningar under de utvalda tidsperioderna, totalt 1 496 artiklar matchade de sökord 

som användes. Dessutom visar tidigare forskning att historiebruket i tidningar är tillräckligt 

omfattande för att en meningsfull analys ska kunna genomföras. För min egen del underlättar 

det att det är ett material som finns lättillgängligt och går att återkomma till flera gånger. Det är 

också en fördel att den som läser uppsatsen själv har möjlighet att kontrollera det som skrivs i 

uppsatsen.  

En avgörande faktor som verkade begränsande i urvalsprocessen var arbetets omfattning. 

Eftersom en uppsats av den här typen skrivs under en begränsad tidsperiod påverkar det hur 

stort källmaterial som kan undersökas. Avgränsningar av materialet är därför en nödvändighet. 

Det första urvalskriteriet var att det material som användes på något sätt skulle referera till 

historien. För detta syfte var det därför nödvändigt att definiera vad som menas med historia i 

sammanhanget. Därefter skedde avgränsningsprocessen stegvis och genom reflektion över 

                                                           
19 Ibid, 278 
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vilka tidningar som skulle användas, vilka delar av de valda tidningar som skulle analyseras 

samt hur artiklarna skulle avgränsas tidsmässigt. 

För att skilja ut de artiklar som använder historia på ett sätt som är lämpligt för undersökningen 

valde jag att använda samma definition av historia i sammanhanget som Axelsson. De utvalda 

artiklarna debatterar samtida frågor som rör invandring och dessa jämförs uttryckligen ”med 

eller tolkas i ljuset av specifika historiska företeelser eller relateras till historien som helhet”.20 

Därmed har inte referenser till tidigare debattinlägg i den samtida debatten inte räknats med.21  

De tre valda tidningarna består av två traditionella dagstidningar, Svenska Dagbladet och 

Sydsvenskan, samt en kvällstidning, Aftonbladet. Att komparera dagstidningar och 

kvällstidningar i sammanhanget är inte syftet med denna uppsats och därför har inte detta heller 

haft någon påverkan på valet av tidningar. Istället är syftet med att välja just dessa tidningar att 

försöka, utifrån uppsatsens förutsättningar, få en så bred bild av debatten som möjligt. Dels 

genom att försöka fånga upp flera delar av det politiska spektrumet. Alla tre tidningar definierar 

sina ledarsidor som partipolitiskt obundna, men med vissa ideologiska värderingar som grund. 

Svenska Dagbladet definierar sin ledarsida med beteckningen obunden moderat, grundad på en 

värdegrund av förenad liberalism och konservatism.22  Aftonbladets ledarsida grundar sig på 

socialdemokratiska värderingar.23 Sydsvenskan beskriver sin ledarsida som oberoende liberal.24 

Utöver ideologiska skillnader tidningarna emellan, togs deras geografiska läge också i visst 

beaktande. Medan Aftonbladet och Svenska Dagbladet är Stockholmstidningar, är Sydsvenskan 

baserad i södra Sverige. Förhoppningsvis ger detta en viss nyansering i hur representativt det 

valda materialet är, även om det i sin nuvarande omfattning naturligtvis inte fullständigt kan 

representera den svenska debatten.  

Eftersom mitt syfte är att undersöka debatten som fördes under flyktingkrisen lämpar sig till 

exempel inte tidningarnas nyhetsartiklar då dessa endast har syftet att självständigt och opartiskt 

rapportera händelser utan ställningstagande. Tidningarnas inlägg i debatten blir istället synliga 

på ledarsidorna vilket gör att dessa är av intresse för min studie. Dessutom har även andra 

debattinlägg inkluderats, dessa kan vara skrivna av en rad olika aktörer och ger därför en ökad 

                                                           
20 Axelsson. Historien i politiken – Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990–1994. 2006, 

49. 
21 Ibid. 
22 Svenska Dagbladet. Fakta om SvD. https://kundservice.svd.se/omsvd/ (Hämtad 2016-12-05). 
23 Aftonbladet. Ledare. http://www.aftonbladet.se/ledare/ (Hämtad 2016-12-05). 
24 Sydsvenskan. Om Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/2016-05-05/valkommen-till-oss-pa-

sydsvenskan (Hämtad 2016-12-05). 
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bredd till materialet. Även tidningarnas kultursidor har setts som intressanta eftersom det som 

tidigare nämnts finns en tradition i svenska tidningar av att för debatt även på kultursidorna.25 

Slutligen har även ett fåtal essäer inkluderats i det material som jag sedan gjort en kvalitativ 

närläsning på. Inför urvalsprocessen hade jag inte funderat på att ta med essäer, men det visade 

sig att historia användes flitigt i ett flertal essäer som dessutom förespråkade någon form av 

ståndpunkt i invandringsdebatten. Därför menar jag att det är befogat att inkludera även detta 

material.  

För att slutligen rama in tidsmässigt vilken period som studeras har materialet avgränsats till att 

innefatta totalt åtta veckor. Dessa är sedan uppdelade i de två tidsperioder á fyra veckor som 

nämndes i föregående avsnitt. Denna tidsrymd bedömde jag vara tillräckligt omfattande för att 

kunna ge underlag för en analys och samtidigt tillräckligt avgränsad för att göra analysen 

realistiskt genomförbar. De två tidsperioderna som används valdes ut eftersom de präglades 

utav händelser som fick stor uppmärksamhet i media, och därmed också ledde till att debatt om 

invandring och flyktingsituationen fick stort utrymme i tidningarna. Utöver att ett ökat utrymme 

leder till ett mer omfattande material finns det också historiedidaktiska skäl till att studera dessa 

perioderna eftersom vårt historiemedvetande tenderar att aktiveras av ”borderline events”, av 

trauman, kriser, stora förändringar och osäkerhet.26 Baserat på detta menar jag att det är rimligt 

att sådana ”borderline events” kan leda till ett ökat historiebruk i debatten. Slutligen kan detta 

också ses som ett argument för att perioden i sig är relevant att studera utifrån teorier om 

historiebruk, då den präglades av stora förändringar och osäkerhet i Europa. 

Den första perioden, 23/8–20/9, valdes på grund av den stora mängd flyktingar som försökte ta 

sig över Medelhavet, varav många förolyckades och den uppmärksamhet detta fick. I mitten av 

perioden, den tredje september, publicerades en bild på en tre-åring vid namn Alan Kurdi som 

hade drunknat på en sådan resa och sedan flutit iland vid den turkiska kusten. Bilden väckte 

stor uppmärksamhet och sympati och många av Europas ledare, till exempel Stefan Löfven, 

reagerade starkt och menade att Europa skulle öppna sina gränser för de som tog sig över 

Medelhavet. Den andra perioden, 29/10–26/11 präglades i Sverige av en tidigare inte skådad 

mängd asylsökande. Från flera håll menade man att belastningen på det mottagningssystemet 

skulle bli för stor. I november konstaterade regeringen att gränsen för Sveriges kapacitet till ett 

                                                           
25 Gustafsson. “Historia på frukostbordet”. 2013, 208. 
26 Jörn Rüsen. “Holocaust Memory and Identity Building: Metahistorical Considerations in the Case of 

(West)Germany”. Citerad i Klas-Göran Karlsson. Historiedidaktik: Begrepp, teori och analys. I Klas-

Göran Karlsson och Ulf Zander (red.) Historien är nu. Lund: Studentlitteratur AB, 2009, 51. 
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humant mottagande var nådd. Den tolfte november infördes tillfälliga gränskontroller där 

nyanlända antingen fick hjälp med att söka asyl eller vända tillbaka. Detta för att man skulle 

kunna få större kontroll på de människor som kom till Sverige. 

Även om det kan diskuteras huruvida händelserna under dessa perioderna kan definieras som 

trauman för oss här i Sverige står det ändå klart att de bidrog till en stor osäkerhet och stora 

förändringar både i samhället men också i opinionen. Därför menar jag att de tillsammans bidrar 

till att flyktingsituationen går att kvalificera som ett slags ”borderline event”.   

3.3 Tillvägagångssätt  

För att hitta och välja ut material som uppfyllde studiens urvalskriterier användes det 

webbaserade mediearkivet Retriever, där samtliga exemplar av de utvalda tidningarna från de 

aktuella tidsperioderna fanns tillgängliga. För att hitta artiklar som rörde ämnesområdet 

användes följande sökord: Invandrare, invandring, flykting, flyktingkris och integration. Totalt 

resulterade detta i 1 496 olika artiklar. Av dessa genomlästes essäer, debatt- ledar- och 

kulturartiklar översiktligt med avsikten att urskilja vilka som på något sätt använde sig av eller 

refererade till historien. De artiklar som gjorde detta markerades och sparades. När hela 

sökresultatet hade bearbetats på detta vis påbörjades en andra, mer grundlig läsning av de 

utvalda artiklarna för att försöka urskilja teman och mönster i materialet, som kunde ligga till 

grund för en kategorisering, som sedan kunde användas i analysen för att ge struktur. 

För att underlätta både läsningen och arbetet med analysen delades således det empiriska 

materialet upp utifrån varje artikels huvudtes i sex olika debatteman:  

 Solidaritet och mänskliga rättigheter. En stor del av debattartiklarna fokuserar på 

koncept som solidaritet med människor i nöd, människovärde, sympati och de 

mänskliga rättigheterna.  

 Främlingsfientlighet och debattklimat. Artiklarna under detta tema fokuserar främst på 

att debattera främlingsfientlighet och dess uttryck, till exempel i form av attentat mot 

asylboenden. Dessutom fördes en slags metadebatt om hur man upplevde att retoriken i 

debatten blivit allt hårdare och mer polariserad.  

 Tillväxt och välstånd. Här tas de artiklar upp som främst fokuserar sig på hur invandring 

påverkar ekonomi, tillväxt och välfärd. 

 Mångkultur och integration. Detta tema handlar om mångkultur och integration som 

fenomen.  
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 EU – Samarbete eller splittring? Det var inte ovanligt att man i debatten menade att det 

inte endast rörde sig om en flyktingkris utan en EU-kris. Artiklarna under denna rubrik 

fokuserar sig på samarbete mellan länderna men också splittring i synen på hur 

situationen skulle hanteras.  

 Förtroende. Inom denna kategori hamnar de artiklar som främst syftar till att antingen 

skapa förtroende för det egna partiets förmåga att hantera situationen eller 

motståndarsidans oförmåga att göra det.27 

Av dessa sex teman var de fyra första de vanligast förekommande och också de där det tydligast 

gick att urskilja Rüsens fyra typer av historiska berättelser som är uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt. Därför kommer det vara de fyra som analyseras och diskuteras i den här 

uppsatsen. 

Att sortera artiklarna efter vilket tema som debatteras vid den här typen av arbete är att föredra 

framför att utgå från de historiska referenser som används i artiklarna. Detta eftersom dessa 

referenser kan skilja sig åt så mycket att en indelning därutifrån inte kan ske på något enkelt 

sätt.28 Det insamlade materialet visar att debatten under flyktingkrisen var mångfacetterad. 

Detta reflekteras i de olika debatteman som kunde urskiljas, i samband med flyktingkrisen 

debatteras en mängd olika frågor, men alla kopplas i artiklarna till den rådande 

flyktingsituationen. Det bör nämnas att de valda kategorierna inte ska ses som allmängiltiga för 

att rama in hela debatten om flyktingkrisen 2015, utan snarare som en ram för det material som 

används in i denna uppsats. Dessutom baseras indelningen på min egen tolkning av vad som är 

varje artikels huvudtes vilket gör den subjektiv. Gränserna mellan de olika kategorierna blir 

inte heller knivskarpa. Det är till exempel inte omöjligt att en artikel som sorterats under 

kategorin Mångkultur och integration också säger något om mänskliga rättigheter. 

3.4 Metodens begränsningar 

Liksom i alla studier där ett det empiriska materialet avgränsas med urvalskriterier väcks 

funderingar om hur representativt det slutgiltigt undersökta materialet blir. De artiklar som valts 

ut är de som tidningarna själva valt att publicera, vilket innebär att vissa grupper och åsikter i 

samhället rimligtvis exkluderas. Visserligen är inte undersökningens syfte att säga något om 

huruvida opinionen var övervägande för eller emot invandring men att undersöka hur historia 

                                                           
27 Se Axelsson. Historien i politiken – Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990–1994, 

2006, 53 
28 Axelsson. Historien i politiken – Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990–1994, 

2006, 50 
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användes i kretsar som i högre grad förespråkar en restriktivare flyktingpolitik för att sedan 

komparera med traditionella medier hade varit intressant. En sådan undersökning som fokuserar 

andra medieformers historieanvändning i samband med invandringsfrågor torde vara ett 

tacksamt ämne för framtida forskning. Utöver tidningarnas urval tillkommer min egen tolkning 

av vilka artiklar som lämpar sig för den typ av studie jag vill genomföra. Detta leder till att 

artiklar som förvisso refererar till historien inte per automatik inkluderats i studiens resultatdel. 

Men jag menar ändå att studien ger en representativ bild av framträdande teman i debatten.  

4. Teori 

Som övergripande teoretisk utgångspunkt för att analysera det empiriska materialet används det 

historiedidaktiska begreppet historiemedvetande. För att kunna undersöka hur de artiklar som 

undersöks faktiskt uttrycker ett historiemedvetande nyttjas Jörn Rüsens teori om historiska 

berättelser som uttryck för historiemedvetande.29 Rüsen menar att det finns fyra olika typer av 

historiska berättelser: Traditionell berättelse, exemplarisk berättelse, kritisk berättelse och 

genetisk berättelse. Detta kapitel inleds med en översiktlig redogörelse för begreppet 

historiemedvetande. Därefter följer en beskrivning av hur moraliska värderingar och historiska 

berättelser relateras till historiemedvetande, samt en redogörelse för de fyra olika typerna av 

historiska berättelser.   

4.1 Historiemedvetande 

Historiemedvetande har under lång tid varit en central del av det historiedidaktiska 

forskningsfältet. Historiemedvetandet beskrivs som en temporal orienteringsprocess som alla 

människor besitter. Det är den mentala process som innebär att man ”vänder sig till, reflekterar 

över och integrerar historien i den egna identitetsbilden, det egna vetandet och de egna 

handlingarna.30 Annorlunda uttryckt fungerar historiemedvetandet som ett element för 

orientering i tid. Det använder sig av det förflutna som en erfarenhetsspegel som kan användas 

för att förstå nutidsförhållanden och lära något om framtiden.31 

I denna uppsats blir historiemedvetande en relevant teoretisk utgångspunkt eftersom de artiklar 

som undersöks genom att referera till historien använder det förflutna för att försöka förstå 

                                                           
29 Jörn Rüsen. “Historical Consciousness: Narrative Structure, Moral Function, and Ontogenetic 

Development”. I Theorizing Historical Consciousness, Peter Seixas (red.), 63-85 Toronto: University 

of Toronto Press. 2004 
30 Klas-Göran Karlsson. Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. I Historien är nu. Klas-Göran 

Karlsson (Ulf Zander (red.), Lund: Studentlitteratur AB, 2009, 47–48. 
31 Rüsen. “Historical Consciousness: Narrative Structure, Moral Function, and Ontogenetic 

Development”. 2004, 67. 
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nutida förhållanden. Bakom debattinlägg finns det ju också en mer eller mindre uttalad 

framtidsvision som man vill uppnå genom att argumentera för en viss handlingsplan. Rüsen 

uttrycker det som att historiemedvetandet ger en förståelse om att alla våra handlingar är en del 

av historien och att denna förståelse fungerar som ett element i de intentioner som styr våra 

handlingar, ”course of action”.32 Genom tolkning av historien ges en bild av hur man bör agera 

under den nuvarande situationen och vad detta innebär för framtiden. På så sätt är alla tre 

tidsdimensionerna närvarande i materialet när debattörernas tolkning av det förflutna och deras 

förståelse av nutiden ger dem perspektiv på framtiden.  

4.2 Historiemedvetande och moraliska värderingar 

Enligt Rüsen finns det ett samband mellan historiemedvetande och de moraliska värderingar vi 

använder oss av i avgörandet hur vi ska agera i olika livssituationer. Detta samband består i att 

vi när vi tar hjälp av moraliska värderingar för att avgöra hur vi ska handla i en situation, måste 

relatera dessa värderingar till den givna situationen. För att detta ska kunna ske krävs ett 

historiemedvetande som låter oss förstå hur det förflutna har lett fram till den nutida situationen 

och genom denna anknytning också ger oss perspektiv på framtiden och hjälper oss att avgöra 

hur vi bör handla.33 Jag tolkar detta som att man genom historiemedvetandet formar en 

berättelse om verkligheten som spänner sig över de tre tidsdimensionerna. Denna berättelse är 

sedan ett hjälpmedel för att avgöra vilka moraliska värderingar som man applicerar på en given 

situation för att bestämma hur man ska agera.   

4.3 Historiska berättelser och narrativ kompetens 

Den språkliga formen av historiemedvetandets funktion som tidsorienterande är berättelsen. 

Den process där det mänskliga medvetandet förstår symbiosen mellan dåtid, nutid och framtid 

tillsammans med sambandet mellan erfarenhet och värderingar sker i berättelseform.34 Ett 

sådant synsätt innebär att det som är avgörande för ett historiemedvetandes nivå av utveckling 

kan beskrivas som narrativ kompetens. En sådan kompetens kan definieras som det mänskliga 

medvetandets förmåga att förstå och ge mening åt det förflutna och på så sätt ge orientering i 

en nutida situation genom minnet av en dåtida verklighet.35 För den aktuella uppsatsen är teorin 

om narrativ kompetens lämplig eftersom den blir ett verktyg för att undersöka de 

historiemedvetanden som uttrycks i det empiriska materialet avseende utvecklingsgrad. Vidare 

                                                           
32 Ibid, 67 
33 Ibid, 66-67 
34 Ibid, 69 
35 Ibid, 69 
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ger den förutsättningar till att besvara uppsatsens andra frågeställning om hur det studerade 

materialet kan användas för att utveckla elevers historiemedvetande.  

För att narrativ kompetens ska kunna användas som måttstock för hur välutvecklat ett 

historiemedvetande är och hur det eventuellt kan stimuleras för att utvecklas vidare krävs någon 

form av definierad utvecklingsprocess. I syfte att åstadkomma detta föreslår Rüsen en typologi 

bestående av fyra olika varianter av historiemedvetande. Dessa är utformade som fyra olika 

typer av historiska berättelser som fyller funktionen att ge orientering i tid.36 I analysen kommer 

dessa refereras till som just historiska berättelser. De olika typerna definieras på följande vis: 

Traditionell berättelse: Rüsen menar att tradition är en viktig del av historiemedvetandets 

orienterande funktion, och att ett totalt förnekande av traditioner skulle leda till en enorm 

desorientering. När historiemedvetandet förser oss med traditioner, påminns vi om ursprung 

och återkommande förpliktelser. I traditionella berättelser får det förflutna betydelse och 

relevans för den nutida verkligheten och framtiden i form av en kontinuitet av förpliktande 

kultur- och levnadsmönster över tid.37 I en traditionell berättelse baseras moraliska värderingar 

på just tradition. De riktlinjer från det förflutna som avgör handlingsutrymme i nutid tar formen 

av dessa obestridliga, stabila kultur-och levnadsmönster. Dessa traditioner verkar också för att 

definiera gemenskap i olika sociala grupperingar genom upprätthållandet av känslan av ett 

gemensamt ursprung.38 I kontext av denna uppsats empiri tolkar jag det som att artiklar som 

argumenterar för ett viss agerande och som argument pekar på en tradition eller en konkret 

historisk händelse, till exempel undertecknandet av ett fördrag, som moraliskt bindande. 

Exemplarisk berättelse: Den exemplariska berättelsen skiljer sig från den traditionella genom 

att det inte är traditioner utan istället generella, tidlösa regler som avgör hur man bör agera i en 

nutida situation. I den traditionella berättelsen ger specifika historiska händelser och traditioner 

i sig orientering. I den exemplariska berättelsen får dessa händelser ingen betydelse i sig själva, 

utan får endast relevans när de används för att belysa de abstrakta, tidlösa regler som styr 

handlande. Detta innebär att den exemplariska berättelsen kan använda vilken historisk 

händelse som helst, så länge den kan användas för att bekräfta dessa tidlösa regler. Historien 

fungerar i sambandet, vilket namnet antyder, som ett lärande exempel. Det som lärs ut är regler 

för handlande, hur de har utformats genom historien och hur de bör appliceras på nutida 

                                                           
36 Ibid, 70-71 
37 Ibid, 71 
38 Ibid, 73 
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situationer.39 Moraliska värderingar blir i sammanhanget tidlösa. De bekräftas genom att dess 

generaliserbarhet bevisas genom referenser till dåtiden och på så sätt legitimeras de också i 

nutid.  

Kritisk berättelse: Den kritiska berättelsen kan ses som en reaktion mot de bindande traditioner 

och regler som de två föregående berättelserna i typologin presenterar. I en kritisk berättelse 

ses inte historien som bindande för nutidsagerande. Dock förnekas inte att man på något sätt är 

en del av historien, så för att neka dess bindande funktion måste berättelsen om det förflutna på 

något sätt diskrediteras. Detta kan göras genom kritisk historisk argumentation där bevis läggs 

fram för att visa på att det förflutna är feltolkat eller präglat av osäkerhet till en sån grad att det 

inte kan anses vara förpliktigande i nutid.40 En sådan argumentation, som problematiserar 

rådande kulturmönster och värderingar kallar Rüsen för ”counter-narratives”.41 Berättelser av 

den här typen formulerar historiska argument genom avståndstagande från andras orientering i 

historien. Ett annat sätt att distansera sig från det förflutna kan vara att peka på att nutida 

förutsättningar har förändrats så mycket att förflutna kultur- och livsvärden inte längre kan 

anses vara bindande. Genom att kritisera historien på detta sätt nekas tidigare värderingar att 

avgöra nutida handling. I förhållande till moraliska värderingar ifrågasätter den kritiska 

berättelsen dessa genom att presentera historiska bevis för deras omoraliska uppkomst eller 

konsekvenser.  

Genetisk berättelse: I detta perspektiv utgör förändring kärnan för att förstå det förflutna, 

argumentationen grundar sig i uppfattningen att ”tiderna förändras”.42 Med ett sådant synsätt 

ses inte traditioner eller abstrakta regler som fullständigt bindande, men man kritiserar inte 

heller historiens förpliktigande. I en kritisk berättelse ses förändrade förutsättningar i nutiden 

som ett skäl för att helt neka det förflutnas förpliktigande i nutid. I den genetiska berättelsen 

accepteras givna historiska berättelser, men i en tolkningsram där de förpliktelser till det 

förflutna vi har i nutiden förändras i karaktär eftersom förutsättningarna eller samtidskontexten 

oundvikligen förändras. Denna förändring blir också kontinuerlig eftersom den pågår hela 

tiden. I den genetiska berättelsen är framtiden minst lika avgörande som det förflutna för vårt 

handlingsutrymme i nutiden. Detta eftersom nutiden kan ses som ett vägskäl, en del av en 

historia stadd i ständig förändring. Moraliska värderingar blir här dynamiska och tidsberoende. 

                                                           
39 Ibid, 73 
40 Ibid, 72-73 
41 Ibid, 74-76 
42 Ibid, 76 
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Förändring och utveckling blir delar av värderingar genom accepterandet av att det finns olika 

synsätt och perspektiv på en given situation.43 

4.4 Historiemedvetandets utveckling 

Den typologi som presenteras ovan är en ansats till att kartlägga hur ett historiemedvetande 

utvecklas under en människas levnadslopp.44 För att kunna använda typologin i detta syfte är 

det utöver att definiera de olika typerna nödvändigt att också diskutera hur dessa relaterar till 

varandra. Detta gör Rüsen genom att se de fyra berättelserna som en trappstegsprogression, i 

ordningen traditionell, exemplarisk, kritisk och genetisk där varje steg förutsätter det 

föregående. Den traditionella berättelsen blir således grunden, början till ett historiemedvetande 

och en förutsättning för all vidareutveckling och de andra typerna byggs sedan på i given 

ordning.45 

Det bör klargöras att de fyra typerna av historiska berättelser är ett förslag på hur ett 

historiemedvetande utvecklas utifrån ett logiskt resonemang, och att omfattande empiriska 

belägg saknas, även om Rüsen menar att den kan vara applicerbar empiriskt.46 Därför bör den 

inte ses som en färdig, bevisad förklaringsmodell till hur ett historiemedvetande utvecklas. 

Vidare är historiemedvetandet så komplext att de fyra stegen inte enkelt kan användas för att 

knivskarpt kategorisera dess manifestationer. De olika typerna förekommer i komplexa 

variationer och blandningar i olika empiriska material och därför finns det inga givna svar.47 

Men som analysverktyg för att undersöka hur historiemedvetande uttrycks i politisk debatt är 

den ändå lämplig då den bidrar med redskap för att särskilja de olika artiklarnas 

historieanvändning och hjälper till att utforma frågeställningar och strategier för 

undersökningen.48 Dessutom bidrar den till att diskutera undersökningens resultat i en 

historieundervisningskontext i samband med det läroplanen föreskriver om elevers 

historiemedvetande. 

5. Analys och Diskussion 

Inom de utvalda temana Solidaritet och mänskliga rättigheter; Främlingsfientlighet och 

debattklimat; Tillväxt och välstånd; samt Mångkultur och integration, förekom olika typer av 

                                                           
43 Ibid, 77. 
44 Ibid, 78. 
45 Ibid, 79. 
46 Ibid, 79. 
47 Ibid, 81. 
48 Ibid, 82. 
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historiska berättelser med olika frekvens. I det här kapitlet lyfts exempel på olika typer av 

berättelser inom respektive tema och analyseras. Förutom att kategorisera artiklarna utifrån 

Rüsens typologi över historiska berättelser analyseras också vilka tidsperioder som man 

refererar till. I slutet av varje debatteman diskuteras eventuella mönster som kan urskiljas 

gällande vilka typer av berättelser som kan urskiljas och också något om hur frekventa de olika 

temana är. 

5.1 Solidaritet och mänskliga rättigheter  

I debatten under flyktingkrisen fokuserade en stor del av artiklarna på vikten av att visa 

solidaritet och medmänsklighet med de människor som flydde till Europa från krig och 

fattigdom över främst Medelhavet.  

I en ledarartikel lyfts bindande kulturmönster som styrande för hur man bör agera. Detta görs i 

form av en traditionell berättelse där det svenska mottagandet av finska flyktingbarn under 

andra världskriget lyfts: ”Vi minns inte att för bara en mansålder sedan var det vi som behövde 

fly. Min far var en av dem. Då tog Sverige emot honom. I dag tar Finland emot så få de någonsin 

kan, liksom övriga Europa. I Sverige är vi relativt generösa.”49 Författaren menar att även om 

Sverige är generösa jämfört med andra länder, görs det för lite för att hjälpa flyktingar. Detta 

argumenterar han för genom att peka på hur nutidens agerande skiljer sig från dåtidens och 

utifrån detta dra slutsatsen att vi inte minns vårt ursprung. Det verkar också som att detta 

ursprung består i både att vara flykting och att hjälpa flyktingar. Detta ursprung, eller denna 

tradition av att både ha varit utsatt själv och att ha hjälpt de utsatta får en bindande funktion i 

berättelsen och uppmanar oss att återigen hjälpa. Dessutom riktar sig författaren i slutet av 

texten specifikt till statsministern med följande ord: ”Statsminister Stefan Löfven (S) som varit 

genant passiv hittills, har både en möjlighet och en skyldighet att leda nu. Han kan ta 

stafettpinnen från Angela Merkel och visa vilket land som en gång hade en hjälte vid namn 

Folke Bernadotte”.50 Även här blir ursprung och tradition bindande. Genom Folke Bernadotte 

räddade Sverige tusentals judiska flyktingar under andra världskriget och därför har vi ett 

ansvar att göra detta även i nutiden. 

I den ovan citerade ledaren menar jag att det inte är alldeles tydligt att det rör sig om en 

traditionell berättelse. Vid första anblick sorterade jag den som en huvudsakligen exemplarisk 

berättelse, med ett fokus på en tidlös förpliktelse att hjälpa människor i nöd. Efter närmare 

                                                           
49 Fredrik Virtanen. ”Tanka Herculesplanen och hämta dem, Löfven”. Aftonbladet. 2015-09-05. 
50 Ibid. 
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analys menar jag dock att större fokus ligger på ursprung och tradition som bindande än regler. 

Författaren nämner till exempel inget om några värderingar eller regler som gäller oavsett 

tidsperiod. Möjligen kan ett sådant resonemang anas implicit men det verkar inte komma fram 

explicit i texten. I sin helhet är artikeln ett exempel på den komplexitet som kan finnas i 

relationerna mellan de olika typerna av historiska berättelser.  

För att vidareutveckla det resonemang som påbörjades i föregående stycke och för att i viss 

mån distansera traditionell från exemplarisk berättelse behövs ett exempel på den senare. I 

följande utdrag från en debattartikel lyfts vissa värderingar och formuleras som de tidlösa regler 

som utmärker en exemplarisk berättelse: 

Det som i den allmänna debatten betraktas som en flyktingkris är i själva verket en djup europeisk 

värderingskris. På spel står själva fundamentet för EU:s tillblivelse. Förra hösten högtidlighöll vi 

20-årsminnet av passagerarfartyget Estonias förlisning. Estoniakatastrofen inträffade under färd i 

Östersjön, mellan Tallinn och Stockholm. Aldrig glömmer vi den kulna septembernatten och 

bilderna av det öppna havet med väldiga vågor där förtvivlade människor kämpade för sina liv. 

Aldrig glömmer vi att över 850 människoliv släcktes den natten. I dag, drygt 20 år senare, brottas vi 

med en annan katastrof, av annan karaktär och av annan omfattning. Enligt FN:s 

flyktingkommissariat befinner sig just nu 60 miljoner människor på flykt runt om i världen. Vad vi 

ser är en humanitär katastrof i paritet med den som Europa brottades med efter andra världskriget. 

Då som nu söker flyktingar skydd undan krig och förföljelse, då som nu handlar det om människor 

som kämpar för sin överlevnad.  

 

Innan hjälpinsatserna i Östersjön sattes i gång den mörka septembernatten för drygt 20 år sedan var 

det ingen som räknade på kostnader eller tillgängliga resurser. Innan heroiska ytbärgare kastade sig 

i det iskalla vattnet för att rädda döende människor var det ingen som satte ett tak för hur många som 

skulle undsättas. Människovärdet överordnades de praktiska förutsättningarna. Liknelser och 

jämförelser haltar - katastrofer är svåra att komparera. Ändå kan paralleller vara tänkvärda. På 

samma sätt som det var självklart att mobilisera gemensamma resurser för att undsätta passagerarna 

från den förlista Estonia borde det vara självklart att mobilisera gemensamma resurser för att 

undsätta dem som i detta nu flyr från krigets helvete. Inte i första hand därför att vi materiellt sett är 

lyckligt lottade och rent praktiskt har de förutsättningar som krävs. Utan därför att vi är bärare av 

värderingar som säger att varje människa har ett okränkbart värde – och därför att vi bekänner oss 

till en människosyn som sätter medmänsklighet framför egennytta.51 

 

       

Det blir tydligt att det inte är en historisk situation i sig som är avgörande för hur debattören 

anser att man bör agera. Det faktum att två vitt skilda historiska händelser, andra världskriget 

och Estonia-katastrofen, används för att bekräfta samma förpliktelse, att hjälpa de i nöd, tyder 

på detta. Debattören pekar på hur människovärdet i en nödsituation blev överordnat praktiska 

förutsättningar i det förflutna och att samma sak måste gälla även i nutid. De värderingar som 

framhålls anses vara fundamentala för den verklighet vi lever i, de ligger till grund för hela 

                                                           
51 Lars Adaktusson. ”Viktigast är människovärdet”. Svenska Dagbladet. 2015-09-14. 
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EU:s tillkomst. Att frångå dessa värden skulle alltså betyda att man frångår det som en viktig 

del av vår verklighet bygger på. Att en förfluten situation i sig själv, med sina unika 

förutsättningar, inte har betydelse framgår också av att det sätts likhetstecken mellan dåtid och 

nutid i bemärkelsen att det rör sig om flyktingar som söker skydd från krig. Debattören pekar 

visserligen på svårigheten att komparera olika historiska katastrofer, vilket antyder att han 

uppfattar historien som föränderlig. Men till skillnad från i en genetisk berättelse tillskrivs de 

förändrade förutsättningarna ingen betydelse. Det är den tidlösa regeln om solidaritet med de 

utsatta som avgör hur debattören menar att man bör agera.  

Även asylrätten används som en tidlös regel i en exemplarisk berättelse i debatten. I en ledare 

skrivs det att asylrätten är en mänsklig rättighet som ska gälla i alla lägen och att den historiska 

erfarenheten av att bryta mot mänskliga rättigheter är usel.52 De mänskliga rättigheterna är 

visserligen ett fördrag. Men det är här inte själva avtalet i sig som är bindande. Istället är de 

mänskliga rättigheterna som regler som ska gälla i alla lägen som styr hur vi bör handla.  Till 

skillnad från föregående exempel är det inte ett positivt exempel från historien som används för 

att bekräfta reglerna, utan istället en generell referens till hur brytandet av dessa regler fått 

negativa konsekvenser genom historien.  

Historien används också som något negativt när man i flera fall refererar specifikt till Europas 

mörka förflutna. En ledarartikel lovordar Tysklands, och särskilt Münchens, solidaritet med de 

människor som kommer till landet. Staden har trätt fram som medmänsklighetens centrum och 

författaren menar att detta är extra slående med tanke på stadens historia som nazirörelsen 

huvudstad.53 Efter en detaljerad redogörelse för Münchens framträdande roll i det tredje riket 

berättar författaren om hur nya generationer tyskar sedan krigsslutet fått stå ut svepande 

referenser till nazismen och Förintelsen, ett ”kollektivt skuldbeläggande”.54 Genom att 

författaren sedan går vidare med att redogöra för hur Tyskland i nutid tagit stort ansvar i 

flyktingkrisen accentueras kontrasten. Med Rüsens teori blir detta också en form exemplarisk 

berättelse. Liksom i föregående stycke används historien som ett varnande exempel för vad som 

kan hända när medmänsklighet och empati får stå tillbaka för intolerans. Det tyska folket har 

lärt sig av sitt mörka förflutna, man gör inte om samma misstag utan väljer att gå en annan väg. 

Vissa paralleller går att dra till Axelssons forskning. I EU-debatten användes andra världskriget 

ofta för att argumentera för ett EU-inträde. Man tog alltså avstånd från den våldsamma historien 

                                                           
52 Karin Pettersson. ”Sverige ska inte tävla mot botten”. Aftonbladet. 2015-11-25. 
53 Per T Ohlsson. ”Europas bultande hjärta”. Sydsvenskan. 2015-09-13. 
54 Ibid.  
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för att få till stånd en förändring, fredligt samarbete inom unionen. Axelsson definierar 

emellertid detta som en kritisk berättelse. Man tar i debatten avstånd från kriget och ser det som 

ett varnande exempel och som argument för ökat samarbete.55 Jag menar att både mitt och 

Axelssons berättelse i huvudsak är exemplariska med argumentet att historien i båda 

berättelserna är bindande. Historiens bindande funktion nekas inte, tvärtom så blir man 

synnerligen bunden att inte upprepa samma misstag. Historien diskrediteras inte i bemärkelsen 

att den är osann eller att det är osäkert vad som har hänt, utan det som kritiseras blir snarare 

dåtidens människors agerande.  

Referens till Förintelsen förekommer även i debattartikeln ”Världshistorien pågår nu – ta 

ställning för något du kan stå för i framtiden”. Debattören inleder med att berätta om sin egen 

historia, hur hon läste Anne Franks dagbok i högstadiet och hur chockerande det var att någon 

kunde tänkas ange Anne Frank och hennes familj. Hon menar att de flesta idag skulle svara att 

de aldrig hade gått med på nazisternas världsbild om de levt på trettiotalet. Artikeln avslutas 

med konstaterandet att 1930-talets samhällsutveckling inte är vårat ansvar, men 2010-talets är 

det.56  Även i denna artikel ses alltså det förflutna i en exemplarisk berättelse som ett varnande 

exempel. Författaren menar att vi är skyldiga att lära oss av historien för att inte agera på samma 

sätt i nutid. Att använda historien som varnande exempel på det här sättet i politisk debatt är 

något som även tidigare forskning visat förekommer. I Gustafsson används en ekonomisk kris 

i Argentina som varning, debattören menar att samma sak kommer ske även i Europa om man 

inte vidtar rätt åtgärder.57 Även i EU-debatten på 90-talet förekom historien som varnande 

exempel, bland annat av nej-sidan som i exemplariska berättelser jämförde EU-samarbetet med 

olika odemokratiska statsbildningar i det förflutna.58 

Sammanfattningsvis kan historieanvändning i temat Solidaritet och mänskliga rättigheter delas 

upp i två kategorier. I den ena kategorin argumenterar man för att ett förflutet av att ha hjälpt 

människor på flykt och i nöd binder oss till att visa solidaritet med de som flyr idag. Detta görs 

genom att hänvisa till en tradition av altruism i en traditionell berättelse, men också genom 

exemplariska berättelser där regeln om solidaritet anses gälla oavsett situation och tidsperiod. I 

den andra kategorin argumenterar man för samma sak, och även här i exemplariska berättelser. 

                                                           
55 Axelsson. Historien i politiken – Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990–1994. 

2006, 170. 
56 Sofia Zettermark. ”Världshistorien pågår nu – ta ställning för något du kan stå för i framtiden”. 

Sydsvenskan. 2015-09-08. 
57 Gustafsson. ”Historia på frukostbordet”. 2013, 207. 
58 Axelsson. Historien i politiken – Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990–1994. 

2006, 98. 
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Men här sker det genom hänvisningar till och fördömande av Europas mörka förflutna. 

Historien blir ett varnande exempel som binder oss att inte agera på samma sätt i nutiden.  

I temat dominerade exemplariska berättelser om det förflutna. Detta kan bero på att värden som 

solidaritet och medkänsla med andra människor för många känns som självklara. Även om man 

förespråkar en minskad invandring syns det inte troligt att man skulle argumentera mot värdet 

av solidaritet med andra människor. Även de mänskliga rättigheterna framstår i sammanhanget 

som tidlösa regler, trots att de i sin nuvarande form är relativt nya. Därför blir även dessa 

berättelser exemplariska, jämfört med om man till exempel hade talat om en förpliktelse till 

själva avtalet om de mänskliga rättigheterna, då det hade rört sig om traditionella berättelser. 

Det förefaller inte heller märkligt att det saknas kritiska berättelser i temat då ett nekande av de 

mänskliga rättigheternas betydelser eller konsekvenserna av att frångå dem under exempelvis 

Förintelsen knappast är aktuellt. 

Det kan emellertid vara meningsfullt att i sammanhanget diskutera när artiklarna inom temat 

Solidaritet och mänskliga rättigheter publicerades. Totalt sorterades 14 stycken artiklar in under 

temat. De som används här i analysen var de som tydligast illustrerade de olika historiska 

berättelserna. Av dessa 14 artiklar publicerades endast två under den andra tidsperioden som 

undersöktes, alltså 29/10–26/11. Detta är visserligen ett för litet urval för att dra några definitiva 

slutsatser. Men det är det ändå inte orimligt att argumenten ändrade karaktär när situationen 

förändrades under hösten. Även om man inte argumenterade för minskad solidaritet eller 

inskränkning av mänskliga rättigheter kanske man tenderade att mer sällan lyfta dessa värden 

som argument för en generösare flyktingpolitik.  

5.2 Främlingsfientlighet och debattklimat 

I samband med flyktingkrisen uttrycktes i debatten ofta oro över främlingsfientlighet och 

rasism. I historieanvändandet gjordes referenser bland annat till Sveriges 1990-tal, men även 

till Tysklands 30-tal. Dessutom förs i flera artiklar en slags metadebatt, där man argumenterar 

för att debattklimatet blivit hårdare. Ofta uttrycker man då att retoriken blivit mer 

främlingsfientlig, vilket är orsaken till att främlingsfientlighet och debattklimat i denna uppsats 

har slagits ihop till ett tema. Det finns ett tydligt samband mellan detta tema och föregående 

tema. Skillnaden ligger i att här protesterar man ofta mot främlingsfientlighet och förespråkar 

därmed indirekt ökad solidaritet. I föregående tema argumenterade man istället direkt för 

solidaritet och medmänsklighet. 
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I en debattartikel berättar Niven Atie om sin egen personliga historia som palestinsk flykting 

som fick uppehållstillstånd i Danmark och sedan växte upp där.59 Hennes familj fick boende 

och nya livschanser och hon menar att Danmark då stod för generositet och tolerans. Successivt 

menar dock debattören sig har sett en förändring. En jämförelse görs mellan Sverige och 

Danmark:  

Danska partier radade upp främlingsfientliga utspel och hela debattklimatet präglades av 

misstänksamhet mot invandrare. Krigstraumatiserade människor som söker tryggheten och nystart i 

livet betraktades som lyxsökare och främlingsfientligheten blev rumsren. Samtidigt såg jag hur 

svenska partier isolerade det enda främlingsfientliga partiet, debattklimatet var mer konstruktivt och 

det fanns en genuin vilja att förstå utsattas situation.60 

Genom debattörens berättelse om sin uppväxt i landet målas bilden av ett ursprungligt Danmark 

präglat av generositet och tolerans upp. Debattartikeln i sig är kritisk mot den restriktiva danska 

invandringspolitiken. Men det är inte historien som kritiseras. Utifrån Rüsens termologi är den 

historiska berättelsen därför traditionell. Detta eftersom det är en nordisk kultur av generositet 

och tolerans som tas upp som bindande för hur man borde agera. Kritiken riktas mot Danmark 

som enligt författarens mening bryter mot traditionen, medan Sverige som hedrar traditionen 

lyfts som ett positivt exempel. 

Artiklar som oroar sig för en ökad svensk främlingsfientlighet förekommer också, ofta dyker 

de då upp senare under hösten, i samband med brandattentat mot asylboenden och skolattacken 

mot grundskolan Kronan i Trollhättan då tre människor mördades. Även här berättas om en 

svensk tradition av öppenhet och tolerans:  

Sverige är ett bra land just för att det i mindre utsträckning än de flesta länder har delat in människor 

efter klass, hudfärg, religion eller sexuell läggning. Här har man kunnat känna sig trygg. Det är bland 

annat det som har lockat många att invandra till Sverige. Låt oss inte slarva bort det.61 

Utsägelsen i denna kulturartikel påminner mycket om den i föregående stycke. Men, i artikeln 

målas också upp en annan bild utav det förflutna, som säger emot. Författaren pekar på en 

mörkare sida av historien och refererar då till Lasermannens härjningar 1991 och även Peter 

Mangs, två gärningsmän som agerade utifrån rasistiska motiv. I nutid menar författaren att 

samma obehagskänslor som han hade då återkommer när han i nutid läser om nedbrända 

flyktingförläggningar.62 Intrycket blir att han oroar sig för att historien upprepar sig på ett 
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negativt sätt. Den historiska berättelsen framstår som traditionell, där det är den svenska 

kulturen av öppenhet och tolerans som är det normala och som borde vara bindande för 

agerandet i nutid. Den mörka historien blir i sammanhanget avvikande undantag, ett hot mot 

traditionen. 

Även Åsa Pettersson drar paralleller mellan Sverige i nutid och under 1990-talet i ledarartikeln 

”Hatretorik som gör människor livrädda”. Dock verkar främlingsfientligheten för henne inte 

vara ett undantag i historien. Hon skriver att den under 90-talet var ett ”grundackord i 

samhällsdebatten”.63 Även i referenser till äldre historia ges samma intryck:  

”När offentligheten får flyktingar och människor som tigger på hjärnan bör varningsklockorna ringa 

för den som kan något om Europas 1900-tal”, skrev Dagens Nyheter chefredaktör Peter Wolodarski 

i helgen. I sommar har historien ekat här på hemmaplan i form av attacker och planerade attentat 

mot flyktingläger.”64 

Den berättelse som här framträder är på många sätt kritisk mot den traditionella berättelse 

av tolerans och öppenhet som diskuterats tidigare. Genom att fokusera på mörkare kapitel 

i historien och inte framställa dessa som avvikande bygger Petterson upp en slags 

motberättelse som motbevisar berättelsen om tolerans. Dock nekas inte det förflutnas 

betydelse för nutiden, de lärdomar som dras i sammanhanget visar hur vi i nutiden inte 

ska agera och historien fungerar därmed som ett varnande exempel i en exemplarisk 

berättelse.  

Det förflutna har hittills i temat berättats som en tradition av solidaritet, tolerans och 

öppenhet befläckat av undantag av rasism och främlingsfientlighet, alternativt en mörk 

historia av främlingsfientlighet och förföljelse. Det finns dock nyanser i debatten. I en 

kulturartikel menar historikern Helene Lööw att den nutida vågen av brandattentat mot 

flyktingförläggningar hade kunnat förutses genom att studera det förflutna.65 Liksom i 

föregående artiklar används Sverige under 80- och 90-talen för att förstå förhållanden i 

nutiden. Lööw redogör för ett förflutet präglade av protester mot nyetablerade 

flyktingförläggningar och moskéer, attacker mot de förstnämnda, etableringar av 

militanta vit maktgrupperingar, våld och trakasserier mot hbtq-personer, vandalisering av 

judiska begravningsplatser och Lasermannens attentat. Hon menar dock att det då inte 

rörde sig om någon koordinerad rörelse utan flera parallella fenomen som sammanföll i 
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tid. Detta menar hon är fallet även i nutid och att man måste förmå att se samtidigt. 

Dessutom påpekar hon skillnader mellan det förflutna och nutid. Den viktigaste hon tar 

upp är den kommunikativa revolutionen, hur en viss typ av retorik flyttat ut på nätet och 

där sprids snabbt. Artikeln avslutas genom att konstatera att många nu säger sig inte känna 

igen Sverige, eller att detta inte är deras Sverige. Men författaren menar att det är visst 

vårt Sverige och att vi inte är något historiskt undantag.66  

Lööws historieanvändning skiljer sig från de föregående inom temat. Beskrivningen av 

det förflutna är snarlik, men den betydelse det tillskrivs är annorlunda. De fenomen hon 

beskriver ses inte som undantag från en historia av solidaritet och inte heller nutiden blir 

något undantag. Något ursprung eller tradition som förpliktigar blir inte synlig i texten. 

Det är alltså inte frågan om någon traditionell berättelse. Det förflutna blir något man kan 

lära av men samtidigt betonas det att nutidsförhållandena ser annorlunda ut, till exempel 

på grund av ny informations- och kommunikationsteknik. Eftersom situationen i sig 

därigenom får betydelse betyder det att inga tidlösa regler som kännetecknar en 

exemplarisk berättelse blir bindande för hur man ska agera. Samtidigt som historien i 

artikeln inte styr agerandet i nutiden kritiseras den inte heller i form av en kritisk 

berättelse. Lööw nekar inte att det förflutna har betydelse för agerande i nutiden, tvärtom 

så pekar hon på likheter mellan tidsperioderna, hur nutidens situation hade kunnat förutses 

och att man kan dra lärdomar av det förflutna om hur man bör agera i nutiden. Samtidigt 

påpekas som sagt hur nutiden skiljer sig från det förflutna och därigenom markerar Lööw 

hur historien kännetecknas av förändring. Eftersom historien inte upprepar sig kan inte 

det förflutna visa exakt hur vi bör agera i nutiden, men det går inte heller att helt förneka 

de lärdomar som man kan dra ifrån historien. Utifrån Rüsens teori återges i artikeln alltså 

en genetisk berättelse. Vi har förpliktelser till det förflutna men dessa har ändrat karaktär 

eftersom situationen inte är densamma. 

Sammanfattningsvis kan man även inom temat Främlingsfientlighet och debattklimat 

urskilja två kategorier, eller historietolkningar som har mycket gemensamt med de som 

utkristalliserade sig i föregående tema Solidaritet och mänskliga rättigheter. Detta 

framstår som naturligt då de båda temana till viss del kan sägas vara två sidor av samma 

argument. Det som skiljer de båda tolkningarna åt i temat främlingsfientlighet är vilken 

roll man anser att främlingsfientligheten har haft genom historien. I den ena 
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historietolkningen används traditionella berättelser där man målar upp ett Sverige eller 

ett Norden som i det förflutna har stått för öppenhet, tolerans och generositet mot 

människor som flyr hit. Det är detta ursprung som blir bindande för hur vi bör agera i 

nutiden. I sammanhanget tar man upp historiska perioder där främlingsfientlighet och 

rasism varit framträdande i samhället och dessa framställs då som avvikande brott mot 

traditionen. Den andra historietolkningen ser inte främlingsfientlighet och rasism som ett 

undantag i historien utan snarare något kontinuerligt. Denna exemplariska berättelse kan 

alltså sägas kritisera bilden av en ljus historia och därmed blir historien snarare ett 

varnande exempel än ett föredöme. I en artikel erkänns båda historietolkningarna i en 

genetisk berättelse där det förflutnas betydelse för nutiden inte nekas, men där det 

framförallt betonas att dagens situation inte är densamma som exempelvis början av 

1990-talet, och därför har vår förpliktelse till det förflutna ändrat karaktär.  

5.3 Tillväxt och välstånd 

När debatten handlade om ekonomiska faktorer användes historien i det empiriska materialet 

nästan uteslutande för att visa på invandringens långsiktiga fördelar för mottagarlandet. De 

eventuella kostnader och utmaningar som lyfts i artiklarna beskrivs som kortsiktiga och därmed 

av lägre betydelse.  

I en essä berättar Dick Harrison genom en mängd utförliga exempel om invandring till Sverige 

genom historien och hur perioder av hög invandring har sammanfallit med ökad tillväxt och 

ekonomiskt välstånd.67 Genom detta förfarande definieras en tidlös sanning: att fredlig 

invandring långsiktigt uteslutande har en positiv effekt på mottagarlandet. Något som är 

utmärkande med denna essä är den stora mängd olika historiska händelser som används, från 

medeltiden fram till slutet av 1900-talet. Detta medför att den exemplariska berättelse Harrison 

återger om och om igen bekräftas. Historien blir ett lärande exempel för nutiden i en 

exemplarisk berättelse. Samtidigt går det inte att urskilja att Harrison förnekar att 

förutsättningar för invandring förändras genom historien. Tvärtom visar de olika exempel som 

tas upp hur mycket de olika perioderna skilde sig åt. Men oavsett förutsättningar så leder alltså 

invandringen till långsiktig ekonomisk tillväxt. Dessutom sägs väldigt lite om nutidens 

förutsättningar, utan fokus ligger nästan uteslutande på det förflutna som en erfarenhetsspegel 

som ger tydliga riktlinjer för nutiden. 
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Ett annat vanligt argument i debatten var att man såg flyktingkrisen som en möjlighet för att 

bygga ut samhället. I en kulturartikel menar författaren att de utgifter som uppstår av att ta hand 

om flyktingar också är en inkomst, ”något Keynes lärde ut redan på 30-talet”.68 Vidare 

konstateras att en planerad satsning på samhällsbygge skulle kunna vända flyktingsituationen 

från en kris till en möjlighet.69 Resonemanget som förs är att de utgifter som uppstår på ett ställe 

blir inkomster någon annanstans och att ekonomin därmed inte påverkas negativt av 

invandringen. Den referens till historien som görs reflekterar inte över om huruvida de 

ekonomiska åtgärder som var framgångsrika på 30-talet kommer vara lika framgångsrika med 

nutida förutsättningar, utan detta ses som en given regel. Ett liknande resonemang förs i en 

debattartikel där man gör en generell referens till det förflutna: ” Vid varje systemkris i historien 

kan samhället välja olika vägar. Historien har visat oss att det går att satsa sig ur kriser. Sverige 

borde ta denna historiska möjlighet att bygga ut samhället…”.70 I båda fallen rör det sig om 

exemplariska berättelser där historien blir ett exempel för hur man bör agera även i nutid.  

Utöver att använda de ekonomiska vinsterna med invandring genom historien som ett argument 

lyftes också ofta historiska konsekvenser av att se invandring endast som en kostnad. Harrison 

kritiserar till exempel ett beteende han ser hos nutida politiker som uppfattar invandring 

uteslutande som ett problem. För att visa på riskerna med ett sådant förhållningssätt lyfter han 

den svenska statens ovilja att tillåta judar att immigrera under 30-talet. En politik som i 

efterhand visade sig vara ett fruktansvärt misstag, och som ur ett strikt ekonomiskt perspektiv 

dessutom ledde till att Sverige miste många välutbildade medborgare.71 Samma historiska 

händelse används även i en annan artikel som varnande exempel. Författarna refererar till 

Éviankonferensen 1938 då 32 länder diskuterade vad man skulle göra med de judar som flydde 

från Tyskland och Österrike:  

Alla uttryckte sin sympati med flyktingarna men ansåg sig inte kunna göra mer. De hade inte råd, 

deras ekonomier var redan ansträngda, de var oroliga för stigande arbetslöshet, för att judarna skulle 

bidra till mer antisemitism i landet, för social oro och ökade motsättningar.72 
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Även genom detta resonemang används historien som en spegel men för hur vi inte bör agera i 

nutid. Främst är det konsekvenserna i form av mänskligt lidande som betonas men i det första 

exemplet lyfts också ekonomisk förlust som ett argument. 

I debattemat Tillväxt och välstånd dominerar exemplariska berättelser om historien. Fredlig 

invandring är enligt artiklarna uteslutande positivt för ett lands ekonomi på lång sikt. De 

kostnader som kan uppstå är kortsiktiga och får enligt debattörerna alldeles för stort fokus i 

samhällsdebatten. De historiska berättelser som urskiljs i materialet reflekterar inte över att 

förutsättningarna i nutid ser annorlunda ut. I varje fall bedöms dessa förändringar inte vara av 

sådan karaktär att regeln om invandringens korrelation med ekonomisk tillväxt upphör att vara 

bindande.  

Mängden artiklar om ekonomi där man refererade till historien var relativt få vilket också 

återspeglas i avsnittets längd. De referenser som fanns var i regel korta och generella, med 

Harrisons essä som undantag. Detta överensstämmer med Axelssons resultat gällande 

ekonomiska argument under EU-debatten.73 En skillnad är de historiska referenser som gjordes 

i Axelssons studie var inom en relativt begränsad ram, den närmaste historien.74 Under 

flyktingkrisen var den historiska referensramen betydligt större, med argument från 1200-talet 

fram till idag. En möjlig orsak till detta kan vara att det är enklare att finna jämförbara exempel 

på ekonomiska konsekvenser av invandring i det förflutna än av stora mellanstatliga unioner. 

5.4 Mångkultur och integration 

En stor del av debatten under flyktingkrisen handlade om hur invandringen ledde till möten 

mellan olika kulturer och vilka konsekvenser detta skulle få. Vanliga fenomen som diskuterades 

i sammanhanget var mångkultur, nationalism och integration. Under detta temat återfanns 

artiklar som förespråkade ett minskat flyktingmottagande eller ett totalt invandringsstopp. 

Dessa använde sig i regel av misslyckad integration och kulturkrockar genom historien som 

argument. 

I en essä motsätter sig Oskar Sjöström starkt den nationalistiska bild av Sverige han menar att 

Sverigedemokraterna har. Författaren kritiserar beskrivningen av en ursprunglig, enhetlig 

svensk kultur som han menar att Sverigedemokraterna vill återskapa. Denna enhetliga 

majoritetskultur har enligt honom aldrig funnits.75 Istället redogörs i essän för en motberättelse 
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om Sveriges kultur under första halvan av 1800-talet. Som referens använder sig författaren av 

planschverket ”Ett år i Sverige” som utgavs under åren 1827–1835: 

Det framstod därför som viktigt att för framtiden samla ihop och spara så mycket av dem som 

möjligt. Och det är precis här, med detta ändamål, som myten om den svenska nationen föds. Men 

det Sverige som beskrivs och hyllas i boken är inte någon heterogen nationalkultur utan ett 

sammelsurium av folkliga kulturyttringar med påtagliga regionala avvikelser och säregenheter i 

fråga om levnadssätt, traditioner, sedvänjor, klädsel och till och med språk och utseende - vad 

sverigedemokrater sannolikt skulle kalla "etniska enklaver" - som existerade sida vid sida i inom 

rikets slumpmässigt tillkomna gränser. Alltså inte en nation, utan många.76 

I essän kan alltså två motsatta historiska berättelser om svensk kultur urskiljas. Dels återger 

författaren den berättelse som han menar är Sverigedemokraternas tolkning av historien. Detta 

är nödvändigt för att han sedan ska kunna konstruera en mot-berättelse. I den första berättelsen 

blir den föreställda enhetliga kulturen bindande för agerande i nutiden. Uppfattningen är att det 

finns ett svenskt ursprung som präglas av vissa fixerade kultur- och levnadsmönster och målet 

i nutid är att försöka återskapa denna kultur. På så sätt blir dessa kultur- och levnadsmönster 

högst förpliktigande i nutiden. Ska denna enhetliga ursprungskultur kunna återskapas måste alla 

människor i nationen tillägna sig den och mångkultur blir då ett hot.77 

Den andra berättelsen, motberättelsen, är mer komplex när det gäller vilken typ av berättelse 

det rör sig om. Det är tydligt att den kritiserar den första berättelsen, genom att lägga fram 

historiskt källmaterial som motbevisar den traditionella berättelsen om en enhetlig kultur. På så 

sätt nekas också denna berättelses bindande funktion. I den bemärkelsen går det alltså att 

argumentera för att den andra berättelsen om ett mångkulturellt Sverige är en kritisk berättelse 

med Rüsens termologi. En invändning skulle kunna vara att författaren inte kritiserar det 

förflutnas bindande funktion i nutid generellt. Det är det förflutna som målas upp i den första 

berättelsen och dess bindande funktion som nekas. Möjligtvis skulle författarens berättelse om 

det mångkulturella Sverige på 1800-talet ses som en traditionell berättelse där mångkulturen i 

sig blir ett bindande element för nutidsagerande. Emellertid verkar inte Sjöström ha som syfte 

att använda den mångkulturella berättelsen som bindande för nutidsagerande utan endast för att 

kritisera berättelsen om den enhetliga svenska kulturen. Således framstår berättelsen som kritisk 

i den kontext den förekommer i.  

De båda berättelserna som syns i Sjöströms essä går att komparera med den berättelse om Island 

som Islands klocka förmedlar. Enligt Gustafsson accepterade en majoritet av dåvarande 
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recensenter bokens berättelsen som en trovärdig representation av det förflutna.78 I boken 

framställs tidsperioden handlingen utspelar sig på bottnen på en U-formad kurva som beskriver 

den isländska nationens framgång. Efter att ha föregåtts av en storhetstid under medeltiden är 

det isländska folket nu förtryckta av danskarna.79 I Sverigedemokraternas traditionella 

berättelse, som Sjöström beskriver den, ligger Sveriges kulturella storhetstid i det förflutna. I 

nutid har kulturen förfallit i ”degenererad kulturrelativism och påtvingad etnisk mångfald”.80 

Den kritiska berättelsen kan sägas vara neutral, just eftersom den är en form av icke-

nationalism. Någon storhetstid för svensk enhetlig kultur har inte funnits, utan är en 

eftertidskonstruktion, liksom nationalism inte är en verklig utan föreställd gemenskap. 

I debatten om integration diskuterades dels hur nyanlända på ett så effektivt sätt som möjligt 

skulle kunna integreras och dels användes misslyckad integration som ett argument för en 

ändrad invandringspolitik. I en essä som huvudsakligen handlar om städer i Romarriket 

diskuterar Eva Rystedt också hur människor från olika kulturer integrerades i huvudstaden 

Rom.81 Författaren menar att man från detta kan dra lärdomar från det förflutna som kan 

användas i nutidens invandrarsituationer. Genom att undersöka hur romerska medborgare med 

”utländsk bakgrund” presenterar sig i historiska källmaterial konstaterar Rystedt att dessa 

konstruerade en slags ”kumulativ identitet” med inslag från flera olika kulturer: 

En person som stammade från staden Palmyra i Syrien - händelsevis aktuell i dagspolitiken - bär ett 

alltigenom latinskt namn. Han hade varit slav men blivit frigiven och så även romersk medborgare. 

Han skriver på latin om ett tackoffer han gjort till Sol, den i Syrien dominerande solguden, och anger 

att han själv, liksom hustrun och sonen, har arbete i horrea Galbana, ett magasin för lagring av 

importerad säd som låg nära Tibern. På palmyrensk arameiska, alltså hans födelsespråk, tillägger 

han att han tillsammans med andra palmyrener i Rom dedicerat ett altare till guden Malachbel och 

Palmyras gudar. Denne man hade parallella identiteter som han uppenbarligen önskade exponera.82 

Genom att använda antikens Rom som ett positivt exempel argumenterar författaren för en 

integration där olika kulturer berikar varandra genom att alla invånare i en stad eller ett land 

skapar kumulativa identiteter på detta sätt. I essän ges inga konkreta förslag på hur detta skulle 

kunna ske i nutid, och inte diskuteras hur nutidsförhållanden skiljer sig från dåtid. Den 

berättelse som återges blir exemplarisk, författaren fokuserar främst på förhållanden i det 

förflutna och använder historien som ett föredöme för hur man kan agera i nutid. 
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En annan artikel som återger exemplariska berättelser för att ge styrning åt handlande i nutid 

föreslår fristäder som ett sätt att testa och utvärdera olika integrationspolitiska åtgärder. Dels 

används perioden 1944–1970 som ett exempel på hur flyktingar från Norden och Östeuropa 

integrerades framgångsrikt i det svenska samhället.83 Dessutom används historien mer utförligt 

för att bekräfta att införandet av fristäder för att pröva olika sorters politik genom det förflutna 

varit framgångsrikt och därmed också borde användas i nutid. Som exempel lyfter författarna 

både hur Gustav III gjorde Eskilstuna till en fristad för att testa idéer om fri konkurrens och hur 

Deng Xiaoping gjorde småstaden Shenzhen till en fri ekonomisk zon, för att pröva kapitalism.84 

Båda fallen presenteras som framgångssagor och bekräftar därmed fristadskonceptet som 

framgångsrikt oavsett situation i det förflutna och därmed också applicerbart i nutiden. 

I en annan artikel ger Anders Persson en bild av sin hemstad Landskrona, som han menar är 

fullständigt segregerad och dömer ut de senaste decenniernas integrationspolitik som 

misslyckad.85 Författaren förespråkar ett tillfälligt stopp i flyktingmottagandet för att Sverige 

ska klara av att integrera de människor som har kommit hit. Situationen jämförs med de 

utmaningar som 1800-talets industrialisering innebar:  

Utmaningen att integrera alla dessa invandrare/flyktingar är närmast att likna med 

industrialiseringens början i slutet på 1800-talet, då städerna fylldes av människor som var 

okvalificerade för den arbetsmarknad som då rådde och istället hamnade i den tidens utanförskap 

med misär och alkoholism som följd. Med mycket möda och stort besvär lyckades staten med tiden 

tillhandahålla utbildning, arbete och andra välfärdstjänster åt alla. Det ledde till att Sverige, till 

överväldigande del under ledning av det socialdemokratiska partiet, kunde bygga upp en av de mest 

avancerade modellerna i världen för hur ett samhälle ska styras. Vi står inför liknande utmaningar 

idag med samma behov av att hitta lösningar.86 

Genom denna referens till historien beskrivs en nutid där de som invandrar till Sverige riskerar 

att hamna, eller redan har hamnat i utanförskap eftersom de är okvalificerade för den 

arbetsmarknad som finns. Historien används alltså i en exemplarisk berättelse där regeln tycks 

vara att när en stor mängd människor kommer till en plats under kort tid uppstår stora problem 

om de inte kan få några jobb. Noterbart är att trots att Persson argumenterar för ett 

invandringsstopp berättar han också om hur man faktiskt lyckades lösa krisen under 1800-talet. 

Den ledde till och med fram till det avancerade svenska välfärdssystemet. Den historiska 

berättelsen som används skulle alltså troligtvis lika gärna kunna användas som argument för att 
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Sverige har klarat svåra integrationsutmaningar i det förflutna och därmed också kan klara det 

i nutid. I den aktuella artikeln ligger dock fokus på att Sverige på 1800-talet ”med mycket möda 

och stort besvär” klarade av att integrera de som flyttade in i städerna, och Persson menar att 

detta i nutid betyder att det krävs kraftiga begränsningar i invandringen för att man ska kunna 

lyckas med integrationen även denna gång. 

I temat Mångkultur och integration är det återigen de exemplariska berättelserna som är mest 

återkommande. Det förflutna används i sammanhanget som exempel dels för att visa på hur 

framgångsrik integration ägt rum men också för att betona de utmaningar som stor invandring 

innebär för ett samhälle. Inom temat lyfts också frågan om nationell kultur, hur svensk kultur 

har sett ut i det förflutna. Två olika berättelser återfinns här, en traditionell berättelse om en 

svensk ursprungskultur som präglas av enhetliga levnadsmönster och en kritisk berättelse som 

motsätter sig bilden av ett kulturellt homogent Sverige i det förflutna och istället återger en 

motberättelse om mångkultur och heterogenitet.  

6. Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att sett över alla fyra debatteman som 

undersökts är exemplariska berättelser den tydligt vanligaste typen när man använder sig 

av historia i sin argumentation. Dessa exemplariska berättelser går att dela upp utifrån 

vilken typ av historia man använder som exempel. Antingen använder man det förflutna 

som ett föredöme genom ett positivt exempel som bekräftar en tidlös regels legitimitet. 

Alternativt blir historien ett varnande exempel då man refererar till mörka händelser eller 

situationer man skäms för och som har uppstått för att man frångått en sådan tidlös regel. 

Paralleller går att dra till Axelssons undersökning, där författaren kunde se skillnader 

mellan den svenska och norska EU-debatten. I den svenska debatten dominerade 

berättelser som blickade framåt, med framsteg och förändring som fokus. Den norska 

debattens berättelser var mer tillbakablickande och gjorde jämförelser med ett eventuellt 

EU-medlemskap och huruvida detta skulle utgöra ett hot mot traditionella nationella 

värden.87 I flyktingdebatten var alltså den tillbakablickande berättelsen dominerande då 

man använde det förflutna som varnande exempel eller föredöme för nutidsagerande. 

Men berättelser där framtiden var mer närvarande kunde också urskiljas till exempel när 

man såg invandringen som en möjlighet att bygga ut samhället. 

                                                           
87 Axelsson. Historien i politiken – Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990–1994. 

2006, 312. 
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Om man utgår från Rüsens teori om en progression i utvecklingen av ett 

historiemedvetande går det att konstatera att de artiklar som undersökts här alltså främst 

placeras på lägre halvan av progressionstrappan. Det kan finnas flera skäl till detta. 

Möjligtvis kan det vara så att värden som till exempel de mänskliga rättigheterna anses 

vara så viktiga och fundamentala att en eventuell genetisk berättelse där man reflekterar 

över hur de ska tolkas i nutiden uppfattas som cyniskt och förkastligt. Bilden jag får ifrån 

flera artiklar är att när människor drunknar på Medelhavet är det centrala att de räddas 

inte hur de ska räddas.  

En annan faktor som påverkar vilka typer historiska berättelser som kunnat urskiljas 

skulle kunna vara formatet. Dels har man som debattör i en tidning ett begränsat utrymme 

att föra fram sin ståndpunkt på när man skriver. Att då utöver att använda historien som 

ett exempel gå vidare med att resonera kring hur nutidsförhållanden skiljer sig från det 

förflutna och vad detta innebär för hur vi bör agera innebär ett betydligt längre inlägg. 

Dessutom det kanske inte ens är önskvärt. Ett debattinlägg handlar om att föra fram och 

argumentera för en ståndpunkt. Då torde det vara viktigt att den ståndpunkten är tydlig 

och övertygande. Lars Adaktusson skulle till exempel kunna vidareutveckla sin historiska 

berättelse genom att resonera kring hur nutiden skiljer sig från Estonia-katastrofen och att 

den hjälp som måste ges därför inte kan se likadan ut. Då skulle han förvisso utrycka ett 

mer utvecklat historiemedvetande men frågan är om hans debattinlägg inte hade förlorat 

mycket av sin slagkraft.88  

Att det förflutna rakt av jämförs med nutiden på detta sätt förefaller inte vara unikt för det 

undersökta materialet. På kultursidorna ser Gustafsson ofta hur nutida förhållanden tas 

upp i samband med historieanvändning. Som exempel nämns bland annat hur en 

recension av en bok om judarnas historia i Danmark kopplas till dagens muslimska 

minoritet, trots att detta inte görs i boken.89 Fenomenet beskrivs i artikeln som presentism. 

Författaren definierar det som att man skapar den historia man behöver för sina samtida 

politiska syften, och att dessa artiklar ger ett mindre seriöst uttryck utifrån en 

fackhistorikers synpunkt.90 Även om Rüsens termologi inte används av Gustafsson kan 

man koppla hans analys av denna presentism till exemplariska berättelser som alltså 

befinner sig på den lägre halvan av Rüsens progression för historiemedvetandets  

                                                           
88 Adaktusson. ”Viktigast är människovärdet”. 2015-09-14. 
89 Gustafsson. ”Historia på frukostbordet”. 2013, 214. 
90 Ibid, 214–215 
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Tabell 1. Kunskapskriterier Historia 1b 91 

utveckling. I Axelssons resultat är den exemplariska berättelsen inte lika framträdande. 

Ett undantag är under debattemat Förtroende. Historien användes huvudsakligen där i 

exemplariska berättelser där motståndarens tidigare yttranden och åsikter användes som 

exempel för att bevisa att personen inte var pålitlig i sin åsikt gällande EU.92 

6.1 Resultatet i en undervisningskontext 

Rüsens modell för hur historiemedvetandet utvecklas är som tidigare nämnts inte empiriskt 

belagd och kan därför inte ses som styrande för hur elevers historiemedvetande utvecklas. Men 

när den appliceras i samband med skolverkets kunskapskriterier går det ändå att urskilja vissa 

gemensamma nämnare. Ett av kunskapskriterierna i kursen Historia 1b är att eleverna ska kunna 

förklara samband mellan dåtid och nutid och ge perspektiv på framtiden. Formuleringarna för 

betygskraven för E, C och A syns i tabell 1. Vad de olika begreppen översiktligt, utförligt och 

nyanserat innebär och hur de förhåller sig till varandra är inte självklart och kan tolkas olika 

från lärare till lärare. Jag vill dock argumentera för att Rüsens historiska berättelser kan 

användas av läraren för att få en tydligare uppfattning om vad de olika betygskriterierna 

innebär. Med en sådan tolkning kan traditionella och exemplariska berättelser kopplas till 

betygen E och C. Dessa berättelser kan förvisso vara både översiktliga och utförliga men för en 

nyansering kanske eleven också till viss del behöver reflektera över förändring. Med det sagt 

är det inte meningen att man ska utgå från Rüsen i betygsättning och kräva genetiska berättelser 

av eleverna för att ge betyget A. Men i det formativa arbetet, för att uppnå målen och utveckla 

                                                           
91 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

2011, 76.  
92 Axelsson. Historien i politiken – Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990–1994. 

2006, 230. 

E C A 

Eleven ger enkla exempel på, 

och förklarar översiktligt, 

samband mellan skeenden i det 

förflutna och förhållanden i 

nutiden. Dessutom kan eleven 

dra några enkla slutsatser om 

vad skeenden i det förflutna 

och förhållanden i nutiden kan 

ha för betydelse för framtiden.  

Eleven ger enkla exempel på, 

och förklarar utförligt, 

samband mellan skeenden i det 

förflutna och förhållanden i 

nutiden. Dessutom kan eleven 

dra 

några välgrundade slutsatser 

om vad skeenden i det förflutna 

och förhållanden i nutiden kan 

ha för betydelse för framtiden. 

Eleven ger komplexa exempel 

på, och förklarar utförligt och 

nyanserat, samband mellan 

skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden samt 

argumenterar för och emot 

olika sätt att se på dessa 

samband. Dessutom kan eleven 

dra några välgrundade och 

nyanserade slutsatser om vad 

skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden kan ha 

för betydelse för framtiden. 
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elevernas historiemedvetande kan det vara givande för läraren att utgå från Rüsens modell för 

att konkretisera vad eleverna bör tänka på för att uppnå kunskapskriterierna. 

I kontext av detta går det att diskutera hur denna studiens material skulle kunna användas för 

att bidra till en utveckling av elevers historiemedvetande. De exemplariska berättelser som är 

övervägande i det undersökta materialet går i flera fall att med Rollets termer definiera som 

”lata analogier” då de tenderar att sätta likhetstecken mellan dåtida och nutida företeelser utan 

att ta hänsyn till kontext. Därför kan det vara lämpligt att låta eleverna dekonstruera dessa 

analogier för att utvärdera vilka förutsättningar det ger för att förstå både dåtida och nutida 

situationer. Som exempel kan nämnas Adaktussons debattartikel ”Viktigast är människovärdet” 

som fokuserar 2015 års situation med en stor mängd drunkningsolyckor på Medelhavet när 

människor försökte ta sig till Europa. Denna situation jämförs med Estoniakatastrofen 1994. 

Visserligen finns det ytliga likheter mellan de båda situationerna men en djupare analys av 

analogin skulle med största sannolikhet visa på avgörande skillnader i kontexter.  

En variation skulle kunna vara att eleverna fick analysera två artiklar som refererar till samma 

dåtid men som befinner sig på olika nivåer på Rüsens progressionstrappa. Genom att kontraster 

i olika nivåer av historiemedvetande synliggörs för elever kan de mål som de själva ska sträva 

mot bli mer konkreta. På så sätt skulle artiklar som ser samband mellan främlingsfientlighet i 

Sverige i början av 1990-talet och 2015 analyseras. Björkmans ”Låt oss inte slarva bort 

Sverige” som ger en traditionell berättelse skulle då kunna ställas vid sidan av Lööws ”’Det här 

är visst vårt Sverige’” som återger en genetisk berättelse. De kontraster som eleverna kan se 

mellan de båda artiklarna kan ligga till grund för en diskussion om hur historieanvändning 

skiljer sig åt och vilken av artiklarna som ger en mer nyanserad bild av sambandet mellan dåtid 

och nutid. 

Utifrån ett teoretiskt perspektiv ges elever genom att på detta sätt näranalysera och dekonstruera 

dessa lata analogier förutsättningar att utveckla narrativ kompetens. Alltså medvetandets 

förmåga att förstå och ge mening åt det förflutna och på så sätt ge orientering i en nutida 

situation genom minnet av en dåtida verklighet.93 Genom Rollets arbetsmetod får eleverna 

fördjupade kunskaper om både den förflutna och den nutida situationen och ges därigenom 

också förutsättningar att både se likheter mellan de båda. Men de får också se hur 

förutsättningarna skiljer sig åt och kan därmed också differentiera nutiden från dåtiden. Sådan 

                                                           
93 Rüsen. “Historical Consciousness: Narrative Structure, Moral Function, and Ontogenetic 

Development”. 2004, 69. 
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reflektionsförmåga över den historiska berättelsers konsekvenser för nutid och framtid är en 

nyckelkompetens som eleverna bör få möjlighet att utveckla i historieundervisningen.94 

Därigenom blir de historiska berättelserna inte bara bitar av information om det förflutna, utan 

ett material för djupare analys. En sådan dissektion av historiska berättelser är nödvändig för 

att eleverna ska kunna förhålla sig kritiskt till dem.95 

Debatten i tidningarna under flyktingkrisen kan alltså användas för att undervisa i hur historia 

har använts av olika människor för olika syften. I ämnets syfte står: 

Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. 

Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur 

olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera 

över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning.96 

Det material som har undersökts i denna studie innehåller många exempel på hur man 

använder historien för att försöka påverka samhällsförändringar. I sammanhanget går det 

att diskutera vilka historiska perioder som används, vilken funktion historien fyller, till 

exempel som varnande exempel eller positivt föredöme, samt huruvida 

historieanvändningen stärker debattörens argument. Dessutom finns det möjligheter att 

diskutera hur historien används för att skapa olika identiteter. Då kan de två historiska 

berättelserna om mångkultur kontra enhetlig kultur i Sjöströms essä användas.97 De båda 

berättelserna kan jämföras med varandra och respektive berättelses betydelse för 

identitets- och verklighetsuppfattning kan diskuteras. 

Att använda tidningsartiklar kan dessutom ha positiva effekter utöver att utveckla elevers 

historiemedvetande. Reisman argumenterar för att dokumentbaserat lärande kan bidra till ökad 

läskunnighet hos elever då arbetssättet kräver djup förståelse av materialet för att meningsfulla 

analyser ska kunna genomföras.98 Emellertid skiljer sig materialet i denna studie från det 

källmaterial som används av Reisman. Materialet i Reismans studie är avsett att kombinera 

lärandet av faktakunskaper och utforskande frågeställningar för att spara tid. Varje lektion 

inleds med att eleverna ges faktakunskaper om den period som studeras. Men dessa 

                                                           
94 Körber. ”German History Didactics: From Historical Consciousness to Historical Competencies – 

and Beyond?” 2011, 161. 
95 Ibid. 
96 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

2011, 66. 
97 Sjöström. ”Mångfald bland det svenskaste som finns”. 2015-09-14 
98 Reisman. “The ‘Document-Based Lesson’: Bringing disciplinary inquiry into high school history 

classrooms with adolescent struggling readers”. 2012, 257-258 
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introduktioner ger ofta en ofullständig bild. Källmaterialet kompletterar sedan och fördjupar 

elevernas faktakunskaper om perioden.99 Artiklarna i den aktuella studien kan ge 

faktakunskaper om 2015, men inte om de tidsperioder som debattartiklarna refererar till. Därför 

kräver en lektion baserad på debattartiklarna mer tid för att ge eleverna de faktakunskaper om 

de perioder som refereras till som är nödvändiga för att historiebruket ska kunna granskas 

kritiskt. 

6.2 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka det historiemedvetande som uttrycktes i 

debatten under flyktingkrisen under hösten 2015 samt hur denna debatt kan användas för att 

utveckla gymnasieelevers historiemedvetande och förmåga att reflektera över hur olika grupper 

använder historia för olika syften. Undersökningen visade att viss variation förekom i vilka 

typer av historiska berättelser som olika debattörer använde, men att exemplariska berättelser 

dominerade. Detta skulle kunna bero på ett flertal olika saker men en trolig förklaring är att de 

analogier som de exemplariska berättelserna bidrar med gör sambandet mellan förflutet och 

nutid greppbart i högre grad och därmed förstärker artikelns argumentation. I 

undervisningssammanhang kan en dekonstruktion av dessa exemplariska berättelser och 

kontrastering gentemot genetiska berättelser ge förutsättningar för att utveckla elevers 

historiemedvetande. Dessutom kan de bidra till att målen för de högre betygen konkretiseras 

för eleverna. Det undersökta materialet kan också användas för att se hur olika aktörer använder 

historia för identitets- och verklighetsuppfattning. 

Att undersöka hur historien används i vardagliga sammanhang kan ge en uppfattning om hur 

olika människor och grupper aktiverar och uttrycker historiemedvetande. Med tanke på det och 

den begränsade mängd forskning om historieanvändning i tidningar som finns bör mer studier 

i ämnet genomföras. Eftersom den politiska debatten förflyttar sig alltmer från 

papperstidningarna till internetforum bör detta tas i beaktande i framtida undersökningar. 

Dessutom kan bredare studier ge en mer komplett bild av historieanvändningen i den politiska 

debatten och konkreta metoder för att använda ett sådant material i undervisning behövs. 

Genom att ge våra elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att se nyanserat på hur det 

förflutna förpliktigar i nutiden ger vi dem också goda förutsättningar att med öppna ögon ta sig 

an framtidens utmaningar. 

                                                           
99 Ibid, 240 
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