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Abstract  

Grasp History: an Explorative Case Study on History Education and Use of 
History in a Lower Secondary School Class 
 
What happens in the encounter between teacher, student and the history 
subject, when a lower secondary school class is learning about the subject-
matter of - for example - World War I and the interwar period? The main 
purpose of this explorative case study is to research how teacher and students 
constitute the history subject during their work in the classroom. More 
specifically the study explores how teacher and students make historical sense 
from their experiences and interpretations of the past.  An additional aim is to 
discuss opportunities and difficulties within history education. The case study 
includes observation data from class room interactions during 16 lessons, 
analyses of student essays and interviews with the teacher and the students. 
  
A theoretical point of departure is that history education should be considered 
as an organized collective use of history in close connection to other uses of 
history in society. In an extended background depiction the study explores 
relations between contemporary societal use of history and the informants’ 
ideas of history and history education. Through “thick descriptions” of 
classroom interaction the study then investigates how teacher and students 
experience and interpret the past. The students’ essays are analyzed in the last 
empirical chapter of the thesis.    
 
The study shows how three different forms of historical knowledge emerge and 
are intertwined by the teaching:  knowledge in, about and by history. A 
hypothetical conclusion is that the three forms of historical knowledge appear 
to be interdependent in the instruction. An educational implication from the 
study is the importance of meta-perspectives in teaching and learning history. 
The second order concept “historical agency” seems to be especially important 
in developing students’ articulated historical consciousness. A theoretical 
contribution from this case study demonstrates the possibility of a conscious 
eclectic use of theories and concepts about historical consciousness, use of history and 
historical culture (from “German” theorists) along with theories about historical 
thinking (from “Anglo-American” theorists).  
 
Key words: lower secondary school, class room study, history education, 
historical consciousness, use of history, historical content and thinking 
concepts, World War I, the interwar period, knowledge in, about and by history. 
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Förord  

Äntligen kan jag lämna arbetet till tryck. Efter att i över ett års tid ha delat mitt 

arbetsrum med mängder av uppslagna referensböcker, anteckningar, transkriptioner 

från ljudupptagningar och ett par tusen sidor utkast till det som blev den här 

avhandlingen känns det onekligen lite som en befrielse. En historiker förväntas kunna 

utreda orsaker till det som skett. Men här blir det nog svårt. Det har att göra med att 

ett avhandlingsarbete visserligen är forskarens ensamma ansvarsområde men samtidigt 

ett resultat av många andra människors deltagande. Men jag gör ett försök i alla fall. 

 En huvudanledning till den här avhandlingen är naturligtvis informanterna. Utan 

Carolines och hennes elevers mycket generösa mottagande hade den här avhandlingen 

aldrig gått att genomföra. Jag känner en stor och djup tacksamhet för att ni öppnade 

dörren till klassrummet och lät mig ta del av er verksamhet! De sexton lektioner som 

utgör huvudmaterialet till den här studien har det senaste året varit som ett fruset 

ögonblick av liv i tid och rum, en plats dit jag så gott som dagligdags återvänt under 

avhandlingsarbetet. Det blir trots allt med en viss saknad jag kommer att lämna er nu.  

   Utan mina handledares tålmodiga läsande av utkast och lika uppslagsrika som kloka 

råd hade jag emellertid inte kommit långt. Professor Ulla Runesson har varit min 

huvudhandledare. Tack Ulla, din förutseende och intelligenta vägledning har flera 

gånger räddat mig från att försvinna i den empiriska djungeln, i synnerhet när jag 

trasslat in mig i de normativa lianerna. Att ditt skarpa omdöme dessutom är förenat 

med en varm humor och ett målande bildspråk har inte gjort upptäcktsresan mindre 

angenäm! Mina biträdande handledare har varit Kenneth Nordgren och Martin 

Stolare. Tack Kenneth för att du visat på vägar som jag inte trodde fanns och tack 

Martin för att du hela tiden haft förmågan att skicka nya kartor när jag trots allt gått 

vilse och befunnit mig i väglöst land.  

 En förutsättning för studien är forskarskolan för lärare i samhällskunskap och 

historia, FLHS, vid Karlstads universitet. Här går tankarna till skolans ledning, docent 

Hans Lödén och professor Bengt Schüllerqvist samt till skolans administratör, Ingrid 

M. Hansson. Tack för att ni skapade och drev denna kreativa miljö som jag har haft 

förmånen att få tillhöra under två och ett halvt år! Ett speciellt tack till dig Bengt, för 

att du med en säregen blandning av entusiasm, analytisk klarsyn och praktiskt sinne 

sett till att få verksamheten i historiesektionen att rulla vidare! Tack också till alla 

föreläsare som vi haft tillgång till under studierna! Ett särskilt tack till professorerna 

May-Brith Ohman Nielsen vid Universitetet i Agder, Norge, och Lars Pettersson, 

Högskolan i Dalarna, som med sina respektive ämnesdjup bidragit till att göra 

seminarier och föreläsningar minnesvärda och inspirerande. Jag är också mycket 

tacksam May-Brith, för din ”grönläsning” av ett nästan färdigt manus och för all 

uppmuntran i övrigt under projektets gång!   

 Att i mogen ålder plötsligt få fjorton ”klasskamrater” var en oväntad och klart 

vitaliserande upplevelse. Jag tackar er alla för all trevlig samvaro och alla intressanta 
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och givande samtal både i och utanför seminarierummen: Annika Karlsson, Agneta 

Grönlund, Anna Karlefjärd, Tobias Jansson, Ulla-Carin Lindström-Ahlén, Peter Wall, 

Mikael Berg, Åsa Forsberg, Jessica Jarhall, Johan Sandahl, Kristoffer Larsson, Katarina 

Schiöler, Christina Odenstad och Maria Johansson.  Ett speciellt tack till historikerna 

för alla kommentarer och idéer till mitt manus och i denna grupp ett extra-extra tack 

till Katarina – utan din stöttning hade det nog aldrig funkat! När projektet har känts 

som mest omöjligt har ditt klingande skratt förlöst de mest svårartade skrivkramper.  

 Men också utanför den inre kretsen har det funnits många som har betytt mycket 

för att jag hamnade där jag är nu. En sådan person är Maud Ejenstam på Gleerups 

förlag som en gång för drygt tio år sedan trodde på mig som läromedelsförfattare. 

Tack Maud, för din genuint coachande och varma personlighet som får människor att 

växa och för att du alltid tycks ha förmåga att hitta möjligheter där andra bara ser 

svårigheter! 

 På min arbetsplats, Abrahambergsskolan, vill jag tacka alla kolleger samt den nya 

och gamla skolledningen för intresse, stöd och uppmuntran under den tid som jag 

ägnat mig åt dessa studier. Speciellt vill jag tacka den närmaste hejaklacken, mina 

kolleger i so-ämnen Per-Erik Andersson, Peo Waldow, Mikael Bodin, Anne-Marie 

Lundquist och Maud Artursson. Ett särskilt tack vill jag rikta till dig Peo, för alla 

intressanta och intellektuellt stimulerande samtal om allt möjligt mellan himmel och 

jord i över femton år och till dig Maud, för ditt stora och genuina intresse att utveckla 

och förnya vårt gemensamma jobb - och för alla våra diskussioner!  Tack också 

Annica Östlund och Ann Swärd för hjälpen med språkgranskningen av mitt engelska 

abstract!  

 Jag känner också tacksamhet mot min familj för att ni än en gång stått ut med att 

ha mig hängande framför datorn och emellanåt fått se mig sittande med något tomt i 

blicken vid middagsbordet. Karin Borg är inte bara min fru, hon är också min främsta 

lekkamrat i livet och en ovärderlig samtalspartner som bland mycket annat fått mig att 

förstå att nationalsånger kan uttrycka historiemedvetande och att också hundar kan ha 

förväntanshorisonter (åtminstone Rudde och åtminstone fram till matskålen). Våra 

döttrar Elin och Agnes - ni är det finaste jag vet!  

 Boken tillägnas mina föräldrar, Inga och Olle Olofsson. Pappa som inte längre 

finns i livet var i sin aldrig sinande vetgirighet och med sin envisa vilja att (åtminstone i 

någon mån) förändra världen en tidig förebild för mig. Mamma växte upp i en tid då 

gymnasiala studier fortfarande var ett klassmärke och som ung fick hon aldrig chansen 

att studera vidare efter folkskolan – trots att hon ville. Därför har hon alltid varit 

positivt påhejande både till mina och till min systers alla studier under mottot: 

”kunskap är aldrig tung att bära”. Tack mamma och pappa, på alla upptänkliga sätt är 

ni den yttersta orsaken till denna text!   

 
Upplands Väsby den 9 maj 2011  

 

Hans Olofsson  



7 

 

Innehåll 

1 INLEDNING                     10 
Studiens ämnesdidaktiska utgångspunkter             11 
 Historiedidaktik – ett brett forskningsfält              11 

Problembild och forskningsläge                14 
 Tidigare praxisnära historiedidaktisk skolforskning             15 
Syfte och frågeställning                   21 
 Perspektivval: mötet mellan lärare, elev och ämne i centrum         21 
 
2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER            22 
En historiedidaktisk och historievetenskaplig referensram         22 
Historiekultur och historiebruk som uttryck för historiemedvetande     22  
 Historiekulturens tre dimensioner                24 
 Historiebrukens olika behov                  26 
 Teorin om det narrativistiska paradigmet               26 

Teorier om historiskt tänkande och lärande            30 
 Debatten om historiemedvetande, historiebruk och historiekultur        30 

 ”Anglosaxisk” historiedidaktik                  31 
Mot en syntes av de historiedidaktiska traditionerna?         35 
 Historiska stoff- och innehållsbegrepp                37 

Historievetenskapens begripliggörande – en klassificerande terminologi   37 
 

3 METOD OCH MATERIAL, ETISKA ÖVERVÄGANDEN     39 
En hermeneutisk tolkningsram                39 
 Hermeneutik och historisk forskning               39 
 Totaliseringar som analytiska steg                40 

En explorativ fallstudie                   42 
 Etnografiskt inspirerade metoder                43 
 Tillträde till informantmiljön: urval och förberedande möten         44 
 Reflektion och dokumentation                 46 

 Kvalitativa forskningsintervjuer och explorativa gruppsamtal          48 

 Enkäter                       49 
 ”Tjock” eller ”tät” beskrivning                 50 
Fallstudiens påverkan på informantmiljön              51 
Databasen, fallstudiens ”arkiv”                53 
Etiska överväganden                    54 
Översikt över avhandlingens disposition             55 
 
4 ”DET MEST INTRESSANTASTE HITTILLS I HISTORIEN”  
– på spaning efter historieundervisningens grundläggande frågor   57 
Historiebruk i offentligheten, några nedslag hösten 2009        58 
Historieundervisning i de offentliga historiebrukens spegel        60 
 Historieämnet i grundskolans historia                 61 

 Historieämnet i de aktuella nationella kursplanerna            62 

 Historieämnet i Storstadsskolans institutionella ramar           63 



8 

 

Caroline, en samhällsvetenskapligt inriktad historielärare        66 
 Ämnesuppfattning och tankar om ämnesområdet            67 
Klassen: en profilklass med 30 elever              70 
 Elevers tankar om historieämnet och ämnesområdet           71 
De historiska frågornas mångsidighet – en sammanfattande diskussion    76 
 Historiska kunskaper i och om och av historia             78 
 
5 ”… MAN HAR ETT HUM OM VAD SOM HÄNDER”:  
– hur det förflutna erfars och kommuniceras i klassrummet        80 
 Lektion 1, måndag morgon                 80 
 Caroline gör en översikt och motiverar studierna             81 

 ”… att titta på vad det var som låg bakom det här…”           84 

 ”Det är inte er generation liksom…”               86 
 En läxa delas ut, nationalism diskuteras, lektionen är slut          90 

 Ett samkonstituerat ämne fångat i dialogens ögonblickliga nu         91 

Att erfara det förflutna i klassrummet, en tolkningsmodell        92 

 Ett muntligt överfört erfarande                 94 
 Individuella och gemensamma tolkningar              98 

 Historiska stoff- och tankebegrepp                                   100  
 Läroböckernas betydelse                    104 

 En undervisningsberättelsens intrig                                        106 
Att erfara det förflutna med förmedlande ord- en sammanfattande diskussion 108 
 Historia som förmedlad tolkning eller som tolkande förmedling?                           110 
 
6 ” … VARFÖR, ALLTSÅ … ALLTIHOP, JAG FÖRSTÅR INTE!”   
– hur det erfaret förflutna tolkas i klassrumssamtalen                             112 
Lektion 4, måndag morgon                                   112 
     En fråga kräver svar, fem minuter som blev långa                                114 
    ”… så såg det ut i alla fall” – om kriget på västfronten                                          119  

 Inte bara brist på tid                                                        122 

En analysmodell för den tolkande aktiviteten                                              123 
 Förklarande, klassificerande och kolligerande begriplighetsformer        123 

 Personifikationer                                                             124 
Ett möte mellan tre divergerande begriplighetsmodeller        125 
 Caroline: bakomliggande orsaker, händelser och framförliggande verkan                   125 

 Läroboken: förändring och kontinuitet i en funktionalistisk förklaringsmodell            128 

 Elever: orsak-verkan i intentionella kedjor                                    132 

 Modellerna möts i klassrummet                                                                                        133 
 Explanandum och explanans byter plats                                                                     140 

 Nära proffsen eller bara chansningar?                                                                         141 

      Avslutande reflektioner kring överblickens problem                                    144 
Personifikationer som kollektiva aktörer, förenklingar och aktörssubstitut   145  
 Egentliga och oegentliga kollektiva aktörer på en glidande skala                           147 

 Personifikationer som aktörssubstitut                                  149 
 Personifikationer som historiedidaktiskt problem                               151 

 Tolkningsprocesser i klassrummet - en sammanfattande diskussion             153 
 Att bygga uppifrån och ner eller nerifrån och upp, är det frågan?                            155 

 
 



9 

 

7 ”… INTE … LIKA BLÅÖGDA NU” 
– historiskt meningsskapande i klassrummet           159 
Lektion 13, fredag förmiddag: ”… det är ju vår huvudgrej… ”         160  
Vad är målet med studierna?                                      161 

     ”Orkar ni lyssna på mig en kvart eller nåt?”                                  162 

 Skrivningen, fråga för fråga                                     165 

      Skrivningen genomförs, lektion 14,15,16, måndag och torsdag                            168 

     På väg mot studiernas mening                                    170  

  Tidsperspektiv, historiemedvetande och historiskt vetande, en analysmodell  171 
 Den tidsliga alteritetens betydelse för det historiska lärandet                               171 
 Genetiska, genealogiska och reflexiva tidsperspektiv                                  173 
  ”Lite grann som idag” – ett reflexivt tidsperspektiv gestaltas och tolkas   175 
 En begriplighetsmodell för reflexiv jämförelse                                177 

 Modellen används av elever                                     181 

 Andra sätt att redovisa reflexiva tidsperspektiv                                183 

Historisk inlevelseförmåga, historiska aktörsperspektiv och historisk värdering,  

en fördjupad analys                                   186 
 Historisk inlevelseförmåga                                     186 

 Historiska aktörsperspektiv                                     191 

 Historisk värdering, den moraliska dimensionens utgångspunkt                           194 

 Några sammanfattande reflektioner om tankebegreppen                              196 

Kunskaper i historia: den ”allmänbildande” funktionen                         197 

 Narrativa förkortningar som kronologisk stomme                                  198 

 Utvidgade (för-)kunskaper om andra totalitära regimer                                 199 

Den politiska dimensionens dominans – en sammanfattande diskussion   200 
 Historia som meningsskapande myt                               202  
 
8 HISTORIEUNDERVISNING OCH HISTORIEBRUK I EN  
HÖGSTADIEKLASS – en avslutande diskussion                         207 
Kunskaper i och om och av historia – en resultatdiskussion                        208 
 Det narrativistiska paradigmet                                209 
 Historiekunskapernas ömsesidiga beroenden – en hypotes                         215 
Några ämnesdidaktiska reflektioner                              216 
 Reflektioner ur ett praktiskt perspektiv                               216 
 Reflektioner ur ett teoretiskt perspektiv                              218 
 Reflektioner ur ett ideologiskt perspektiv                              219 
Vidare forskning och utvecklingsarbete                             221 
Några slutord                                     223 
 
9 KÄLLOR                                     225 
 
10 REFERENSER                                   227 
 
Bilaga: Inbjudan till informanterna                             233 



10 

 

1 Inledning  

Vilka tankar har högstadieelever om ett ämnesområde i historia som de ännu 

inte har läst?  Om vi inledningsvis tillåter oss att gå händelserna lite i förväg kan 

vi låta några av de niondeklassare som ingår i den här studien svara. På en enkät 

som de genomför två veckor innan studierna börjar finns följande fråga: Vad 

tänker du på när du hör talas om ert nästa ämnesområde i klassen: ”första världskriget och 

mellankrigstiden”?  

  
Flicka: Jag har ingen aning, vi har aldrig jobbat med det här och jag kan inget om 

det.  

Flicka: Jag tycker det är jätteintressant! Precis sån historia gillar jag, inte om kungar 

osv. Jag tänker på sönderbombade städer, boken ”Boktjuven” även om den handlar 

om andra världskriget.  

Pojke: Jag råpluggar till provet och får ett bra betyg. Punkt.  

Flicka: Hemskheter. Död. Och vad förde skiten med sig? Var det verkligen värt det? 

Pojke: Jag tänker på skotten i Sarajevo, som var en katalysator till kriget. Att jag 

känner till så pass lite om det och att det kommer bli väldigt intressant eftersom det 

visar på Europas framtida utveckling.  

Pojke: Jag har inte haft första världskriget i historia än, jag vet nästan inget om det.  

Flicka: Tråkigt. Alla krig är likadana. Politiskt intressant. Vapen. Konstiga kläder. 

Pojke: [Ritar en tidslinje] 1:a världskriget VÅLD DÖD Inget bra/Mellankrigstiden 

peace for awhile/ Hitlertime. [Tidslinjen är illustrerad med ”dansande” hakkors, pistol, 

rökmoln och dödskalle] 

Flicka: Första världskriget, helt OK. Vad fan e mellankrigstiden? Jag vill ha andra 

världskriget! Nu gäller det att lyssna från början om jag ska fatta något.
1
  

 

De nio elevsvaren illustrerar bredden hos informanterna. Några upplever att det 

centrala är den formella sidan av kursen de ska läsa. Det handlar om att klara 

provet och få så bra betyg som möjligt. Andra fokuserar moraliska dimensioner 

och tänker att det handlar om att ta ställning till en fråga om rätt och fel i det 

förflutna. Ett par elever lyfter fram underhållningsaspekter som avgörande 

kriterier för ämnesområdets relevans. Troligen kopplar de samman innehållet 

med det omgivande samhällets historiekultur där andra världskriget är ett 

vanligare tema än det som de nu ska studera.2 Bland svaren finns också exempel 

på hur elever kan knyta tankar om det kommande ämnesområdet till ett allmänt 

historieintresse och i något fall anar man ett artikulerat historiemedvetande när 

frågor om det förflutna tycks knytas till reflektioner om nuet och tankar om 

framtiden. Gemensamt för alla tycks vara en strävan efter att på olika sätt ”fatta 

historia”.  

 

                                                 
1
 Elevenkät 1, 2009-10-20, fråga 26 

2
 Aronsson (2004) s. 47 
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Att försöka få grepp om det förflutna är naturligtvis inget som är avgränsat till 

skolans värld. Tvärtom tycks det spegla ett existentiellt behov hos människan att 

i minnet försöka fixera något av ”den tid som flytt”.3 Formerna för våra 

minnesakter skiftar men ett sökande efter mening, identitet och gemenskap 

tycks vara det förenade draget i historiebruk, oavsett om vi sysselsätter oss med 

personliga eller kollektiva minnen.4 Historiedidaktiska undersökningar av 

samhälleligt historiebruk visar också att det är mycket vanligt att människor 

sysselsätter sig med historia och att det sker på de mest skiftande arenor, både i 

det offentliga och i det privata livet.5  

 

Trots att vi alltså möter det förflutna på många andra ställen och i många andra 

sammanhang verkar det rimligt att anta att skolornas historieundervisning är det 

mest organiserade och mest omfattande kollektiva bruket av det förflutna i ett 

modernt samhälle. Ändå har detta historiebruk – till skillnad från många andra 

historieanvändningar – inte studerats i någon större utsträckning av 

historiedidaktisk vetenskap, i alla fall inte på plats, det vill säga i klassrummet.  

 

Det är bland annat mot den bakgrunden den här explorativa fallstudien har 

kommit till stånd. Föremålet för studien är alltså en niondeklass som under ett 

antal lektioner hösten 2009 läste en kurs om första världskriget och 

mellankrigstiden. Fallstudiens syfte är att undersöka vad som sker i mötet 

mellan lärare, elev och ämne i en konkret undervisningskontext. Mer specifikt är 

forskningsfrågorna inriktade mot att ta reda på hur det förflutna framställs och 

begripliggörs på lektioner och vilken historisk mening elever och lärare ger 

uttryck för i arbetet med det förflutna.   

Studiens ämnesdidaktiska utgångspunkter 

Avsikten med detta kapitel är att tydliggöra undersökningens ämnesdidaktiska 

utgångspunkter och övergipande målsättning. Här kommer jag också att 

redogöra för det aktuella forskningsläget samt precisera fallstudiens syfte och 

frågeställning.  

Historiedidaktik – ett brett forskningsfält 

Målet för historiedidaktiken är att undersöka och analysera människans 

förståelse och bruk av det förflutna. Kunskapsområdets domäner sträcker sig 

                                                 
3
 Ricoeur (2005) s.135 

4
 Heller (1982) s. 41;51. Jfr Rüsen (2004) s. 99ff; Aronsson (2004) s.14ff; s. 285f;  

VanSledright (2011) s. 48  
5
 Jensen (1997) s. 49; Jensen (2006) s. 86ff, jfr Aronsson (2004) s.18;  
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alltså långt utanför skolans område och innefattar alla mänskliga yttringar för 

relationen mellan de tre tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid. Mer 

specifikt undersöker historiedidaktiken hur människan reflekterar över den 

”dubbla tankeoperationen” att hon både är skapad av historien och skapare av 

historia.6 Historia är på så sätt förknippad med människans kulturliv, med 

hennes bildande och språkliga bearbetning av egna eller gemensamma 

erfarenheter, kort sagt hennes historiekultur. Denna kulturella aspekt av 

historieämnet understryks av historiefilosofen Agnes Heller som beskriver vad 

hon kallar “Togetherness”, som utgångspunkt för all historieanvändning och 

förståelse av det förflutna. Det är i föreställningar om en gemenskap med 

samtida, döda och ännu inte födda människor som människans 

historiemedvetande genereras.7 

 

Att historiedidaktiken inte har ett entydigt skolfokus skiljer den på sätt och vis 

från de flesta skolämnesdidaktiska forskningsansatser, exempelvis matematik- 

eller svenskämnesdidaktik.8 En viktig orsak till detta är akademiska historikers 

stigande intresse för icke-vetenskaplig historia och för historieanvändning i 

stort. I hög grad har utvecklingen påverkats av de realhistoriska förändringarna 

efter kalla krigets slut. I tider av kriser och snabba omdaningar accentueras 

människors behov av historisk orientering. Det märks inte minst i ökningen av 

den populärvetenskapliga och kommersiellt inriktade historiekulturen sedan 

mitten av 1990-talet. Men det syns också i (inte sällan populistiska och 

nationalistiskt inriktade) politikers intresse för det förflutna. Man har i dessa 

sammanhang talat om en ”historiens återkomst”. Efterfrågan på historikers 

samhällsengagemang har därmed ökat.9 Men till dels handlar historikers intresse 

för didaktiska frågor också om den vetenskapsinterna utvecklingen. Den 

postmoderna, så kallade ”språkliga vändningen”, har ställt nya krav på 

historievetenskapen.10 Inte minst gäller kritiken den traditionella 

historieskrivningens förment objektiva och värdeneutrala kunskapsproduktion 

som tjänat som delar av ”stora berättelser” där en undanträngande och 

                                                 
6
 Karlsson (2004) s. 52; Ohman Nielsen (2006) s. 146ff  

7
 Heller (1982) s.41; 51ff 

8
 Norskämnesdidaktikern Sigmund Ongstad hävdar emellertid att all ämnesdidaktik står i nära 

förbindelse med det omgivande samhällets utveckling. Ämnesdidaktiken är enligt Ongstad ett 
”postindustriellt kunskapsfenomen” som alla som är verksamma inom ett ämne är tvungna att tillägna 
sig om de ska kunna legitimera sitt ämnes existens både i och utanför skolorna. Därför måste alla 
ämnen betraktas lika mycket som en pågående process över tid som en produkt vid ett givet tillfälle; 
ämnen måste genomgå en fortlöpande ”didaktisering”. Se Ongstad (2006) s. 25ff; 35f  
9
 Karlsson (2009a) s.34ff; Seixas (2006) s.4  

10
 Iggers (2005) s. 118; Rüsen (2005) s. 137ff; Rüsen (2004) s. 43f. Historikern Kim Salomon hävdar 

att den postmoderna, ”språkliga vändningen” hittills haft begränsad betydelse för den vetenskapliga 
historieproduktionen i Sverige, där källkritik och objektiva vetenskapsideal präglat ämnet, se 
Salomon (2009a) s. 62f  
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marginaliserande tendens av olika samhällsgrupper och konkurrerande 

perspektiv funnits som väsentliga inslag.11 Frågan vad som är historia blir 

därmed satt i debatt och intresset för den vetenskapliga historien har alltmer 

inriktats på dess förmedlande funktion.  Historikern Klas-Göran Karlsson talar 

i dessa sammanhang om det akademiska historieämnets pågående 

”didaktisering”.12 

 

En viktig orsak till att också den skolanknutna historiedidaktiken intresserar sig 

för en vidare samhällskontext är insikten om att skolämnet historia måste sättas 

i relation till det omgivande samhällets historiekultur. Alla elever påverkas i 

olika grad av det samhälleliga historiebruket och man kan anta att denna 

påverkan i takt med den mediala utvecklingen också får långtgående 

konsekvenser för det historieämne som gestaltas i klassrummen. Historieläraren 

har troligen alltid haft konkurrens av andra historieförmedlare, inte minst inom 

familjen, men numera torde de flesta vara överens om att det endast är en del 

av ungas tillägnande av kunskaper om det förflutna som sker i skolorna. En 

historiedidaktik med alltför snävt skolfokus missar således väsentliga delar av 

det historiska lärandets komplexitet.13  

Det historiedidaktiska kunskapsområdet i Sverige  

Historikern Bengt Schüllerqvist har visat hur den historiedidaktiska forskningen 

i Sverige tidigare främst varit inriktad på de samhälleliga historiebruken, alltså 

hur historia konstrueras, förstås och uppfattas utanför skolans område.14 Den 

skolnära forskning som trots allt kommit till stånd har präglats av fältets öppna 

karaktär och av dess knappa resurser, det sistnämnda gäller synnerhet 

situationen vid lärarutbildningarna. Fokus har därför skiftat från forskare till 

forskare och samtalet mellan dem har varit begränsat. Att endast ett fåtal 

historiedidaktiska projekt har kunnat betraktas som samarbeten mellan 

historiker och pedagoger har enligt Schüllerqvist också försvårat utvecklingen av 

ett självständigt vetenskapligt fält, varför han väljer att kalla den svenska 

historiedidaktiken för ett ”kunskapsområde”.15  

 

I skrivande stund har läget ändrats radikalt. En mängd historiedidaktisk 

forskning med skolfokus produceras för närvarande i Sverige, till dels en följd 

                                                 
11

 Karlsson (2009a)  s. 35; jfr Rüsen (2005) s. 141; Rüsen (2004) s. 152 
12

 Karlsson (2009b) s. 199 
13

 Jensen (2006) s. 89; Barton (2009) s. 279; Karlsson (2009a) s. 49; Lund (2006) s. 33ff 
14

 För en översikt av samtida svensk historiebruksforskning, se Aronsson (2004) s. 52f  
15

 Schüllerqvist (2005) s. 71 och passim. Jfr Stugu (2004) passim  
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av en särskild regeringssatsning på avancerad lärarfortbildning varav denna 

undersökning utgör en del.16 Hur detta kommer att påverka den framtida 

utvecklingen är naturligtvis svårt att sia om men förhoppningsvis kommer den 

nya forskningen ge impulser till en fortsatt utveckling av historiedidaktiken så 

att studier av historiebruken i skolan kan bli en integrerad del av forskning kring 

samhälleligt historiebruk i ett gemensamt vetenskapligt fält. Detta skulle i så fall 

vara i samklang med historikern och lärarutbildaren Christer Karlegärds tankar 

då han introducerade termen historiedidaktik i Sverige på 1980-talet. Hans 

definition var då att historiedidaktik är ”vetenskapliga studier av människans 

möte med historien”.17  

Problembild och forskningsläge 

Den historiedidaktiska skolforskning som trots allt har producerats i Sverige har 

i första hand har varit inriktad mot analys av läromedelstexter18 samt 

undersökningar av läromedelsförfattares, lärares eller elevers utsagor om 

historieundervisning.19 Av den anledningen har svenska historiedidaktiker länge 

efterlyst klassrumsstudier. Vad som efterfrågas är mer detaljerad och uppdaterad 

kunskap om historiskt lärande i en skolkontext.20 Också från myndighetshåll har 

den vetenskapliga kunskapsbristen om det historiska lärandet i skolorna 

uppmärksammats, i synnerhet vad gäller förståelse för hur undervisningen kan 

bidra till elevernas historiemedvetandeutveckling, något som sedan 1994 ingår 

som en central målsättning i skolans styrdokument på såväl grundskole- som 

gymnasienivå.21  

                                                 
16

 Sex historiedidaktiska doktorsavhandlingar och tre licentiatavhandlingar med skolfokus har 
tillkommit sedan Schüllerqvist skrev sin rapport för Vetenskapsrådet 2005: Nordgren (2006); Ammert 
(2008); Nygren (2009); Hansson (2010); Lozic (2010); Potapenko (2006) och (2010); Wibaeus 
(2010); Berg (2010). Två forskarskolor för yrkesverksamma historielärare har kommit till stånd 
genom regeringens satsning på det så kallade Lärarlyftet 2008. Forskarskolan i historia och 
historiedidaktik vid Lunds universitet och Malmö högskola har för närvarande (hösten 2010) över 
tjugo licentiander knutna till forskningsprojekt som är historiedidaktiskt inriktade, många med direkt 
anknytning till skolans verksamhet, se Eliasson et al (red.) (2010). Vid FLHS, Forskarskolan för 
lärare i historia och samhällskunskap vid Karlstads universitet och Högskolan i Dalarna, genomförs 

fem historiedidaktiska projekt, alla med skolinriktning, där denna licentiatavhandling utgör en av 
rapporterna.  
17

 Karlegärd citerad efter Karlsson (2004) s. 34  
18

 Andolf (1972); Långström (1997); Nordgren (2006); Ammert (2008); Lozic (2010) 
19

 Långström (2001); Hartsmar (2001); Schüllerqvist (2002); Nordgren (2006); Nygren (2009); Lozic 
(2010); Wibaeus (2010)  
20

 Se exempelvis Långström (2001), s. 19, Hermansson Adler (2004), s. 108, Mellberg (2004) s. 319, 
Schüllerqvist (2005) s. 68ff eller Ammert (2008) s. 16. Vid sidan av denna studie finns för närvarande 
två andra pågående klassrumsstudier av historieundervisning: Anna Lena Lilliestam, doktorand vid 
pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet, undersöker historieämnets konstruktioner i 
klassrummet i ett antal gymnasieklasser, Lilliestam (opublicerat manus, 2010); Maria Johansson 
FLHS, Karlstads universitet, forskar om interkulturell kompetens i historieundervisningen, Johansson 
(2011)   
21

 Berggren & Johansson [Skolverket, NU -03], (2006) s. 84   
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Tidigare praxisnära historiedidaktisk skolforskning  

Senast en detaljerad vetenskaplig undersökning av historieundervisning i 

klassrum genomfördes i Sverige var när pedagogen Ola Halldén följde 

undervisningen i flera svenska gymnasieklasser under 1980-talet.22 I dessa 

studier kunde Halldén konstatera att eleverna hade svårt att följa med i den 

lärarstyrda men ”kollektiva tankegång” som kom till stånd genom dialoger 

mellan läraren och eleverna under lektionerna.23 Detta berodde i hög grad på att 

”inlärningsuppgiften”, det eleverna förutsattes lära, egentligen inte förelåg 

förrän efter undervisningens genomförande. Den helhet som läraren ville att 

eleverna skulle utgå från och förstå framstod alltså inte som gripbar medan 

undervisningen pågick.24 Det betydde att eleverna sällan förstod den ”poäng” 

läraren hade med en enskild lektion och att de lätt tappade tråden i lärarens 

framställning.25 De kunskaper som eleverna redovisade kunde beskrivas som 

ytliga eller ”förallmänneliggade”26 och centrala delar av inlärningsuppgiften 

visade sig snabbt glömmas bort.27 Till problemen hörde att eleverna hade andra 

mer vardagliga referensramar än läraren.28 De hade benägenhet att uppfatta 

historien som skapad av personer eller personifierade begrepp medan läraren 

ville få dem att förstå strukturella samband.29 Det innebar också att de 

tenderade att förvandla händelser till handlingar.30 Halldén summerar vad 

historieundervisningen verkar leda till: 

 
What remains, then, is, at its best, history as a good story about why this guy did so 

and so, or, at its worst, an incomprehensible, fragmented list of facts, which one has 

to learn and memorize in some way or other.
31

  

 

Ett annat problem som Halldéns forskning kunde visa var att om läraren höll 

sig till fler än ett perspektiv blev det ännu svårare för eleverna att förstå vad 

undervisningen gick ut på. Halldén framförde retoriska grepp som viktiga 

instrument för en lärare som i sin undervisning ville utgå från elevernas problem 

                                                 
22

 Schüllerqvist (2004) s. 43: Halldén (1986a, 1986b, 1988, 1994a, 1994b)  
23

 Halldén (1986 a) s. 161ff. Med kollektiv tankegång avser Halldén ”den linje som en uppmärksam 
(välvillig) betraktare med tillgång till lektionsutskrifter och med rimliga tolkningar kan hävda att läraren 
lägger upp under en lektion eller en serie lektioner och som eleverna understödjer med sina svar,”, 
Halldén (loc. cit.)   
24

 Halldén (1986 a) s. 160, 173. Halldén utgår från den finländske filosofen von Wright förståelse av 
begreppsparet ”explandum” (det som ska förklaras) och ”explanans” (det som förklarar), se Halldén 
(1994 a) s. 33ff. Jfr Berge (1995) s. 7, 15f  
25

 Halldén (1988) s. 148f 
26

 Halldén (1986 b) s. 61ff 
27

 Halldén (1988) s. 151  
28

 Halldén (1986 b) s. 63ff 
29

 Halldén (1986 b) s. 61; (1994 b) passim  
30

 Halldén (1986 a); (1986 b) 
31

 Halldén (1986 a) s. 64  
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med inlärning. Genom att redan i början ge en översikt och tydliggöra vad 

undervisningen syftade till och renodla den följande framställningen till denna 

aspekt skulle eleverna troligen ha lättare att förstå vad som var poängen. 

Samtidigt kunde detta stå i konflikt med målsättningen att skildra historien på 

flera olika sätt. Det hela blir en slags paradox. Antingen måste läraren förenkla 

undervisningen så mycket att historien förlorar karaktären av historia eller så 

presenteras den i hela sin komplexitet och då förlorar eleverna möjlighet att 

följa med. 

 
Det tycks alltså som om man står inför två oförenliga mål. Antingen ger man 

eleverna en förståelig, sammanhängande bild, eller också ger man en bred 

orientering, men därmed också en fragmenterad, oförståelig bild. Varje realiserad 

undervisning skulle då innebära en kompromiss mellan dessa ytterligheter och då 

också innebära att man gör avkall på det ena eller det andra.
32

 

 

Halldén hävdar med andra ord att historieundervisningens problematik delvis 

går att förklara med ämnets karaktär. Men huvudpoängen i hans resonemang är 

egentligen inte detta utan snarare att problemen i historieundervisningen speglar 

ett generellt läranderelaterat problem med så kallade alternativa referensramar.  

Ett grundantagande är att lärande i skolämnet historia handlar om samma 

principer som lärande i fysik eller biologi: ”I båda fallen gäller det för eleven att 

skaffa sig kännedom om en uppsättning fakta och att sedan relatera dessa fakta 

till varandra på ett meningsfullt sätt.”33 

 

Halldéns premisser kritiserades på historieteoretisk grund av den finländska 

historiedidaktikern Sirkka Ahonen redan på 1990-talet. Hon menade att Halldén 

kategoriserade elevernas personorienterande aktörsförklaringar som en sämre 

sorts historiska kunskaper med lägre förklaringsvärde än de strukturella. Det 

kan enligt Ahonen finnas goda skäl för elever att föra fram personers agerande 

som centralt om, nämligen, de betraktar historien som en ideografisk vetenskap 

där intentioner blir det centrala. Med en annan historiesyn än den som Halldén 

utgår från skulle det alltså vara helt legitimt att leta efter personliga 

överväganden och göra strukturellt betingade händelser till handlingar utförda 

av enskilda eller kollektiva aktörer.34 Det ligger naturligtvis en del i Ahonens 

                                                 
32

 Halldén (1988) s. 152f.    
33

 Halldén (1986) s. 186. Detta var som jag ser det ett rimligt antagande för undervisningen, så som 
den bedrevs då, i synnerhet som Halldén understyrker att det endast gällde skolämnet historia och 
hur det kunde uppfattas av eleverna. Att historiska ”fakta” är resultatet av tolkningar och att dessa 
inte kan tas för givna är något som understrukits än mer i de senaste decenniernas historiografiska 
utveckling, se Iggers (2005) s. 118ff. Jfr Aronsson (2004) s. 22f och Rüsen (2004) s. 37ff 
34

 Ahonen (1997) s. 128. Eleverna i Halldéns undersökning utgick visserligen inte från en sådan 
historiesyn, utan skapade enligt Ahonen snarare mytiska gestalter där det goda stod mot det onda. 
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kritik, historia både kan och bör kunna uppfattas på olika sätt. Emellertid tror 

jag inte detta är Halldéns egen ståndpunkt utan bottnar snarare i det faktum att 

det var detta som han uppfattade vara lärarnas målsättning för ämnet. Analysen 

bygger alltså inte på en normativ ståndpunkt utan på att det var så man 

undervisade i de klasser Halldén besökte.35 Flera av Halldéns slutsatser om 

historieundervisning bekräftas dessutom av många andra undersökningar i en 

internationell kontext. Att elever spontant tenderar att personifiera historien och 

organisera historiskt lärande i narrativa kedjor istället för i komplexa abstrakta 

samband är något som man kan säga har gott stöd i denna forskning.36  

Alternativa ansatser i nyare internationell och nordisk forskning  

Att historieundervisning innehåller allmänna och specifika pedagogiska 

svårigheter menar jag ändå inte tillräckligt förmår att synliggöra och analysera 

problem och möjligheter i en konkret genomförd historieundervisning. Särskilt 

gäller detta historiebruksaspekter av undervisningen, det vill säga vilka möjliga 

kunskaper av historia som undervisningen trots allt leder till. Nyare 

historiedidaktisk forskning har kunnat visa att det historiska lärandet i skolan 

bara utgör en liten del av det historiebruk som sker i ett samhälle och att det 

finns tydliga förbindelser mellan detta allmänna tillägnande av det förflutna och 

skolans historieundervisning.37 Den amerikanske pedagogen och historie-

didaktikern Sam Wineburg har exempelvis lett ett mycket stort, flerårigt 

forskningsprojekt där man vill utreda frågan om var och hur det historiska 

lärandet sker, i klassrummet, i samhället eller i familjen och därmed belysa 

skillnaden mellan samhälleligt ”kollektivt minne” och i skolan inlärd 

historiekunskap. I denna studie ingår årslånga observationer från undervisning i 

flera olika skolor.38 Forskning om historiskt lärande med sociokulturella 

perspektiv där observation av undervisning ingått har också bedrivits av de 

amerikanska pedagogerna Linda S. Levstick och Keith C. Barton.39 

                                                                                                                                        
Ahonen menar likväl att Halldéns utgångspunkt i ett piagetanskt stadietänkande där deduktiv-
kausala förklaringar är mognare och bättre blir en felaktig utgångspunkt sett mot ”historiens egenart”. 
Jfr Aronson (2004) s. 21 
35

 Halldén (1988) s. 148 
36

 Se exempelvis Lee & Howson (2009) s. 242f, Barton (2008), Coffin (2004), Carretero et al (1994) 
som citerar Halldén och konfirmerar hans resultat med egna empiriska belägg. I en svensk 
undersökning av SO-undervisning på högstadiet som gjordes oberoende av dessa tidigare 
undersökningar bekräftas också bilden av elevers spontana organiserande av historiska fakta i 
kronologiska kedjor, Alexandersson & Runesson (2006).  
37

 Jensen (2006) s. 88ff 
38

 Wineburg (2000) s. 311ff. Denna satsning har så vitt jag känner till ännu inte presenterats i sin 
helhet. Den mig veterligen enda publicerade rapporten från projektet är vid sidan av Wineburgs 
presentation här och i Wineburg (2001) en artikel i American Educational Research Journal, se 
Wineburg et al (2007) 
39

 Levstick & Barton (2008)  
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Ett sätt att undersöka historieundervisning som tar hänsyn till denna 

komplexitet är alltså att vidga frågeställningarna eller att använda andra 

teoretiska redskap för undersökningarna. Historiemedvetande har ganska länge 

varit det centrala begreppet i en stor del av den tyska och nordiska 

historiedidaktiken. Den danska historiedidaktikern Marianne Poulsen använde 

detta begrepp för att undersöka elevers historiemedvetande i ett antal klasser i 

folk- och gymnasieskolan. Hon fann belägg för att det fanns ett spänningsfyllt 

fält mellan vad hon kallar ett ”diskursivt historiemedvetande”, som eleverna 

förväntades lära sig i skolan, och det historiemedvetande som de kan utveckla 

mer självständigt och som står i ett mer direkt förhållande till livet utanför 

skolan.40  Forskningsresultatet vilar i hög grad på intervjuer medan 

observationer av undervisningen mest fungerar som bakgrundsteckning och 

som kontaktyta med informanterna.41 Poulsen problematiserar därmed inte 

undervisningen och undersöker inte heller hur undervisningen kan tänkas 

påverka informanternas historiemedvetandeutveckling. Såväl lärare som elever 

hänvisar snarare till arbetssätt när de talar om undervisningens innehåll än till 

frågor om syfte eller mål med studierna.42 I gymnasieklassen är arbetet i 

betydligt högre grad inriktat på att ge eleverna historiska metakunskaper med 

källbearbetning och värderingsfrågor som centrala inslag.43 Men också här 

verkar målsättningen, uttryckt som ett avgränsat undervisningsmål, vara svårt att 

ringa in. Eleverna refererar exempelvis till de stundade examensproven då de 

talar om undervisningens mening.44 Poulsen summer sin undervisning med ett 

antal antaganden om hur undervisningen borde genomföras för att bättre 

motsvara en utveckling av elevernas historiemedvetande. Dessa antaganden 

emanerar ur en sammanfattande analys av materialet men har alltså ingen 

särskild grund i empiriska iakttagelser av genomförd undervisning.45 

 

Pedagogen Nanny Hartsmar utgick också från historiemedvetandebegreppet då 

hon undersökte grundskoleelevers tidsuppfattning i förhållande till den 

undervisning som de berättade om i intervjuer. Hartsmars material innefattade 

också lärarintervjuer och skriftliga källor i form av uppsatser samt observationer 

                                                 
40

 Poulsen a.a. s. 183ff 
41

 Poulsen (1997) s. 32, 79 
42

 Poulsen a.a.) s. 87f;  
43

 Poulsen a.a. s. 93ff 
44

 Poulsen a.a. s. 93ff, s. 165  
45

 Pouslen a.a. s. 193. Poulsens slutsatser utgör med andra ord en slags normativ ståndpunkt. Hur 
den relaterar till hennes undersökning av undervisningen är oklart. Däremot har den mycket god 
relevans som en hypotes byggd på elevernas utsagor om upplevd undervisning och Poulsens 
tolkningar av deras historiemedvetandeutveckling.  
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av artefakter i informanternas skolor (exempelvis i form av tidsaxlar i 

klassrummen). Hartsmar kunde konstatera att det fanns många tecken som 

tydde på att skolundervisningen hindrade elevernas utveckling av 

tidsuppfattningar och att skolans historieundervisning därmed snarare hämmade 

deras historiemedvetandeutveckling än gynnande den. Undervisningen 

präglades i de undersökta skolorna över lag av en bundenhet vid dåtiden. 

Kopplingar mellan historiemedvetandes tre tidsplan gjordes sällan. Inte heller 

förekom medvetna samband mellan den ”stora” historien (om världens historia) 

och den ”lilla historien” (i elevernas livsvärldar).   

 
Resultaten visar att undervisning i historia innebär undervisning om kulturförmedling 

av dåtid. Övriga tidsdimensioner negligeras mestadels. Historia studeras i 

kronologisk ordning och med hjälp av olika läromedel. Det förflutna likställs med 

isolerade händelser, historiska personer och föremål. I detta arbete benämns, men 

diskuteras och problematiseras sällan det övergripande begreppet “tid”. 
46

 

 

I likhet med Poulsen hävdade alltså Hartsmar att det fanns stora brister i 

undervisningen med avseende på historiemedvetandeutveckling. Hartsmar 

menar att detta i hög grad beror på vanans makt i skolorna där en inofficiell 

kanon styr undervisningens inriktning. Hur undervisningsförloppen mer i detalj 

påverkat eller inte påverkat elevernas historiemedvetandeutveckling kan under-

sökningen emellertid inte lämna besked om.47  

 

Ett annat sätt att bredda frågan om möjligheter och svårigheter i genomförd 

undervisning är att fokusera historieläraren som huvudaktör i undervisningen. 

Den amerikanske ämnesdidaktikern och lärarutbildaren i social studies Richard 

W. Evans använder exempelvis observationsdata från undervisning i historia för 

att beskriva, analysera och klassificera olika idealtyper av historielärare.48 De 

amerikanska pedagogerna Suzanne M. Wilson och Sam Wineburg följde i en 

helt annan typ av studie skickliga historielärares undervisning för att ta reda på 

vad det var som gjorde dem framgångsrika.49 I två andra studier kartläggs vilken 

den långsiktiga effekten av lärarens sätt att undervisa får på eleverna. Den 

                                                 
46

 Hartsmar (2001) s. 241 
47

 Detsamma gäller Ylva Wibeaus avhandling om Förintelseundervisning i grundskole- och 
gymnasieklasser. Även om historiemedvetande är viktigt begrepp är hennes undersökning mest 
inriktad på lärares planeringsstrategier och den effekt det får på undervisningen. Observerad 
undervisning används snarare som stöd för intervjumaterialet. En intressant olikhet mellan Wibaeus 
undersökning och de båda andra är emellertid att hon funnit exempel på en undervisningsmodell 
som verkar kunna ta hänsyn till en koppling mellan elevernas erfarenhetsvärldar och Förintelsen och 
att denna förefaller fungera bättre, Wibaeus (2010).  
48

 Evans (1994) finner att det finns fem typer av historielärare: ”Storyteller”, ”The scientific Historian”, 
”Relativist/Reformer”, ”Cosmic Philosopher” och ”Eclectic”.  
49

 Wilson (2001) s. 531. Här finns också en översikt av andra så kallade novis- till expertstudier. 
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australiensiska pedagogen Kate Patrick kan tydliggöra att lärares skilda 

tolkningar av samma läroplan får stora följder för elevers lärande.50 Den 

amerikanske ämnesdidaktikern i social studies S.G. Grant har på ett annat sätt 

kunnat visa hur två erfarna historielärare genom olika undervisningssätt 

påverkar elevernas långsiktiga lärande i ämnet.51 Dessa studier kretsar alltså i 

hög grad kring frågan om den långsiktiga effekten av undervisningen. 

Undersökningarna tar i olika grad upp data från lektioner men dessa är inte det 

primära i undersökningarna.  

 

Det finns alltså få undersökningar, också internationellt, som i detalj och under 

ett helt undervisningsförlopp studerar vad som sker i klassrumspraktiken. Det 

genomgående draget i den refererade forskningen (undantaget i Norden är 

fortfarande Ola Halldén) är att de flesta fokuserar endast en eller två aspekter av 

triaden läraren-ämnet-eleven. Ett gemensamt drag för många av undersök-

ningarna är också att de tenderar att utelämna eller starkt reducera den 

samhälleliga kontexten. Suzanne M. Wilson beskriver det som en viktig uppgift 

för historiedidaktiken att söka skapa ett ”mer detaljerat porträtt” av historie-

klassrummet i ett ”försök att fylla ut luckorna” mellan resultaten i tidigare 

undersökningar. Vad Wilson framför allt syftar på är att man i tidigare 

historiedidaktisk forskning fokuserat antingen på lärarens undervisning, på 

elevens lärande i ämnet eller på resultatet av lärandeprocessen,  men inte i 

tillräcklig grad fört samman detta till en helhet där också det omgivande 

samhället och villkoren för studierna kontextualiserats.52  Wilson summerar 

förhållandet i den historiedidaktiska skolforskningen i USA, något som jag 

menar är aktuellt även i den nordiska historiedidaktiken:  

 
What happens in classrooms is shaped by forces that extend far beyond the 

psychology of teachers and their students. We would do well to begin exploring a 

fuller range of factors that shape teaching: The connection between teaching and 

teacher beliefs and learning and students beliefs remains a black hole in our 

research landscape.
53

 

                                                 
50

 Patrick (2001) 
51

 Grant (2003)  
52

 Wilson (2001) s. 542 (Min översättning)   
53

 Wilson (2001) s. 540 jfr Husbands et al (2003) s. 28 som summerar det brittiska forskningsläget på 
ett liknande sätt. Den tyske pedagogen Thomas Ziehe menar att lärandeprocesser bara kan förstås 
som samband mellan samhälle, individ och plats, det Ziehe kallar det ”allmänt kulturella”, 
”biografiska” och det ”situativa” sammanhanget: ”Kontexten är nyckeln!”, Ziehe (2008) [1986] s. 182 
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Syfte och frågeställning  

Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka hur 

historieundervisning, betraktad som en historiekulturell yttring, samkonstitueras 

av lärare och elever i ett helt undervisningsförlopp. Mer specifikt vill studien 

belysa de historiebruk som kommer till uttryck i undervisningen samt upptäcka 

mönster i klassrumsinteraktionens möte mellan lärare, elev och ämne. Studien 

har tre centrala forskningsfrågor:  

 

 Hur erfars och kommuniceras historieämnets innehåll under lektionerna?  

 Hur tolkar och begripliggör lärare och elever det erfaret förflutna?   

 Hur framställer elever och lärare det tolkade innehållet för att skapa historisk mening?  

Perspektivval: mötet mellan lärare, elev och ämne i centrum  

Syfte och frågeställning svarar mot det Wilson efterlyser som en viktig uppgift 

för historiedidaktiken, ett ”försök att fylla ut luckorna” mellan resultaten i 

tidigare undersökningar. Det är en sådan tanke som ligger till grund för den 

föreliggande undersökningens perspektivval där varken sändaren (uppfattad som 

läroplanskonstruktörer, lärare, läromedelsförfattare, undervisningsfilmskapare), 

budskapet (uppfattat som lärarens tal, lärobokens text eller undervisningsfilmens 

bildvärld) eller den tänkta mottagaren av ett sådant budskap (eleven) ses som från 

varandra isolerade företeelser.54  

 

Det betyder att det som utforskas snarare är sambanden mellan dessa i en given 

kontext, de sexton lektioner som informanterna genomför tillsammans. 

Undervisningssekvensen betraktas alltså som en enhet, som en ”text” som kan 

tolkas hermeneutiskt, från helhet till del, från del till helhet.55 Det blir ungefär 

som när litteraturvetaren studerar ett skönlitterärt verk. Det kan följas 

”uppströms” mot författaren och det kan följas ”nedströms” mot läsaren, det 

kan studeras strukturellt, inriktat mot själva texten och det kan studeras 

kontextuellt mot det samhälle där texten publiceras eller läses. Men det kan 

också studeras som en helhet där alla dessa aspekter ingår i en bredare upplagd 

kulturanalys med den litterära texten i centrum.56  

                                                 
54

 I sin avhandling utredde historikern Kenneth Nordgren den kommunikationsteoretiska relationen 
mellan sändare, budskap och mottagare ur ett historiebruksperspektiv, se Nordgren (2006) s. 43ff; jfr 
Leinhardt (2000); Barton (2008) s. 300 och passim. Barton beskriver en kontextualiserande 
historiedidaktisk studie som sociokulturellt inriktad.  
55

 Ödman (2007) s.97ff 
56

 Ricœur (1993) s. 72ff; Geertz (1991) s. 25 
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Perspektivvalet kan liknas vid Josef Kjellgrens i kollektivromanen Människor 

kring en bro (1935).  I romanen skildras hur Västerbron i Stockholm växer fram 

som ett resultat av en mängd människors arbete; som läsare får vi följa 

processen från det politiska beslutet att bygga bron, via arkitekttävlingen fram 

till invigningstalen. I centrum för skildringen står emellertid de människor som 

utför det konkreta arbetet: svetsare, timmermän, kokerskor, grovarbetare och 

kranförare. Beslutsfattare och ingenjörer figurerar mer i bakgrunden. 

Skildringens ram är själva brobygget och i fokus finns de problem, konflikter 

och drömmar som arbetet var förknippat med hos dem som utförde det. På så 

sätt består skildringen av en serie ögonblickbilder där delar av arbetsprocessen 

blir fixerad genom författarens omvandling av människornas handlingar till 

text.57  

 

                                                 
57

 Kjellgren (1985 [1935]). Till skillnad från den skönlitteräre författarens verk måste naturligtvis 
forskaren redovisa sina källor, arbeta med utgångspunkt i en teoretisk modell och hela tiden med 
misstanken om att det som skildras är färgat av forskarens fördomar eller förhastade slutsatser, se 
Ricœur (1993) s. 89ff. Ett liknande perspektivval har praktiserats i andra ämnesdidaktiska studier, 
exempelvis av Lotta Bergman som i sin doktorsavhandling undersökte hur lärare och elever skapade 
olika ”svenskämnen” i klassrumsinteraktionen. Också hos henne kan man betrakta kontextualisering 
som en central aspekt av arbetet, se Bergman (2007)  
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2 Teoretiska utgångspunkter  

Syftet med detta kapitel är att presentera och diskutera de teoretiska 

utgångspunkterna för studien.  Kapitlet består inledningsvis av en översiktlig 

redovisning av den historiedidaktiska och historievetenskapliga referensram som utgjort 

studiens teoretiska bas men också av en diskussion om hur dessa teorier ur olika 

historiedidaktiska teoribildningar relaterar till varandra.  

En historiedidaktisk och historievetenskaplig referensram  

Studien har en historiedidaktisk och historievetenskaplig referensram ur vilka 

analytiska redskap hämtats för olika nivåer i studien. Ytterst finns de tre 

grundläggande historiedidaktiska begreppen historiemedvetande, historiekultur och 

historiebruk och teorin om det narrativistiska paradigmet. Dessa är hämtade från 

tyska historiedidaktiska traditioner. Innanför denna, på en mer empirinära nivå, 

finns teorier om historiskt lärande. Där har jag främst använt mig av vad jag 

kommer att benämna som historiska stoff- och tankebegrepp vilka närmast 

motsvarar ”first and second order concepts” i anglosaxiska historiedidaktikiska 

traditioner. Närmast det empiriska materialet, när interaktionen mellan lärare 

och elever studeras mer i detalj, kommer jag att använda mig av 

historievetenskapliga teorier om begriplighetsformer, framför allt historisk 

förklaring, historisk kolligation och historisk klassifikation.  

Historiekultur och historiebruk som uttryck för historiemedvetande  

Historiemedvetande kan definieras som människans förmåga att reflektera över 

hur det förflutna relaterar till nuet och framtiden, närmare bestämt vår förmåga 

att samtidigt aktivera de tre tidsdimensionerna, i går, i dag och i morgon i vårt 

tänkande och att relatera dessa till tidsrymder före och efter vår levnad.   

Historiemedvetande kan beskrivas som en självklar del av människans 

identitetsskapande: ingen människa kan således betraktas som ”historielös”. 

Utgångspunkten för detta resonemang är ett antagande om att alla människor 

(enskilt och tillsammans med andra) är skapade av historien och samtidigt 

(enskilt och tillsammans med andra) är skapare av historia. 58 Detta kan på ett 

mer psykologiskt plan beskrivas som en ofrånkomlig omständighet i mänskligt 

liv. Människans förhållande till minnet tvingar henne att ständigt aktualisera 

frågor som rör historiemedvetandets tre tidsdimensioner eftersom minnet inte 

bara klargör varifrån vi kommer och vilka vi är utan också har en orienterande 

framtidsfunktion. Vi är medvetna om att det vi gör i dag är det vi minns i 

                                                 
58

 Karlsson, (2009a), s 49; Jensen (1997) s. 59f; Nordgren (2006) s.15ff 
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morgon. En person som på grund av sjukdom eller trauman saknar egna eller 

gemensamma minnen får både en svag identitet och framtidsuppfattning.59  

 

Historiemedvetande motsvarar andra kunskaper som inte behöver vara 

artikulerade för att användas. På samma sätt som människor kan behärska 

språket till fullo utan att känna till grammatiska termer har människor ofta 

tillgång till reflektionsförmåga över de tre tidsformerna utan att ha ord för det. 

Det är sålunda viktigt att skilja mellan det som brukar kallas 

”historiemedvetenhet” eller ”historisk medvetenhet” från historiemedvetande.60 

Medan de båda tidigare uttrycken indikerar att individen har kännedom om en 

kunskapsmassa som kan kallas ”historia”, inbegriper det senare ett mer direkt 

förhållande mellan individen och de tre tidsdimensionerna.61 

 

Det är främst indirekt, i olika historiekulturella aktiviteter, människors 

historiemedvetande manifesteras.62 Detta är en viktig precisering. Historikern 

Kenneth Nordgren har utrett frågan och menar att historiemedvetande i 

grunden alltid refererar till mentala processer som är individuella och i grunden 

oåtkomliga för andra än individen själv. Historiekultur består däremot av 

kommunikativa, sociala handlingar där historiemedvetandet avspeglar sig som 

ett intresse för hur det förflutna relaterar till samtids- och framtidsfrågor, alltså 

svarande mot de behov som skilda historiebruk ger uttryck för. 

Historiemedvetande kan alltså undersökas indirekt, via studier av människans 

bruk av det förflutna i olika historiekulturella uttryck.63  

Historiekulturens tre dimensioner  

Människans skapande möte med det förflutna har många olika former. Enligt 

den tyske historikern och historiografen Jörn Rüsen kan man tala om detta 

möte som människans historiekultur. Rüsen menar att det finns tre dimensioner i 

historiekulturen, den kognitiva, den estetiska och den politiska. Ett tydligt exempel 

på det förstnämnda skulle kunna vara en historievetenskaplig avhandling, den 

andra en historisk film och den tredje en debattartikel där historiska argument 

förs fram. I praktiken är det sällan så uppdelat och det är enligt Rüsen svårt att 

                                                 
59

 Ricœur hävdade bland annat med hjälp av neurovetenskapliga argument att individen saknar 
identitet utan sitt minne. På motsvarande sätt kan också blockerade eller borträngda kollektiva 
minnen, som exempelvis i Frankrike om Vichyregimens historia, ”skada” känslan av gemensam 
identitet - lika mycket på ”riksnivå” som i lokalsamhällets erinringar om vem som gjorde vad i det 
förflutna - och därmed också försvåra försoningsprocesser. Se. Ricœur (2005) s. 512f; 546ff 
60

 Aronsson (2004) s. 67ff 
61

 Karlsson (2009a) s.48f 
62

 Rüsen (2004) s.152 
63

 Nordgren (2006) s. 38ff  
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finna någon historiekulturell yttring som inte bär spår av alla dimensioner.64 Ett 

närmast övertydligt exempel får vi om vi jämför två svenska sångtexter som 

båda har historia och historiemedvetandets tidsdimensioner som utgångspunkt. 

Den första är skriven av Richard Dybeck på mitten av 1800-talet och är 

betraktad som Sveriges nationalsång, den andra är komponerad av Michael 

Wiehe drygt hundra år senare och ofta spelad på 1970-talets vänsterinriktade 

musikfester:  

 

 Du tronar på minnen från fornstora dar,      Och dom försöker lura i en,  
 då ärat ditt namn flög över jorden.        att historien har ta'tt slut, 
 Jag vet att du är och du blir vad du var.      så att man inte ska bekymra sej 
                 om hur det kommer att se ut. 
                 Som om allting som har hänt förut  
                 skulle leda fram till nu 
                 och inte vidare.  
 
                 Långt, långt vidare...

65
 

 

Som sångtexter handlar det naturligtvis om estetiska skapelser som var och en 

på sitt sätt, motsvarande sin tid och genre, uttrycker olika former av känslor. En 

likhet är också att det förekommer slutrim och att texternas strukturer kan sägas 

vara rytmiskt väl avpassade till musiken. Men båda sångtexterna har också en 

kognitiv dimension, i det att den ena slår fast ett antal teser om ett storartat 

förflutet och den andra vill avslöja lögner om ”historiens slut”. Men båda har 

också en mycket tydlig politisk dimension, just i förhållande till 

historiemedvetandets tidsformer. Dybecks text med sina avancerade temporala 

hopp mellan presens (du är) futurum (du blir) och imperfekt (du var) 

argumenterar för att ett nuvarande tillstånd, tydligt inskrivet i det förflutna ska 

bevaras till framtiden. Wiehes argumentation är den rakt motsatta: nuet är en 

del av framtiden, det förflutnas omdaningar manar till förändringar både i nuet 

och i framtiden. Den hämtar sin argumentationskraft i människors omsorger 

om morgondagen. Det ”dom” som hindrar dessa förändringar är troligen 

samtidens makthavare, de som vill ha det som det är.  

 

Till historiekulturens komplexitet hör att de tre dimensionerna inte bara går att 

iaktta hos producenterna utan också har motsvarigheter bland dem som är 

tänkta som mottagare av historiekulturella skapelser. Ett historiekulturellt 

uttryck kan därför uppfattas och tolkas olika, beroende på av vem och när och i 

vilket sammanhang den framförs. Statyer kan som bekant både resas och vältas. 
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 Rüsen (2004) s. 150; 167  
65

 Wiehe (1980) s. 82 
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Eller ignoreras. Allt detta indikerar att om historiekulturen ska ha en funktion 

för historiemedvetandeutveckling måste den brukas.  

Historiebrukens olika behov 

Historiebruk sker alltså i ett kommunikativt sammanhang och svarar mot olika 

behov och intressen.66 För skolans del är de vanligaste behoven troligen de 

upptäckande, vetenskapliga eller pedagogiska (att lära sig kunskaper i eller om 

historia) men här finns också inslag av politiska och moraliska behov 

(exempelvis att bruka historia för att argumentera för eller emot något i nuet, 

det vill lära sig hantera kunskaper av historia). Klas-Göran Karlsson har 

upprättat en typologi av historiebruk som också svarar mot en mängd andra 

behov, exempelvis kommersiella eller existentiella, avsedda att klassificera 

historieanvändningar på samhällsnivå.67 I de enskilda fallen blandas sådana 

brukskategorier nästan alltid. Producenten av en historisk film har sällan enbart 

kommersiella intressen utan vill förmodligen också förmedla olika existentiella 

eller politiska budskap till samtiden. På motsvarande sätt menar jag att det är i 

skolan. Vid sidan av det huvudsakliga intresset att förmedla kunskap i, om och 

av historia har den konkreta historieundervisningen i klassrummet potentialen 

att svara mot en lång rad andra behov hos aktörerna, det vill säga i första hand 

lärarna och eleverna. Ett sådant är naturligtvis mycket krasst: läraren vill ha lön 

och eleven betyg. Ett annat kan vara mer fantasifullt: att underhålla eller bli 

underhållen med spännande berättelser. Ett tredje kan vara att mer eller mindre 

medvetet söka material till ett pågående identitetsbygge.  

Teorin om det narrativistiska paradigmet  

Rüsen hävdar alltså att alla historiska framställningar måste betraktas som 

kulturprodukter som ytterst och alltid har en samhällskontext.68 För att 

synliggöra detta förhållande lanserar Rüsen teorin om det ”narrativistiska 

paradigmet”. 69  Enligt denna teori består all historia av berättelser: 

                                                 
66

 Jensen (1997) s. 72; Aronsson (2004) s. 57ff  
67

 Karlsson (2009a) s. 59. En av de viktigaste kategorierna i Karlssons typologi är ett medvetet ”icke-
bruk” av historia som handlar om att förtiga viktiga skeden i det förflutna, ofta av ideologiska eller 
realpolitiska skäl. Karlsson menar att typologin bör användas för att upptäcka huvudkategorier av 
historiebruk, främst på samhällsnivå, Karlsson a.a. s. 58ff  
68

 Rüsen (2005) s. 132 
69

 Eftersom det är ett paradigm gäller det enligt Rüsen som en princip för all slags historieskrivning i 
alla epoker, utom möjligen för den som skulle kunna kategoriseras som ”postmoden”. De 
postmoderna teorierna riskerar att leda till ett ”posthistoriskt” tillstånd enligt Rüsen. Han underkänner 
inte teoriernas kritik av maktförhållanden, i synnerhet inte vad gäller olika gruppers rätt att forma sin 
egen berättelse, det vill säga att bruka historien emancipatoriskt och identitetsskapande. Samtidigt 
finns det enligt Rüsen en fara i att historieämnets intresse inriktar sig på mikrohistoriska 
särberättelser när världen står inför en makrohistorisk utveckling i form av en pågående 
globalisering. En sammanhållen föreställning om en gemensam mänsklighetens historia (som alltså 
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I alla sina varianter och skepnader är det historiska tänkandet bestämt av en viss 

mental procedur i människans tolkande förhållande till sig själv och sin värld: 

historieberättandet. Berättandet är ett antropologiskt sett universellt kulturellt bruk, 

och hela den mångfald av aktualiseringar av det förflutna som kallas ”historia” kan 

kategoriseras som berättande. Som aktualiserat förflutet har ”historien” av princip 

formen av berättelse, och det historiska tänkandet följer av princip berättandets 

logik.
70

   

 

Det är enligt Rüsen den historiska framställningens funktion att förtälja något om 

det förflutna och orientera i nuet som är det centrala, inte dess form. Historia 

kan således framställas som fullständiga narrativ med inledning, vändpunkt och 

avslutning men också som fragmentariska anspelningar på sådana berättelser 

eller som anekdoter, som krönikor eller som historievetenskapliga verk.71  I alla 

dessa former finns det emellertid ett gemensamt drag enligt Rüsen, viljan att 

berätta, förmedla eller skapa underlag för ett meningsskapande budskap om det 

förflutna till nuet. All historia, också den vetenskapliga historia som produceras 

vid akademierna, svarar alltså mot sådana ”icke-vetenskapliga” orienterande 

behov i ett samhälle.72  

 

Dessa behov kan i korthet beskrivas som en önskan om att få svar på frågor om 

hur skillnaden över tid kan förklaras. Den vad Rüsen benämner ”tidsliga 

alteriteten” mellan ett varseblivet förflutet och ett faktiskt nu skapar ett sådant 

kulturellt betingat behov av berättelser som kan informera om de samband 

människan befinner sig i och på så sätt orientera henne inför de val hon står 

inför.73  Den orienterande funktionen är i grunden politisk men innefattar också 

existentiella frågor som rör människors identitet.74  

                                                                                                                                        
inte måste materialiseras) skulle åtminstone teoretiskt kunna utgöra en gemensam grund för de 
många berättelserna, Rüsen (2004) s. 115ff, 135f, jfr Rüsen (2005) s. 137.  Historikern Svante 
Nordin frågade sig redan 1991 om inte det postmoderna historiemedvetandet innebär slutet för det 
traditionella historiemedvetandet. Se Nordin (1991) passim   
70

 Rüsen (2004) s. 88 
71

 I själva verket uppträder historiska referenser egentligen betydligt oftare på andra sätt än som 
regelrätta berättelser. Det är därför Rüsen talar om sin teori som ”narrativism” (”Narrativismus”): 
Uttrycket vilar på antagandet att även anspelningar på det förflutna bygger på en potentiell möjlighet 
att utvecklas till berättelser. Ett exempel på detta utgör ”narrativa förkortningar” som ”Ådalen -31” 
vilka skulle kunna utvecklas till berättelser men inte behöver göra det för att fungera som berättelser. 
Jfr Rüsen (2004) s. 98ff. Den tyska socialantropologen Heidrun Friese talar om historiska ”bilder” där 
exempelvis vardagliga referenser som ”morfars träd” kan vara en slags ”erinringsbild”  och att 
sådana fungerar som ett slags mikronarrativ som kan berätta mycket om exempelvis  ursprung, 

ägande, maktrelationer och identitet, Friese (1997) s. 330ff 
72

 Rüsen talar om ”livspraxis” som ett begrepp för de samlade mänskliga behoven. Till livspraxis hör 
också historikerna själva. Begreppet är snarlikt men inte liktydigt med Husserls begrepp ”livsvärld”. 
Rüsen avgränsar livspraxis till att gälla de praktiska behoven av (i detta sammanhang) tidslig 
orientering. (2004) s. 105ff 
73

 Det betyder också att det förflutna blir förbundet med nutiden och människors föreställningar om 
framtiden. Rüsen (2004) s. 126; Rüsen (2005) s. 132. En viktig utgångspunkt för Rüsens 
resonemang utgör filosofen Friedrich Nietzsches tankar om historiens skada och nytta, se Nordgren 
(2006) s. 42  
74

 Rüsen (2005) s. 141 
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Historia bör därför definieras som en läroprocess som utgår från olika frågor i 

nuet. Frågorna kan aktualiseras av en plötslig varseblivning av spår från det 

förflutna (vad är det här?) eller av ett behov av orientering i nuet (hur har vi 

hamnat här, vart är vi på väg?).  I båda dessa fall handlar frågorna om en strävan 

efter att förstå samband mellan ett befintligt tillstånd och hur det var förr. 

Efterfrågan på historiska förklaringar ökar sannolikt i vad som skulle kunna 

beskrivas som ”grundvalskriser”, tider som präglas av osäkerhet, omprövningar 

eller instabilitet.75 

Fem faser i det kompletta historiska berättandet 

Den historiska läroprocessen omfattar enligt teorin om det narrativistiska 

paradigment ett antal faser som kan beskrivas i följande steg i ett slags 

”schema”: fråga-erfara-tolka-framställa-orientera. Frågor till förflutna riktas till 

ett erfaret förflutet. Frågorna kan emanera ur en plötslig och närmast gåtfull 

varseblivning av det förflutna, en meningskris i nuet eller ett behov att motivera 

ett handlande inför framtiden. Erfarandet kan vara direkt och motsvara 

människans minne, men det kan också – vilket troligare är vanligare i det 

moderna samhället – handla om en indirekt och förmedlad erfarenhet av det 

förflutna. Det erfarna förflutna måste emellertid tolkas för att bli begripligt. För 

vetenskapligt framställd historia består tolkningen av de regler som 

historievetenskapen framställer, bland annat om källkritik och vetenskapligt 

godtagbart begripliggörande.76 Den sålunda tolkade historiska erfarenheten 

måste framställas i någon form för att bli möjlig att kommunicera med andra. 

Här finns många möjligheter beroende på sammanhang, allt från den muntliga 

berättelsen till den vetenskapliga rapporten eller den skönlitterära boken. Den 

slutgiltigt kommunicerade historiska framställningen blir meningsfull först om 

den kan ge ett orienterande svar på de frågor som inledde processen. Svaren 

skänker mening i nuet och ger handlingsberedskap inför framtiden, antingen 

denna omfattar vilja att bevara ett tillstånd eller att förändra det.  

De pre- och postnarrativa elementen inramar berättelsen.  

De tre faserna fråga-erfara-tolka föregriper prenarrativt berättelsen och det 

orienterande svaret kommer postnarrativt efter berättelsens framförande. Det 

narrativa elementet, själva framställningen av berättelsen, kännetecknas i hög 
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grad av en retorisk dimension enligt Rüsen, det vill säga en fråga om hur det 

tolkade svaret på frågan gestaltas så att det kan ges en orienterande möjlighet. 

Fasen mellan framställning och orientering kännetecknas av spänningar och 

motsättningar mellan dem som använder (producerar eller tar emot) det 

framställda - eftersom den framställda berättelsen antingen kan användas som 

bevarande, identitetsmässiga eller emancipatoriska argument inför framtiden.77 I 

spänningen och konfrontationen mellan användningarna skapas också ofta nya 

frågor och nya behov av orienterande historiska kunskaper. Det är av den 

anledningen människor i varje tid kan och troligen måste uppfatta det förflutna 

på ett nytt sätt. Det narrativistiska paradigmet innehåller en öppen och 

omvärderande förståelse av den historiska kunskapens karaktär.78  

Heuristiska verktyg  

För min undersökning spelar Rüsens teori om det narrativistiska paradigmet 

och de tre begreppen historiemedvetande, historiekultur och historiebruk en 

central roll som heuristiska verktyg och som organiserande principer för 

undersökningens delar. Teoribildningen gör det möjligt att betrakta historiska 

lärandeprocesser som resultatet av flera olika aspekter, närmare bestämt som en 

kombination av kognitiva, estetiska och politiska dimensioner. Det underlättar 

ambitionen att undersöka undervisningssituationen explorativt, alltså inte som 

en fråga hur läraren och eleverna bäst kan hantera ett givet stoff i en given 

undervisningssituation, utan mera som en upptäcktsfärd i lärarens och elevernas 

försök att ”fatta”, få grepp om det förflutna.79 På teoretisk grund blir det 

exempelvis möjligt att betrakta såväl pre- som postnarrativa inslag i 

undervisningsförloppet som potentiella element i informanternas 

historiemedvetandeutveckling, även om de uttrycks som skärvor av en 

sammanhängande kunskap. Vidare kan jag med ett sådant perspektiv uppfatta 

klassens arbete med ämnesområdet om första världskriget och mellankrigstiden 

som ett uttryck för en gemensam historiekulturell skapelse som består av 

elevernas och lärarens iscensättande av ett urval ur den samhälleliga 
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 Här är det väsentliga inte dessa skillnader utan att det förflutna brukas i en orienterande funktion. 
Rüsen (2005) s. 28ff räknar annars idealtypiskt med fyra typer av historiemedvetande: traditionellt, 
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 Rüsen (2004) passim, jfr Aronsson (2004) s. 42 som definierar historiebruksforskning som ett 
forskningsfält som inriktat på att undersöka hur varje ”epok […] måste förhålla sig till det förflutna” i 
den ständig omprövning. Aronsson menar i det sammanhanget att begreppet historiebruk är en 
aning svårhanterligt eftersom det relaterar till en redan berättad ”historia” inte till det förflutna. På 
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historiekulturen. Kort sagt går det att betrakta det som sker i klassrummet som 

olika former av historiebruk.  

Teorier om historiskt tänkande och lärande 

Samtidigt som jag har kunnat utgå från den ”tyska” teoribildningen om 

historiemedvetande i mitt arbete i såväl dokumentations-, som analys- och 

framställningsfasen har den i det fortskridande analysarbetet visat sig vara för 

vid för att ensam och mer i detalj kunna användas för att beskriva och analysera 

den verksamhet som pågår i klassrummet. Jag har därför sökt efter lämpliga 

teorier, både på en slags mellannivå och på en mycket empirinära nivå som kan 

tjäna detta syfte.80 För att kunna motivera valet av just dessa teorier måste jag 

först göra en utvikning i den historiedidaktiska debatten kring 

historiemedvetande och dess båda syskonbegrepp.  

Debatten om historiemedvetande, historiebruk och historiekultur 

Svårigheten att operationalisera de tre begreppen historiemedvetande, 

historiekultur och historiebruk i skolornas undervisning och i historiedidaktisk 

forskning är något som uppmärksammats på flera håll internationellt. Den tyska 

historiedidaktikens påstått bristande koppling till skolpraktiken skapade 

exempelvis redan på 1970-och 80-talet skarp kritik i Västtyskland. Från lärarhåll 

anklagades historiedidaktikerna för att sitta i elfenbenstorn och bygga teorier 

utan förankring och användningsområde i skolornas verksamhet.81  

 

I Sverige och Norge har kritik mot begreppet historiemedvetande bland annat 

kommit från lärarutbildningsmiljöer. Ämnesdidaktikern och lärarutbildaren 

Magnus Hermansson Adler menar exempelvis att historiemedvetandebegreppet 

skulle kunna vara kunskapsteoretiskt oklart. Ett grundproblem är enligt honom 

att begreppet inte tar hänsyn till om eleven är passiv eller aktiv i 

kunskapsprocesserna.82 Bengt Schüllerqvist menar att historiemedvetande-

begreppet närmast har fått en ”kanonisk” status vilket hämmat en diskussion 

om dess betydelse för skolornas undervisning. Schüllerqvist har också visat att 

eftersom det finns en mängd olika definitioner av begreppet i den nordiska 

historiedidaktiken blir begreppet svårhanterligt. Därmed föregrips en nödvändig 
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 Anders Berge talar med hänvisning till sociologen R. K. Merton om historikerns behov av ”theories 
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nyansering som kan göra det mera användbart i skolorna.83 Samma uppfattning 

har den norske historiedidaktikern Erik Lund som är tveksam till om begreppet 

ännu har utvecklats tillräckligt för att kunna brukas som organiserande princip 

för skolornas undervisning, exempelvis i läroplaner.84 Den finska historie-

didaktikern Arja Virta avvisar inte historiemedvetandebegreppet som teoretisk 

grund för diskussioner om ämnets inriktning eller utformande men betraktar 

historiemedvetande som ett ”privat område” som inte går att utvärdera i skolans 

verksamhet eftersom det handlar om mentala processer.85  

 

Den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen menar i likhet med de tyska 

kritikerna att skolornas behov av en egen didaktisk kunskap gör att man borde 

klippa banden med det akademiska historieämnet och en akademiserad 

historiedidaktik som av Jensen betecknas som ”historieämnesdidaktik” och ett 

uttryck för en ”nedsippringsteori” där det akademiska vetandet så småningom 

via lärarens skolning förväntas landa i klassrummet och förmedlas till eleven. 

Begreppet historiekultur saknar enligt Jensen relevans för det lärande som sker i 

skolorna. Däremot förespråkar han till skillnad från sina kritiska kolleger i 

Sverige och Norge de andra två begreppen och förordar vad han kallar en 

”historiemedvetandedidaktik” eller ”historiebruksdidaktik” som syftar till att 

kvalificera elevernas individuella bruk av det förflutna, något som företrädesvis 

sker utanför skolan, exempelvis i familjeberättelser eller i massmediala 

sammanhang som filmer, resor eller dataspel. Detta skulle också kunna leda till 

en mindre ”dåtidsfixerad” historieundervisning i skolorna.86  

”Anglosaxisk” historiedidaktik  

Den brittiska historiedidaktiken utgår från historieundervisningens problem, 

inte från det omgivande samhällets historiebruk. Här ser man det som en 

särskild uppgift att finna praktiska instrument för att utveckla elevers historiska 

tänkande i ett ganska löst förhållande till det stoff som skolorna tillhandahåller i 

sina kursplaner. Det väsentliga är att utveckla elevernas metahistoriska 

kompetens.87 Den brittiske historiedidaktikern Peter Lee har emellertid 

intresserat sig för att söka sammanjämka Rüsens narrativistiska paradigm och 

den anglosaxiska forskningstraditionens ståndpunkter.88 Han betonar att det 
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finns mycket som talar för historiemedvetandebegreppets relevans också i 

skolsammanhang, men har samtidigt två starka invändningar: den ena är att 

Rüsens teorier intresserar sig för litet för historiens konception, hur historia 

skapas av historiker, den andra att teorierna säger för litet hur historiska 

framställningar uppfattas av den enskilde. Hans slutsatser är att Rüsens teorier 

alltså inte tar hänsyn till hur elever (eller andra) lär sig historia. Man skulle, 

menar Lee, kunna tänka sig att elever brukar det förflutna i en orienterande 

funktion, exempelvis som argument för ett bevarande av en företeelse, utan att 

de har haft möjlighet att pröva sitt historiska belägg med annat än sin 

vardagsförståelse av det förflutna, där man kanske föreställer sig att historiska 

berättelser är ”kopior av det förflutna”. På så sätt kan det historiska argumentet 

lika gärna vara hämtat i rena missförstånd eller fördomar.89  

 

Den modell som förespråkas av Lee och andra ledande brittiska 

historiedidaktiker är ett utvecklande av elevernas historiska tänkande genom 

historisk begreppsförståelse.90 Man delar in historiska begripliggörande begrepp 

i två olika uttryckskategorier som benämns ”first” and ”second order concepts”. 

Till de föregående räknas innehållsrelaterade uttryck som exempelvis 

”klasskamp”, ”renässansen”, ”imperialism” eller ”franska revolutionen” vilka är 

tillämpliga som begripliggörande och organisatoriska begrepp då man studerar 

ett eller flera kronologiskt eller tematiskt avgränsade områden av det förflutna. 

Till ”second order concepts” hör däremot sådana uttryck som är användbara 

som tankeredskap för att begripliggöra det förflutna utan särskild anknytning till 

ett speciellt historiskt stoff – exempel på sådana tankeredskap är 

”orsak/verkan”, ”förändring/kontinuitet”, ”historisk inlevelseförmåga” och 

källkritik.91  

 

Bakgrunden till den brittiska historiedidaktikens lansering av ”first and second 

order concepts” var erfarenheterna från flera mycket omfattande forsknings- 

och reformprogram i de brittiska skolornas historieundervisning under 1970- 
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 Lee argumenterar för sin tes bland annat med hjälp av historiefilosofen Michael Oakeshotts tankar 
om att historiska kunskaper måste skiljas från den praktiska användningen av dem, Lee (2002) s. 34 
och passim; Lee (2006) s. 142. Ett liknande resonemang för historikern Hans Albin Larsson som 
menar att ett utvecklat historiemedvetande inte är något gott i sig utan kan grundas i 
vanföreställningar om fientliga folk och vara pådrivande för konflikter i världen. Larsson (1998) s. 80f 
90

 Lund (2006) s. 37ff 
91

 Ett problem med den anglosaxiska historiedidaktiken är dess skiftande uppsättning uttryck och 
begrepp. Vad som räknas till ”second order concepts” skiftar något från forskare till forskare och från 
tid till tid, så att samma forskare håller sig med olika uttryck vid olika tidpunkter. Det väsentliga här är 
emellertid den principiella nivån. Peter Lee gjorde 2005 en sammanställning av de ”second order 
concepts” som han då fann mest betydelsefulla: ”time”, ”change”, ”empathy”, ”cause”, ”evidence” och 
”accounts”, Lee (2005) s. 41ff.  Erik Lund kallar de två begreppstyperna för ”innholds-” respektive 
”nøkkelbegreper”, Lund (2006) s. 27 



33 

 

och 80-talen. 92 En av dessa undersökningar var den så kallade CHATA-studien 

som i korthet undersökte hur över 300 barn i åldern 7-14 år förklarade varför 

det kunde finnas skillnader mellan olika historiska berättelser/redogörelser 

(accounts) som handlade om samma sak i det förflutna.93 Resultatet blev bland 

annat en slags taxonomi som värderar elevers progression i metahistorisk 

förståelse, från den lägsta nivån som uppfattar den historiska 

berättelsen/redogörelsen som en kopia av det som skett via en gradvis ökad 

förståelse för att historiska berättelser/redogörelser är sammansatta och 

skapade rekonstruktioner av det förflutna som utgör svar på frågor. I den 

högsta nivån ser man skillnader i historiska framställningar som naturliga och 

självklara, som en följd av perspektiv- och metodval. I de lägre uppfattar man 

sådana skillnader som problematiska, de är antingen en följd av brist på 

information eller att någon medvetet förvränger eller vinklar framställningen. 94 

Kritik och nyanseringer i den anglosaxiska historiedidaktiken  

Av denna taxonomi framgår de brittiska historiedidaktikernas starka betoning 

på förståelse av den historiska konstruktionen. Det är denna metahistoriska sida 

som ska läras av eleven i skolan. Inriktningen har varit att lära eleverna att vara 

kritiska till den information man får och att låta eleverna själva ”skapa 

historia”.95 Det uppstod på så sätt alltså något av ett motsatsförhållande mellan 

innehållskunskaper och färdighetskunskaper i den brittiska historiedidaktiken, 

åtminstone i debatten.96 De brittiska historiedidaktikerna har blivit anklagade för 

att sysselsätta sig med att försöka utbilda ”minihistoriker” i skolorna. Eleverna 

blir duktiga på att utreda källvärdet hos enklare primärkällor men vet inte enligt 

kritikerna vad de ska ha dessa kunskaper till eller hur kunskaperna relaterar till 

deras förståelse av historia i den egna livsvärlden. Undervisningen ger bara en 

fragmentarisk bild av större historiska skeden.97 Den amerikanske historie-

didaktikern och pedagogen Sam Wineburg som i likhet med britterna närmar sig 

det historiska lärandet från ett kognitivt håll menar att de brittiska 

historiedidaktikerna trots sin uttalade ambition att bryta med ett piagetanskt 
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färgat stadietänkande ändå har utgått från ett sådant när de utformat och 

redovisat sitt program.98  

 

En av de brittiska skolhistoriska projektens ledande personer, historiedidak-

tikern Denis Shemilt, medger att det finns problem med en alltför ensidig 

satsning på färdighetsträning. Han betonar behovet av att skolan också måste 

skapa narrativa ramverk, ett slags ”bic pictures” av sammansatta världs-

historiska, tematiskt upplagda översikter (exempelvis om ”medicinhistoria”) 

som elever kan relatera sitt undersökande arbete till.99 Den brittiska historie-

didaktikern Christine Counsell har utvecklat och nyanserat denna bild. I en 

kritik mot såväl ensidig satsning på färdighetsinriktade uppgifter och dess 

motsats, en oproblematiserad framställning av berättelser, har hon hävdat att 

motsättningen mellan färdigheter (kunskaper om historia) och innehåll 

(kunskaper i historia) endast är skenbar. Översiktskunskaper är nödvändiga för 

att delarna ska bli begripliga, men samtidigt är det nödvändigt med djupa 

detaljkunskaper, exempelvis i form av källstudier för att för att kunna 

åstadkomma översiktliga kunskaper av mera bestående värde. Det är förmod-

ligen genom en växelverkan mellan översikter och detaljer som historiska 

kunskaper stannar kvar hos eleverna: ”the paradox  […] is that pupils do not 

necessarily acquire 'overview' knowledge by doing 'overviews'.”100  

Förgrunds- och bakgrundskunskaper 

Den amerikanske historiedidaktikern Bruce A. VanSledright har i anslutning till 

debatten om ”first and second order concepts” lanserat en analytisk modell av 

historieundervisning som går tillbaka på de anglosaxiska historiedidaktiska 

traditionerna men som i högre grad än de brittiska också ifrågasätter innehållet 

(kunskaper i historia). Enligt denna modell genereras (i likhet med Rüsens 

modell om det narrativistiska paradigmet) det historiska lärandet av en fråga om 

det förflutna. Frågan måste sedan behandlas i en kunskapsprocess där historiska 

begrepp som orsak-verkan (det britterna kallar ”second order concepts”) möter 

ett historiskt ”råmaterial” i form av källor och andra lämningar. För att 

kunskapsprocessen ska fungera måste man också ha tillgång till 

processkunskaper (”procedural knowledge”). Denna nivå kallar VanSledright 

den historiska ”bakgrundskunskapen”: ur processen kommer så ”svaret” på den 

initiala frågan, den historia som står som färdig redogörelse eller berättelse, 

”förgrundskunskapen”. Enligt VanSledright är det ofta endast denna 
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förgrundskunskap (kunskaper i historia) görs till föremål för historiskt lärande i 

skolorna, vilket är problematiskt både ur sådana aspekter som beaktar den 

historiska kunskapens natur och dess användande som ideologiförmedling.101 

Mot en syntes av de historiedidaktiska traditionerna?  

De teoribildningar som diskuterats här låter sig inte utan vidare kombineras hur 

som helst. Det som synes skilja den ”tyska” historiedidaktiken från den ”anglo-

saxiska” är inte ifrågasättandet av en kanoniskt utformad skolhistoria med 

fastställda innehållsliga inslag som enbart berättar nationens historia – där är 

man troligen överens.102 Det som skiljer är det fokus den tyska inriktningen har 

på att studera hur människor använder historiska kunskaper – både i och 

utanför skolan – kort sagt ett intresse för vad som går att lära av historia och 

varför människor gör det.  

 

Ändå förefaller det som om många frågor har starka beröringspunkter vilket 

borde tala för att ett närmande mellan den ”anglosaxiska” traditionens 

betonande av historiskt tänkande och den ”tyska” traditionens bredare kultur- 

och samhällsanalytiska betraktelsesätt på historiebruk. Rüsen talar om att det 

yttersta målet för historieundervisningen är att utveckla elevernas narrativa 

kompetens. I detta ligger en förståelse för att såväl prenarrativa, som narrativa och 

postnarrativa element kan uppmärksammas och tränas var för sig i skolorna.103 

Också hos Rüsen finns ett synsätt där det historiska lärandet står i centrum för 

en skolanknuten historiedidaktik: 

 
Då organiserat historiskt lärande anses vara ett ovillkorligt samhälleligt krav och 

motsvarande undervisningskompetens måste uppnås i nära förbindelse med […] 

historievetenskapen, kan man inte avfärda frågor om vad som ska läras ut, med vilka 

krav, i vilken form och med vilket resultat. Trots den omåttliga ansvällningen i äldre 

diskussioner om målen för lärandet kan historiedidaktiken inte vägra besvara denna 

fråga (då skulle den avskaffa sig själv).
104

 

 

Den kanadensiske historiedidaktikern Peter Seixas har tillsammans med 

yrkesverksamma historielärare och en forskargrupp knuten till CSHC, Centre 

for the Study of Historical Consciousness vid University of British Colombia, 

använt element från de båda historiedidaktiska skolbildningarna i praxisnära 

                                                 
101

 VanSledright ( 2011) s. 44ff . Den norske historiedidaktikern Erik Lund gör en liknande tredelning 
av historiska kunskaper: ”utsagokunskap” (motsvarar ”förgrund” hos VanSledright), ”begrepps-
kunskap” (motsvarar ”second order concepts”) och ”metodkunskap” (motsvarar procedurkunskaper). 
Lund för i detta sammanhang dock inget resonemang om historiebruk. Se Lund (2006) s. 24ff  
102

 Husbands (1996) s. 132ff; Rüsen (2005) s. 141f  
103

 Rüsen (2004) s. 130 
104

 Rüsen (2004) s. 92; jfr Borries (2009) s. 293  



36 

 

forskning och utvecklingsarbete. Seixas talar i likhet med Rüsen om att 

historieundervisningens mål bör vara att ge eleverna en narrativ kompetens och 

att den bör utveckla deras historiemedvetande.105 I likhet med brittiska 

historiedidaktiker operationaliserar han detta som ett pedagogiskt program som 

utgår från ett antal historiska tankebegrepp, ”benchmarks”, som påminner 

starkt om de Lee kallar ”second order concepts”. Skillnaden är att de förra i 

högre grad problematiserar stoffet och det sätt historia brukas.106 CSHC 

laborerar med ett antal begrepp som har förändrats något över tid men som kan 

sammanfattas i ett antal punkter. Historieundervisningen bör enligt detta 

program sträva efter att göra det möjligt för eleverna att kunna: 

 
– argumentera för/förstå historisk betydelse (varför är just denna kunskap viktig i dag?) 

– använda källmaterial som belägg för historiska kunskaper 

– identifiera förändring och kontinuitet i historiska skeden över tid 

– analysera orsak och verkan av händelser och skeden över tid  

– diskutera framsteg och förfall i historisk utveckling (går utvecklingen ”framåt” eller ”bakåt”?) 

– uppfatta och synliggöra historiska aktörsperspektiv (vem/vilka/vad är historiens subjekt?) 

– utveckla historisk inlevelseförmåga (att förstå det förflutna på dess egna villkor) 

– tillämpa historisk värdering (en moralisk dimension i historiska framställningar) 
107

 

 

Som jag förstår det är detta program i vissa avseenden jämförbart med de 

narrativa, pre- och postnarrativa elementen i teorin om det narrativistiska 

paradigmet. Det gäller framför allt den första programpunkten i listan som i så 

fall skulle motsvara den historiska läroprocessens begynnande, prenarrativa fråga 

och dess postnarrativt, orienterande svar; det är i nuet de historiska kunskaperna 

får sin relevans, exempelvis som referenspunkt för identitetsfrågor och som en 

del av en handlingskompetens.108 De övriga punkterna är jämförbara med 

förmågor som kan vara nödvändiga för att prenarrativt tolka och värdera 

historiska kunskaper och framställningar. Den främsta förtjänsten för min 

studie är att de historiska tankebegreppen vid sidan av de rüsenska begreppen 

lite mer finmaskigt låter olika egenskaper framträda i det undersökta materialet. 

En annan fördel är att de inte behöver betraktas som ett oöverstigligt normativt 

ideal för den befintliga verksamheten i skolorna, utan också kan motsvara 

sådant som redan finns men kanske inte är artikulerat i undervisningen. Det 

betyder att Seixas antagande kan användas som en hypotes om att det skulle 

kunna finnas en tyst kunskap som undersökningen kan lyfta fram och belysa.109  
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 Seixas (2000) s.19-37 
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 CHSC (2011), jfr Seixas & Peck (2004) s.112ff  
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 Seixas (2000) s. 21f 
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 Seixas & Peck (2004) s. 115  



37 

 

Historiska stoff- och tankebegrepp  

Det kanadensiska exemplet talar för att det är möjligt att förena begrepp från till 

synes olikartade historiedidaktiska traditioner. I enlighet med en sådan medvetet 

eklektisk hållning kommer jag att vid sidan av teorin om det narrativistiska 

paradigmet och de heuristiska begreppen historiemedvetande, historiebruk och 

historiekultur använda ”historiska stoff-” och ”tankebegrepp” som analytiska 

redskap i det följande. Med historiska stoffbegrepp avser jag det som den brittiska 

historiedidaktiken benämnt ”first order concepts” och som den norska 

historiedidaktikern Erik Lund har kallat ”innehållsbegrepp”, det vill säga sådana 

termer och begrepp som är knutna till det innehållsliga i det man studerar. Med 

historiska tankebegrepp menar jag sådana termer och begrepp som likt de 

kanadensiska ”benchmarks” kan skapa mening i det historiska lärandet.  

Historievetenskapens begripliggörande – en klassificerande terminologi 

På en ytterligare ”lägre” nivå, alltså teorier som kan beskrivas som näraliggande 

klassrumsinteraktionens språk (motsvarande ”fairly low level facts”110), kommer 

jag att begagna mig av begrepp och förklaringsmodeller hämtade från 

historievetenskapen. Detta fordrar en kommentar. Historiskt begripliggörande 

är ingen neutral verksamhet. I själva verket finns det knappast någon faktor som 

är mer särskiljande mellan historiker än just frågan om historisk förståelse. 

Extrempositionerna är att historia är en exakt vetenskap som genom noggranna 

regler kan förklara vad som skett i det förflutna och att historia inte är någon 

vetenskap alls utan en retorisk konstart, en ideologiproduktion som går att 

analysera med till exempel diskursteoretiska verktyg. Också i mellanpositionerna 

finns det betydande skillnader mellan de historiker som å ena sidan söker efter 

samband och strukturer och å den andra sidan de historiker som hävdar att 

historia är en ideografisk vetenskap som bara kan söka begripliggöra ett unikt 

och enskilt fall. 111  

 

Historiker skiljer, trots att uppfattningar i övrigt går isär, i allmänhet mellan 

orsaksförklaringar, ändamålsförklaringar och funktionella förklaringar. 112 Enligt 

historikern Anders Berge finns det i huvudsak tre begriplighetsformer i 

historiska framställningar: historiska förklaringar, historiska klassifikationer och 

historiska kolligationer. Till de historiska förklaringarna hör enligt Berge ändamåls- 
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 Berge (1996) s. 34 
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Iggers (2005) s. 118ff; Rüsen (2005) s. 129ff; Florén & Ågren (1998) s. 140f; Alvesson & 
Sköldberg (2008) s. 130; 234. För Ricœur är frågan om Förintelsen en probersten för 
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och funktionella förklaringar. Gemensamt för de flesta historiker är att man är 

överens om att man måste skilja explanandum (det man förklarar) från explanans 

(det som förklarar).113 Lagbundna förklaringar avvisas också av de flesta 

historiker. Det betyder inte att strukturella förklaringar är omöjliga eller att 

kausalitetens riktning alltid måste gå åt ett håll. Ett fenomen kan förklaras som 

ett samspel mellan aktörer och strukturer eller mot bakgrund av omständigheter 

som råder exempelvis i ett samhälle eller en organisation.  

 

Historievetenskapens förståelsebegrepp kommer i den här studien att användas 

som klassifikationer och analytiska redskap för delar av undervisningen där den 

tolkande verksamheten i klassrummet handlar om en tillämpning av dessa.  
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3 Metod och material, etiska överväganden  

Det här kapitlet har som avsikt att mer i detalj beskriva den konkreta 

arbetsprocessen i avhandlingsarbetet. Kapitlet inleds med en översikt av den 

hermeneutiska tolkningsram som bestämt arbetets tolkande inriktning redan på 

materialinsamlingsstadiet. Den följs av definitioner av den explorativa fallstudien 

och de etnografiskt inspirerade metoder som brukats. Kapitlet avslutas med 

reflektioner om etiska överväganden och en översikt över de empiriska 

kapitlens disposition.   

En hermeneutisk tolkningsram 

Pedagogen och utbildningshistorikern Per-Johan Ödman menar att det finns 

anledning att vara aktsam med beteckningar som hermeneutik som inte sällan 

används som ett synonymt uttryck till tolkning.  Det är alltså med en viss bävan 

och stor försiktighet jag närmar mig denna tradition. Samtidigt har mycket av 

det metodiska arbetet skett efter några hermeneutiska principer där det 

viktigaste kan sägas vara en växling mellan empiri och teori och ett sökande 

efter vad Ödman kallat ”motsägande information”. 114 Arbetet har på så sätt 

inte varit inriktat på att med Rankes ord kunna säga ”hur det verkligen var” på 

de 16 lektionerna som utforskas utan texten är snarare skriven i vad filosofen 

Bengt Kristensson Uggla kallat ”en strävan efter sanning” och med syftet inställt 

på att upptäcka mönster i den genomförda undervisningen.115  

Hermeneutik och historisk forskning  

Hermeneutisk tolkning och historisk forskning kan ur vissa aspekter beskrivas 

som näraliggande verksamheter.116 Filosofen Paul Ricœur (1913-2005) 

uppfattade historieskrivning som resultatet av ett svårt och mödosamt tolkande 

av dokument.117 Tolkningarna sker genom tre faser i historikerns arbete: 

dokumentations/arkiv-, förståelse/förklarings- och gestaltningsfaserna.118 

Ricœur såg inte dessa som separerade handlingar utan underströk deras 
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 Ödman (2007) s. 237  
115

 Kristensson Uggla (2004) s. 33  
116

 Alvesson & Sköldberg skiljer mellan ”objektiverande” och ”aletisk” hermeneutik och menar att i 
synnerhet källkritikens regler hör hemma i den förra formen av hermeneutik, Alvesson & Sköldberg 
(2005) s. 219  
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 Med dokument likställs alla former av mänskliga spår från det förflutna av Ricœur: skrifter, 
artefakter, arkiverat tal, bilder. Ricœur (2005) s. 234. Begreppet är närmast synonymt med källa i 
historievetenskapen. Alvesson & Sköldberg (2005) s. 219 
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 Tolkningsarbetet börjar med den autentiska erfarenheten som måste ”omvittnas”. ”Vittnesmålet” 
blir sedan tolkat till skrift – det är det första steget, dokumentationens. Av dokumenten uppstår ett 
arkiv som genom historikerns fortsatta arbete – nu utan direkt erfarenhet – tolkas på nytt. Resultatet 
av tolkningen blir sedan framställningen, oftast i form av en ny text. Ricœur (2005) s. 195f 
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samtidighet. Ingen historiker går in i ett arkiv utan frågor och utan tanke på att 

tolka och gestalta det som nedtecknas för framtida läsare. Historisk forskning 

består alltså inte av tre på varandra följande metodiska steg utan tre med 

varandra förbundna delar av en gemensam tolkningsprocess.119  

 

Det betyder att den historiska tolkningsprocessen enligt Ricœur är en samtidig 

sysselsättning med spåren efter det som skett, tolkningen av spåren och ett 

återberättande av tolkningen: ”Spår, dokument och fråga bildar 

historiekunskapens trefotade bas.”120 Det kan också beskrivas som en 

förvandling av handling till text och från text till den (tolkande) handlingen att 

återberätta.121 Av särskild betydelse i det här fallet är Ricœurs ambition att bryta 

dikotomin mellan förklaring och förståelse. Ricœur menar att förklaring 

kommer ur förståelse, så att berättelsen utgör en förklaring; förståelse kan 

uppfattas som förmågan att följa med i en berättelse.122 Att besvara frågan ”vad 

var det som hände?” är ett annat sätt att besvara frågan ”varför?”.123 

Förklaringen i en historisk text kan sägas ha tagit över den kommunikativa 

funktionen i en talad interaktion.124 I kommunikationsakten säger vi om något 

är oklart ”jag förstår inte” till den som berättar och får förhoppningsvis ett svar 

som gör att vi kan fortsätta följa med i berättelsen. Det är denna funktion som 

en förklaring kan ha i en historisk framställning enligt Ricœur.125 

Totaliseringar som analytiska steg  

Per Johan Ödman beskriver den hermeneutiska tolkningen som en 

kunskapsprocess i flera olika steg av ”totaliseringar”. Uttrycket motsvarar en 

tillfällig helhetsförståelse. När man som forskare närmar sig ett område har man 

med sig en förförståelse om det man ska studera. Denna utgör en första total 

bild av det som analyseras. Närmare iakttagelser och analyser av området gör att 

denna bild kompletteras och omvärderas, den ”de-totaliseras”. Den 

omvärderande processen kan också beskrivas som uppbyggande av en ny 

helhet, en ”re-totalisering” som omsluter den gamla. Men också den nya 

totaliseringen kan sedan detotaliseras och retotaliseras i nya helhetsuppfatt-
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 Ricœur (2005) s. 233  
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 Ricœur (2005) s. 234  
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 Ricœur (2005) s. 219; 301ff 
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 Ricœur (1993) s. 94, jfr Ödman (2007) s. 95 
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 Ricœur (1993) s. 94f. Resonemanget bygger delvis på den amerikanske filosofen och 
konstvetaren Arthur Dantos analys av den historiska berättelsens sanningsanspråk och särart. 
Ricœur, a.a. s. 85; jfr Kjørup (2009) s. 144 
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 Ricœur (1993) s. 73f  
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 Detta innebär att historikerns uppgift inte är att inordna ett fall i en ”lagbundenhet” så som 
exempelvis Hempel tänker sig detta utan att ”interpolera en lag i berättelsen för att få ny fart på 
berättelsen”. Ricœur (1993) s. 96 
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ningar.126 Den hermeneutiska processen kan också beskrivas som en spiral som 

tar sig allt längre in i materialet.127  

 

Samtidigt är det nödvändigt att dra en gräns för den hermeneutiska processen. 

Utan en avgränsad frågeställning kan den fortsätta hur länge som helst.128 Var 

den gränsen ska gå måste avgöras och motiveras från fall till fall, men utan en 

sådan kan man inte tala om en tolkningsram. Det gör att ett vanligt 

betraktelsesätt av hermeneutisk kunskap är betonandet av dess provisoriska 

karaktär.129 Med andra avgränsningar kan man komma till andra slutsatser. 

Någon slutgiltig sanning tror man inte är möjlig. Det betyder emellertid inte att 

det resultat som presenteras går fritt från behov av giltiga förklaringar. Tvärtom 

är det helt nödvändigt att visa hur det man som forskare kommer fram till håller 

ihop och kan förankras i teori och empiri.130  

Good reason assays, direktreferenser och tolkningar 

Ett mycket viktigt verktyg i denna process är det Ödman kallar ”good reason 

assay”.131 Med denna term avses den argumentation forskaren har för sina 

tolkningar av andra människors handlande och som bygger på förutsättningen 

att ett handlande sker på goda grunder, med andra ord på en 

rationalitetsprincip.132 Argumenten kan hämtas som direkta referenser ur data i 

form av uttalanden, skriftliga belägg eller som tolkningar av data. Forskaren kan 

också hämta argument för sin tolkning från beskriven kunskap om kontexten 

och från jämförbara fall i andra empiriska undersökningar eller ur teori. Ju 

närmare annan empiri och teori kan knytas till materialet desto säkrare blir 

argumentationen.133 Tolkningsprocessen är sedan produkten; de ”fakta” som 

framgår genom tolkningen utgör forskningens resultat. 134 Också i detta 
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 Ödman (2007) s. 66f. Alvesson & Sköldberg talar i stället om den hermeneutiska processens 
”deltolkningar”, Alvesson & Sköldberg (2005) s. 208 
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 Ödman (2007) s. 103 
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 Ödman menar att en gränslös totaliseringssträvan egentligen skulle vara meningslös och snart 
förvandlas till ”ett lapptäcke av osammanhängande data och iakttagelser.” Ödman (2007) s. 67. Jfr 
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 Alvesson & Sköldberg (2005) s. 220. Den amerikanske kulturantropologen Clifford Geertz talar 
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säga ”allt”, Geertz (1991) s. 31ff 
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 Kristensson Uggla (2004) s. 33ff 
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avseende är den hermeneutiska tolkningens sanningsanspråk mycket lik den 

historiska argumentationens.135 

 

Den hermeneutiska tolkningsramen gör det sammanfattningsvis möjligt att 

betrakta det empiriska materialet som ett historiskt dokumentarkiv, där olika 

spår av verksamheten i klassrummet har lagrats och kategoriserats.136 Redan 

dokumentationen har skett med avsikten att materialet ska tolkas. Den praktiska 

sidan av tolkningarna kommer att ske som successiva totaliseringar som jag 

argumenterar för genom direktreferenser, hänvisningar till andra forsknings-

resultat och resonemang uppbyggda på good reason assays. Totaliseringarna kan 

beskrivas som rimliggjorda förklaringar till det som iakttas och tematiserats i 

avhandlingens framställning så att varje kapitel motsvarar en ny bild som 

innesluter den föregående.  

En explorativ fallstudie 

Studien kan metodiskt beskrivas som en explorativ fallstudie av mötet mellan 

lärare, elev och historieämne i en konkret undervisningssituation. En fallstudie 

kan definieras som en kvalitativ metod för att i det enskilda, begränsade fallet 

detaljerat utforska samband mellan empiri och teori för att nyansera, pröva eller 

utveckla nya hypoteser om ett fenomen.137 Med uttrycket explorativ avses främst 

en strävan efter att med hjälp av historiedidaktisk teori upptäcka mönster i den 

undersökta undervisningen; i den explorativa fallstudien har de deskriptiva 

dragen en betydande funktion för att belysa hittills okända områden.138  

 

Den amerikanske psykologen och samhällsvetaren Robert K. Yin har beskrivit 

fallstudiemetodiken som en forskningsstrategi med egna, speciella premisser. 

Till dessa hör ett klarläggande av fallstudiens studieobjekt, generaliserbarhet och 

giltighetsanspråk. En förutsättning för en fallstudie är enligt Yin forskarens 

förmåga att utläsa vad som hör till bakgrunden och vad som utgör analysenhet, 

vidare ett klarläggande om det är fråga om en- eller flerfallsstudier. 

Generaliserbarheten handlar i första hand om koppling mellan data, analys och 

teori, inte om koppling mellan det iakttagna och antaganden om vad som kan 
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vara ett genomsnittligt fall.139 Giltighetsanspråken handlar om sedvanliga 

vetenskapliga regler för reliabilitet och validitet, fast tydligt formade efter 

fallstudiens speciella problem.140  

 

I den föreliggande studien har en sådan forskningsstrategi realiserats genom de 

metoder som den hermeneutiska tolkningsramen möjliggjort i kombination med 

ett tillvägagångssätt som är inspirerat av etnografiska metoder. Frågor om 

reliabilitet och validitet knutna till fallstudiemetodikens problem diskuterar jag 

fortlöpande i texten. I detta avsnitt återfinns lite längre fram en första värdering 

av materialet i förhållande till den påverkan som min närvaro hade på 

informantmiljön.  

Etnografiskt inspirerade metoder  

Materialet har samlats in och bearbetats med hjälp av metoder som är 

inspirerade från etnografin. Det innebär att jag använt mig av ett 

tillvägagångssätt som gjort det möjligt att låta teori, empiri och förförståelse 

mötas under processen. 141 I dag kan etnografi sägas vara en samlingsbeteckning 

för en lång rad metoder som kan kopplas samman med olika teorier och brukas 

i undersökningar som utförs i autentiska miljöer.142 Det väsentliga är en växling 

mellan observation, det vill säga intensiv närvaro, att ”ha varit där” och en 

möjlighet att med teoriers hjälp distansera sig från det man observerat. 143 Rent 

praktiskt innebär detta att forskningen går att beskriva som olika steg där 

förberedelser, genomförande och avslutning följer beprövade mönster.  De 

avgörande stegen kan i korthet beskrivas som tillträde till fältet, reflektion och 

sammanställning av reflekterade intryck. 144 

 

Klassrummet är en mycket sammansatt och informationsrik miljö där växel-

verkan mellan samhälleliga, organisatoriska och personella bakgrundsfaktorer, 
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 Den norsk-danske psykologen och pedagogen Steinar Kvale menade att ett beskrivande drag 
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grad om en fallstudie som i likhet med den föreliggande har en enfallsdesign med  en enda 
analysenhet, se Yin (2007) s. 60  
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 Yin (2007) passim  
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 I detta avseende motsvarar tillvägagångssättet fallstudiemetodikens betonande av mötet mellan 
teorier, hypoteser och empiri, det vill säga förmågan att kontinuerligt tolka data, Yin (2007) s. 85f 
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143

 Alvesson & Sköldberg (2008) s.177; Kullberg (2004) s.94 
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aktörernas intentioner och interaktioner samt rena tillfälligheter kan spela en 

avgörande roll för verksamheten.145 Pedagogen Birgitta Kullberg menar att 

etnografiska metoder av detta skäl lämpar sig särskilt väl för vetenskapliga 

undersökningar i klassrumsmiljön.146  Etnografiskt inspirerade metoder har 

också blivit allt vanligare i olika former av klassrumsstudier internationellt och 

kan anses vara den dominerande formen för forskningsdesign i Norden.147 

Tillträde till informantmiljön: urval och förberedande möten 

Informanterna i den här studien utgör ett så kallat bekvämlighets- eller första-

bästaurval med utgångspunkt i några enkla urvalsprinciper. 148 Ur 

fallstudiemetodisk synvinkel kan dessa principer beskrivas som ”operationella 

kriterier” i kombination med en viss slumpmässighet.149 Ett grundkriterium var 

att jag inte ville vara personligt bekant med informanterna eller den skola där 

undersökningen skulle genomföras. Orsaken var att jag uppfattade att detta 

skulle kunna bli ett forskningsetiskt problem.150  Ett annat kriterium var att 

läraren skulle vara en erfaren och utbildad historielärare (minst fem års 

undervisningsvana i ämnet). I sökkriterierna låg också en önskan om att läraren 

inte undervisade i SO som blockämne utan betraktade historia som ett separat 

ämne som läraren också satte betyg i. Kriterierna grundades i en tanke att 

undervisningens förlopp skulle spegla en verksamhet som var etablerad och att 

lektionsserien skulle kunna utgöra en fungerande helhet inriktad på det 

historiska innehållet. Det är känt i tidigare forskning att en lärare som undervisat 

i sitt ämne under en längre period utvecklat sådana professionella kunskaper att 

verksamheten i allmänhet fungerar väl enligt en modell som läraren utvecklat.151 

 

Informantmiljön eftersöktes via personliga kontakter på andra skolor, 

lärarhögskolor och kommunala utbildningsförvaltningar. Eftersom jag har 
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kontakter i alla tre svenska storstäder kunde sökfältet bli stort. Skriftlig och 

muntlig information överlämnades till lärare som motsvarade sökkriterierna. 

Den skriftliga informationen följdes av telefon- och i vissa fall av förnyade 

mejlkontakter. Av ett tiotal personer som visade intresse att delta var Caroline 

den första läraren som både motsvarade sökkriterierna (några visade sig sakna 

utbildning i historia) ville och kunde medverka (några skulle vara föräldralediga 

eller inte undervisa i historia under höstterminen 2009).   

 

Jag besökte Caroline på Storstadsskolan i juni 2009 och gjorde upp med henne 

om den fortsatta tidplanen inför hösten. Vi kom överens om att själva 

observationen skulle äga rum efter novemberlovet och de följande sex 

veckorna, då Carolines båda niondeklasser läste historia. Vi bestämde att 

undersökningen uteslutande skulle äga rum i den ena av dessa klasser. Valet föll 

på profilklassen med utgångspunkt i Carolines beskrivningar av klasserna. Valet 

var mitt och fattades efter samma princip som jag letat informantmiljö. Med 

utgångspunkt i att Caroline beskrev den andra nian som en klass där 

verksamheten var mer problematisk med vissa konflikter i gruppen var min 

tanke att det ämnesmässiga i verksamheten skulle komma mer i fokus i den 

valda klassen.  

 

Under sommaren inhämtade jag skolledningens på Storstadsskolan tillstånd att 

genomföra projektet. I september besökte jag klassen och berättade om 

projektet och lämnade skriftlig information och en samtyckesblankett för 

underskrift av såväl föräldrar och elever, se bilaga 1.152 Den följande veckan 

medverkade jag på ett föräldramöte där jag återigen beskrev 

forskningsprojektets syfte och arbetssätt. Jag underströk vid samtliga dessa 

möten att det var helt frivilligt att delta och att vem som helst, när som helst 

kunde ta tillbaka sitt samtycke utan att behöva motivera varför. Att jag som 

forskare kunde referera till egenskapen av att vara tjänstledig lärare gav mig 

förmodligen fördelar i att ”vinna tillträde till fältet”. Jag mottogs mycket väl av 

Caroline, hennes elever och kolleger, av föräldrar och skolledning. Alla skrev på 

samtyckesblanketterna och ingen begärde att ta tillbaka samtycket.  

 

En annan fördel med min lärarbakgrund var att jag snabbt kunde identifiera och 

avkoda vardagsrutiner och att det därför blev lätt att tala med Caroline, hennes 
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kolleger och eleverna. Till nackdelarna hörde att det samtidigt kunde bli svårare 

att uppträda i rollen som forskare och att skapa distans till den verksamhet jag 

observerade. Ett sätt att markera att jag inte hörde till kollegiet var att tacka nej 

till erbjudandet om att få nyckel till klassrummen (något som gjorde att jag 

väntade tillsammans med eleverna utanför klassrummet innan lektionerna 

började).  Ett annat sätt var att jag genom hela projektet var noga med att bära 

Storstadsskolans namnbricka för tillfälliga besökare väl synlig. Jag markerade 

också tydligt för både Caroline och hennes kolleger att jag inte kunde ha några 

synpunkter eller idéer om kommande eller genomförda lektioner, något man 

naturligt skulle ha gjort som kolleger. Det skapade till en början en viss 

spänning mellan mig och Caroline men jag upplever att vi utvecklade vår 

samverkan på ett mycket konstruktivt sätt under de veckor jag var på 

Storstadsskolan och att jag blev accepterad i rollen som forskare.153 Att 

samspelet fungerade så bra byggde i hög grad på att Caroline framstod som 

trygg och stabil i sin yrkesroll. Det gjorde att jag själv kunde gå in i och göra min 

nya forskarroll tydligare både för mig själv och för mina informanter. 

Reflektion och dokumentation  

Det inre distanserandet är ett annat viktigt inslag. I etnografiska undersökningar 

kan fältanteckningar ha en dubbel funktion, både som dokumentation av det 

yttre skeendet och som verktyg för reflektioner av det man som forskare sett 

och upplevt.154 Fältanteckningar kan också beskrivas som en väsentlig del av 

uppbyggnaden av den databas som fallstudien bygger på.155 När jag besökte 

Storstadsskolan gjorde jag varje dag anteckningar för hand av det jag lade märke 

till, intensivast under lektionerna. De handskrivna anteckningarna skrevs rent 

och kompletterades med reflektioner, oftast samma men i några fall någon eller 

några dagar efter observationerna. Genom dessa återkommande reflektioner 

förde jag fortlöpande en ”dialog” med mina anteckningar.156 Ett vanligt tema i 

detta ”samtal” var behovet av att fortsätta distansera mig och att inte se på 

verksamheten med normativa utgångspunkter grundade i mina egna, tidigare 

lärarerfarenheter. Ett verktyg i detta arbete var att göra olika former av 

”teoretiska utkast”, där jag kontrasterade mina iakttagelser mot de 

historiedidaktiska teorier som bildar utgångspunkt för studien. 157 Det jag såg 

och iakttog i empirin gav också impulser till att försöka förstå teorierna på ett 
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annorlunda sätt, läsa ny litteratur och igen omtolka det jag sett. 

Fältanteckningarna blev på så sätt också ett första dokumenterat möte mellan 

del och helhet i en hermeneutisk tolkningsprocess.158 Dessa anteckningar kan 

också beskrivas som en del av det aktiva ”lyssnande” efter informanternas 

budskap som forskaren i en fallstudie i autentiska miljöer bör sträva efter att 

genomföra.159 

 

Ett viktigt inslag i fältanteckningarna var också att hålla reda på vem som sa vad 

på lektionerna. Eftersom jag spelade in ljudet var det inte nödvändigt att 

anteckna mer än namnet på den som talade och några typiska stickord för att 

jag senare vid transkriptionerna skulle kunna identifiera yttrandet med en viss 

elev. Detta gjorde det också möjligt att följa med i och anteckna vad som i 

övrigt skedde på lektionerna. Ljudet spelades in med hjälp av två mp3-spelare, 

den ena i form av en liten men avancerad ljudupptagningsapparat av en typ som 

brukas av journalister eller musiker, den andra – som back-up – på en vanlig 

mp3-spelare.  Inspelningarna har avlyssnats upprepade gånger och de delar av 

lektionerna som använts i analysarbetet har transkriberats. Vartefter nya 

upptäckter gjorts genom upprepade läsningar av teori, fältanteckningar och nya 

avlyssningar har allt större del av materialet transkriberats.  

 

Av de omkring sexton timmarna inspelat ljud från lektioner har omkring två 

tredjedelar transkriberats och den övriga delen närrefererats i transkriptioner 

eller bearbetade fältanteckningar. Vid sidan av ljudupptagningar och 

fältanteckningar har jag också tagit fotografier av tavelanteckningarna. Dessa 

foton sparade också tid så att jag i mina fältanteckningar kunde notera vad som 

skedde i stället för att skriva av tavlans innehåll. 

Transkriptionsprinciper 

Redan överföring från ljudinspelat tal till skrift innebär en tolkning. Det talade 

ordet består inte av meningar med stor bokstav och punkt utan av ett flöde som 

i samtalsinteraktionen dessutom suppleras av mängder av extrainformation i 

tonfall, betoningar och minspel.160 Att återge allt detta i skrift är mycket svårt. 

Men också om man begränsningar sig till det utsagda skapas många 

valsituationer vid överföring till skrift. Beroende på syfte kan man i 

transkriptioner välja mellan att göra mycket noggranna överföringar där alla 

tvekljud och längden på pauser markeras till att prioritera läsarförståelse. Jag har 
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med utgångspunkt i att syftet inte är att undersöka interaktionen i sig utan att 

studera de historiedidaktiskt relevanta elementen på lektioner prioriterat det 

sistnämnda. Det innebär att det talade ordet har överförts till ett skriftspråk som 

ligger nära normen för skriven svenska. Jag har emellertid markerat vad jag 

bedömt som lite längre tvekpauser och tvekljud eftersom jag uppfattar det som 

väsentlig information att visa när informanterna är tveksamma eller 

eftertänksamma. Sådan tvekan markeras i transkriptionerna med tre punkter.  

Jag har också för att markera att det är fråga om tal genom att konsekvent 

använda vissa talspråkliga drag som ”dom” istället för ”de” eller ”dem”. Alla citat 

från transkriptionerna är kursiverade. Kommentarer och förtydliganden finns 

inom hakparentes. När informanterna mycket tydligt förställer rösten har citatet 

kommenterats och markerats på ett särskilt sätt med extra citattecken: ”så här ser 

vanligt tal ut [förställer rösten] ”här är talet härmat”.” När informanter talar i mun 

på varandra har jag låtit deras tal gå i kors, alltså saxas över flera rader. I dessa 

fall avslutas en rad med tre punkter och nästa yttrande som hör ihop med 

informanten inleds med tre punkter. Utelämnade ord markeras […] och 

utelämnade stycken [---].  

 

När det gäller citat ur elevernas skriftliga produktion har jag rättat ortografi men 

inte meningsbyggnad. Att jag korrigerat stavningen har två skäl. Det första är att 

det i klassen fanns några elever med dyslexi. Att inte korrigera deras stavning 

skulle ha varit etiskt tveksamt bland annat för att de lättare hade kunnat 

identifieras (eller identifierat sig själva) i materialet.161 Eftersom dessa elevers 

skrift ändå måste korrigeras har jag valt att göra likadant med all elevskrift. Det 

andra skälet att korrigera stavningen är att läskvaliteten troligen ökar på samma 

sätt som när det gäller principerna jag begagnat för transkriberat tal: fokus ökar 

på de historiedidaktiska frågor som står i centrum för den här studien.162 

Kvalitativa forskningsintervjuer och explorativa gruppsamtal  

Vid sidan av lektionsobservationer har jag också genomfört två intervjuer med 

läraren och gruppsamtal med samtliga elever. Samtalen och intervjuerna har 

varit semistrukturerade. Det innebär att jag använde mig av en frågeguide med 

olika frågeområden. 163 När det gäller gruppsamtalen med eleverna var dessa i 
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högre grad än intervjuerna med läraren explorativa och mindre styrda.164 Det 

viktiga var att få eleverna att samtala lika mycket med varandra som med mig.165 

Intervjuerna och gruppsamtalen har använts främst som bakgrundsinformation, 

för att få reda på mer om informanternas uppfattningar i förhållande till 

frågeställningens inriktning och de teoretiska utgångspunkterna. 

Lärarintervjuerna har transkriberats i sin helhet och omkring en tredjedel av 

gruppsamtalen. 

Enkäter  

Det finns ingen teoretisk konflikt mellan användandet kvantitativa data i en i 

huvudsak kvalitativt inriktad fallstudie.166 I den här studien har två anonyma 

enkätundersökningar av informantklassens elever ingått. Dessa har främst 

använts som referensmaterial när informantklassens elever karakteriseras i 

bakgrundsteckningen i det fjärde kapitlet men data från dessa enkäter har också 

använts fortlöpande som en del av argumentationen för tolkningar som jag 

gör.167 Den första enkäten bygger på de frågor som historiedidaktikern Sture 

Långström använde i en undersökning 2001 - och som i sin tur byggde på den 

stora Youth and History-enkäten.168 De frågor som valts ut ur Långströms 

enkät har varit sådana som mer entydigt varit inriktade på historieundervisning, 

kunskaper och attityder till historia i och utanför skolan samt 

historiemedvetande. Frågor som handlade om samhällskunskap och politiskt 

engagemang valdes däremot bort eftersom dessa faller utanför frågeställningen. 
169 Den andra enkäten är kortare och innehåller utvärderande frågor samt frågor 

om hur eleverna gick till väga då de lärde sig innehållet i kursen.  
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”Tjock” eller ”tät” beskrivning  

Den amerikanske kulturantropologen Clifford Geertz hävdade att 

huvuduppgiften för en etnografisk beskrivning är att den är   

 
… tolkande, vad den tolkar är det samhälleliga samtalets flöde och den tolkning det 

gäller består i att försöka rädda det ”sagda” i en sådan diskurs från dess förgängliga 

ögonblick och fixera det i ord som är möjliga att noggrant läsa igenom.
170

  

 

Citatet speglar Geertz tanke om den etnografiske forskarens omvandling av 

iakttagelser av levd verklighet till en ”text” som går att analysera. Geertz talar 

om ett kulturbegrepp som är teckentolkande, att forskarens uppgift är att 

försöka avkoda tecknen och torgföra sin förståelse i syfte att begripliggöra de 

sammanhang som upptäckts i det som undersöktes. Metoden för att genomföra 

detta kallar Geertz för ”tjock beskrivning”, ibland också tolkad som ”tät 

beskrivning” i  svenska översättningar.171  Geertz var i detta avseende starkt 

påverkad av Ricœurs tankar om historieskrivning, och om omvandling av 

handling till text.172  

 

I min uppsatstext arbetar jag med den täta beskrivningens teknik i de 

lektionsreferat som inleder de tre kapitel som beskriver verksamheten i 

klassrummet.  Tekniken återfinns också i de tolkande avsnitten som följer på 

lektionsreferaten. När den talade interaktionen mellan lärare och elev återges är 

de första kommentarerna inte sällan mycket nära utsagorna, nästan som 

repetitioner av det som sägs. Avsikten är att koppla utsagorna till den tolkande 

processen och på så sätt skapa närhet mellan empiri och teori enligt 

fallstudiemetodiken men också kopplat till den hermeneutiska 

tolkningsramen.173  
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Fallstudiens påverkan på informantmiljön  

Den största delen av de data som används i fallstudien utgörs av sådant som är 

insamlat på fältet, i de flesta fall som en följd av direkta observationer.174 All 

observation medför samtidigt påverkan på informantmiljön som alltså i någon 

mån förändras genom forskarens närvaro. Statsvetarna Peter Esaiasson et. al. 

anser inte att det är möjligt att renodla rollerna i formen av forskaren som en 

”fluga på väggen” eller som ”deltagande observatör”. I stället framhåller de att 

forskaren har att ta ställning till var på en skala man befinner sig vad gäller 

följande sex punkter: 

 

 karaktär på deltagandet, från passivt till aktivt 

 längden på kontakten, från en kort stund till flera år 

 inslaget av manipulation, från obefintligt till dominerande 

 öppenhet med avsikterna, från dold till total kännedom 

 konstruktionen av miljön, från naturlig till artificiell 

 datainsamlingen, från standardiserad till öppen 175 

 

Som jag tolkar det har jag som forskare pendlat relativt starkt mellan 

ytterligheterna vad gäller flera av dessa punkter, medan andra är lättare att fixera 

nära någon av extremerna. Deltagandet varierade från mycket aktivt (då jag 

intervjuade läraren eller ledde gruppsamtalen) till passivt (då jag observerade 

lektioner eller andra aktiviteter). Längden på undersökningen får räknas som 

medellång (från september 2009 till februari 2010 extensivt, 16 lektioner i 

november/december, intensivt).  När det gäller öppenhet med avsikterna var dessa 

mycket väl kända (se bilaga 1) medan graden av manipulation och konstruktion var 

så långt det gick åt vänster på skalan. Datainsamlingen innebar både inslag av 

öppenhet (täta beskrivningar) och standardisering (enkäten), med 

semistrukturerade intervjuer och gruppsamtal som medelstandardiserad. 

  

Planering och genomförande av klassens arbete med ämnesområdet var inget 

som styrdes av min undersökning. Jag bad Caroline att göra som hon brukar 

göra och planera som om undersökningen inte skulle ha ägt rum. Redan när 

terminen påbörjades i augusti hade lärarna på Storstadsskolan gjort en 

grovplanering för terminen och delat ut till eleverna. De lektioner som jag 

observerade följde i stora drag Carolines ursprungliga planering.176 

Lektionsobservationerna ritualiserades snabbt. Jag startade inspelnings-

utrustningen medan eleverna strömmade in i klassrummet och lämnade den på 
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katedern. Därefter skickade jag runt en närvarolista och tog jag mig längst ned i 

klassrummet där jag satte mig ner på en stol och förde anteckningar. Mot slutet 

av timmen tog jag foton av eventuella tavelanteckningar. Om eleverna arbetade 

i grupper brukade jag be två av dem ha var sin inspelningsutrustning på bänken.  

När de jobbade enskilt hände det att jag rörde mig i klassrummet för att se hur 

eleverna arbetade, annars höll jag mig still.  

 

Frågan om hur mycket min närvaro påverkade undervisningens förlopp är 

troligen omöjlig att säkert besvara. I den avslutande elevenkäten bad jag 

eleverna att gradera min påverkan i fem steg från ”mycket liten” till ”mycket stor” 

och kommentera i ett frisvarsutrymme. Av de 26 medverkande eleverna ansåg 

ingen att det var fråga om mycket stor påverkan. Åtta ansåg att påverkan var 

”stor”, lika många ansåg att den hade ”någon påverkan”, fem kryssade att den hade 

”liten” och lika många att den hade ”mycket liten” påverkan. I frisvarsutrymmet 

fanns det två kommentarer från dem av de som kryssat i ”stor påverkan”, dels en 

”smiley” dels ”En bra påverkan. Det var intressant.”. Bland dem som hade 

kryssat ”någon påverkan” fanns följande sju kommentarer: ”Positivt! Man vill 

väl visa sig lite duktig ☺ Och du är trevlig!// Det har nog påverkat lite 

men inte så att allt har ändrats.// Det har bara varit positivt, man vill visa 

att man kan så mycket som möjligt!// Sputnik da niet// Jag kommer 

inte riktigt ihåg. Jag är osäker på hur din närvaro påverkat arbetet// Man  

blev taggad”. Bland dem som kryssat ”liten påverkan” eller ”mycket liten påverkan” 

fanns följande fyra kommentarer: ”Man har knappt märkt att du varit här, 

det har inte varit någon skillnad i klassrummet från hur det brukar 

vara.// Jag är inte helt säker på om vi skulle hållit tidsplanen så bra 

annars. // Du sa att du skulle hålla dig i bakgrunden. Det tycker jag 

verkligen att du lyckats med. Vi har arbetat på som vanligt.//Jag tänkte 

inte på att du var där förns när lektionen var slut.”177I ett av gruppsamtalen 

framgick också att några elever hade känt sig mer hämmade än vanligt eftersom 

de visste att de var inspelade medan de andra i gruppen inte höll med om det.178 

I den avslutande intervjun bad jag även Caroline kommentera min närvaro:  

 
Hans: [---]. Hur tycker du annars att min närvaro har påverkat det här arbetet? 
Caroline: Nej, men det har det inte. 
Hans: Inte alls? 
Caroline: Kanske, ja, kanske i början, kanske det gjorde det, men inte sen. Och jag 

frågade faktiskt eleverna, och dom tycker inte heller det. Dom tyckte också att det 
var … att du… första två gångerna så där… 
Hans: För att dom visste att dom var inspelade då, eller? 
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Caroline: Ja, möjligen, en person att ta hänsyn till och… en annan vuxen och… 
men, nej, jag … nej. 
Hans: Du tror att du skulle ha gjort ungefär så här… 
Caroline: Absolut. 
Hans … absolut så här? 
Caroline: Ja, absolut, nej, jag har inte låtit mig hämmas [skratt]. 
Hans: Nej [skratt], vad skönt. Det är roligt att höra men samtidigt är det ju liksom … 
en viss påverkan blir det va, det tror jag, men svårt att ringa in… 
Caroline: I alla fall inte medvetet.

179
 

 

Det samlade intrycket är trots allt att en avsevärd påverkan på förloppet måste 

tas med i beräkningen även om min avsikt har varit att påverka så litet som 

möjligt. Att många av informanterna ansåg att påverkan varit ringa påverkar inte 

denna bedömning. Trots att Caroline säger att min närvaro var något hon allt 

mindre fäste någon vikt vid är det rimligt att anta att hennes medvetenhet om 

att vara inspelad ändå i någon mån påverkade henne genom hela förloppet. De 

elever som uppgav att de blev hämmade kanske annars brukar tala mer och 

detta påverkade säkerligen förloppet en del. Allt detta tillhör villkoren för en 

fallstudie i autentiska miljöer men är naturligtvis viktiga att ha i beaktande och 

man får undvika att tänka att detta är en helt typisk undervisningssituation i 

klassrummet för den här klassen. Men å andra sidan är svårt att tänka sig hur en 

undersökning som inte påverkade informanterna skulle gå att arrangera. 

Carolines och elevernas medverkan i studien har så vitt jag kunnat bedöma det 

ändå varit så nära man som forskare kan komma en vardaglig 

undervisningssituation.  

Databas: fallstudiens källsamling 

En fallstudie som genomförs i autentiska miljöer brukar ofta innebära att 

forskaren skaffar en stor mängd information. Denna information utgör 

fallstudiens databas, bestående av ”spår” i Ricœurs terminologi eller kvarlevor 

och källor i en historisk studie.180 Vid sidan av det ovan skisserade materialet 

(ljudupptagningar, transkriptioner, fältanteckningar, foton och enkäter) består 

databasen också av annat källmaterial: nationella och lokala kursplaner, 

Storstadsskolans informationsmaterial, läromedel (tre olika läroböcker, en 

undervisningsfilm), lärarens terminsplanering, skriftliga instruktioner, 

provuppgifter, samt elevernas skriftliga svar (en gruppuppgift och en individuell 

skrivning).  

 

Databasen till fallstudien utgör med andra ord tillsammans ett ganska 

omfattande arkiv. Allt material har inte fått lika stort utrymme i undersökningen 
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och många insamlade data har inte kommenterats alls i avhandlingstexten. Som 

jag ser det egentligen inte konstigare än att arkivforskare sällan använder mer än 

en bråkdel av allt det material de plöjer igenom för att få svar på den aktuella 

frågeställningen. Sovrandet i fallstudiens databas styrs alltså – precis som för 

den ”vanlige” arkivforskaren – av forskarens frågor, metod- och 

teorianvändning.181 

 

Tabell 1.1 Översikt över fallstudiens databas, källkategorier  
 

 Ljudupptagningar och transkriptioner  

 16 lektioner (ca16h,) 2009-11-05 - - - 2009-12-16 

 Två intervjuer med Caroline, (ca 2,5 h) 2009-11-05; 2010-01-10 

 Gruppsamtal med elevgrupp 1 – 6, (ca 6 h) 2009-11-09 - - -2010-02-01 

 Fältanteckningar 

 2009-08-25 - - - 2010-02-01, motsvarande sammanlagt 28 besök på skolan 

 Elevenkäter 

 Enkät med 31 flervalsfrågor och 3 öppna frågor, 2009-10-20 

 Enkät med 9 flervalsfrågor och 6 öppna frågor, 2010-02-01  

 Elevskrivningar 

 4 gruppredovisningar, 2009-11-13 

 29 skrivningar av essätyp, 2009-12-07---2009-12-10  

 Foton 

 2009-11-05 - - - 2009-12-16, sammanlagt 27 bilder  

 Övrigt 

 Lokala kursplaner, scheman och klasslistor hämtade från Storstadsskolan, daterade augusti 2009  

 Lpo 94, Skolverkets nationella kursplaner i historia, läromedel  

 

Etiska överväganden 

Studien har godkänts vid forskningsetisk prövning i etikkommittén vid 

Karlstads universitet.182 Det betyder att alla sedvanliga, formella 

forskningsetiska krav på informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjande har 

beaktats till fullo. Skolan, klassen och alla informanter har i enlighet med detta 

försetts med fingerade namn. Riskerna för informanterna har i 

ansökningsprocessen till den forskningsetiska prövningen vägts mot fördelar. 

Den som löper störst risk i projektet har bedömts vara läraren som får sin 

verksamhet under lektionerna starkt belyst. Det som i någon mån minskar 

denna risk kan möjligen vara studiens ickenormativa och explorativa ansats. Det 

är inte för att bedöma lärares och elevers prestationer som studien genomförs 

utan för att upptäcka mönster som kan ge bättre förståelse av hur historiska 

kunskaper kan skapas och brukas i en högstadieklass. 183 I det sammanhanget 
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kan inflikas att det med den hermeneutiska tolkningen som utgångspunkt är 

väsentligt att understryka att studien är gjord i ett försök att förstå verksamheten 

på dess egna villkor. 

 

Att det bland eleverna fanns uttryck som visade att man hade ansträngt sig för 

att göra ett gott intryck (”man vill väl visa sig lite duktig”) tyder på att denna 

ambition inte riktigt nådde fram till alla inblandade i projektet. Detta påminner 

om risken att både lärare och elever (som eventuellt skulle kunna identifiera sig 

själva eller sina kamrater i materialet) skulle kunna läsa avhandlingstexten som 

ett slags betyg över deras verksamhet. Följden av detta är svår att överblicka och 

något som ligger utanför min kontroll. Även om läraren sa att hon inte blivit 

påverkad medan jag besökte klassen finns risken att hon ska uppleva obehag av 

att läsa min rapport. Min förhoppning är naturligtvis att hon inte kommer att 

uppleva det så. Den bild av undervisningen som studien ger är framställd med 

utgångspunkt i de val av perspektiv och med de medel som teorier och metoder 

tillhandahåller. Bilden är verklig som bild. Bilden förhåller sig därmed till 

”verkligheten” som en representation av denna. ”Verkligheten” är alltid rikare 

på tolkningsmöjligheter än dess representationer. Andra bilder är alltid möjliga 

att framställa, med andra frågeställningar och perspektivval blir den alltid en 

annan. Det är alltså i det avseendet forskningsrapporten enbart kan göra 

anspråk på att skildra vissa aspekter av det som sker i en strävan efter sanning, 

inte att säga hur det ”verkligen var”. Riskerna har vägts mot det allmänt goda 

som studien kan leda till: elever och lärare i den här klassen har genom sin 

medverkan i studien kunnat bidra till att den historiedidaktiska kunskapsnivån 

höjs, vilket på sikt kan bidra till att förbättra historieundervisningen generellt.  

Översikt över avhandlingens disposition 

Jag jämförde tidigare avhandlingens perspektivval med det som finns i Josef 

Kjellgrens kollektivroman Människor vid en bro. Jämförelsen kan också användas 

som metafor för att beskriva avhandlingens disposition.  

 

I det följande kapitlet (kapitel 4) beskrivs bakgrunden till det historiekulturella 

brobygget. Vi får se i vilket sammanhang bron till det förflutna byggs och vilka 

behov samtiden kan tänkas ange för ett sådant bygge. Här finns också en 

kortfattad beskrivning av de ritningar (i form av läroplansskrivningar) som är 

tänkta att användas. Genom intervjuer och enkäter får vi stifta närmare 

                                                                                                                                        
gymnasieskolan. I dessa fall redogörs för liknande etiska överväganden, se Molloy (2002); Bergman 
(2007) och Bjurulf (2008)  



56 

 

bekantskap med dem (lärare och elever) som är satta att utföra arbetet och får ta 

del av deras tankar om det förestående arbetet. Vi får också kunskap om 

arbetsvillkoren.   

 

I kapitel 5 är frågan mer inriktad mot att ge en överblick över arbetsprocessen. 

Det startar med ett arbetsplatsbesök. Det är den första dagen, då bygget inleds, 

och vi får ta del av hur arbetsledaren (läraren) kommunicerar det kommande 

projektet med resten av arbetsstyrkan (klassen). Vi får också se det första 

inledande arbetet med att snickra ihop ställningar och formar med vilka brovalv 

och pelare gjuts. Med vilka verktyg arbetar man? Vilka material används? Kan 

man säga att det finns några särskilda arbetsprocesser som utmärker just det här 

bygget?  

 

Kapitel 6 är en detaljstudie av just en sådan aspekt, tolkningsprocessen. Också 

denna inleds med ett besök på arbetsplatsen. Det är vid en dramatisk tidpunkt, 

när hela brobygget ser ut att vara hotat eftersom byggnadsställningarna har rasat 

och gjutformar gått sönder. Vi får i detta kapitel följa hur aktörerna genom ett 

hårt och mödosamt arbete lyckas få igång bygget igen. Vi undersöker vad det 

var som orsakade problemen och tar del av hur vissa problemlösningar kan 

skapa nya problem.  

 

I avhandlingens sista empiriska kapitel (kapitel 7) börjar bygget bli klart. Vi 

inleder med ett sista arbetsplatsbesök och anar hur den slutgiltiga bron kommer 

att se ut. En avancerad plan (en tre timmar lång skrivning) för de sista delarna 

av bygget presenteras och förverkligas. Det handlar i hög grad om att beskriva 

hur de två landfästena kan förenas, det ena i samtiden, det andra i 

”förflutenhetens landskap”.  Här tar vi också del av den nytta och mening som 

lärare och elever ser med resor över tidens gap.  

 

I avhandlingens sista kapitlet (kapitel 8) summeras så iakttagelserna av det  

brobygge vi följt. Vilka lärdomar kan vi dra? Vad vill vi veta mer om de 

historiedidaktiska processerna i klassrummen?  Vilka frågor ställer detta till 

framtidens brokonstruktörer och brobyggare? 
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4 ”det mest intressantaste hittills i historien…”  – på spaning 

efter historieundervisningens grundläggande frågor  

Ett av syftena med det här kapitlet är med utgångspunkt i det narrativistiska 

paradigmets ”schema” ett sökande efter de frågor om det förflutna som initierar 

de historiska läroprocesserna i den undersökta klassen. Sådana ”historiska 

frågor” formuleras hos individer och grupper i samtida behov av att förstå 

skillnad mellan nuet och det förflutna.184  

 

Som alla andra mänskliga aktiviteter sker skolundervisning naturligtvis i olika 

former av sammanhang bestående av tid, rum och aktörer. Men den 

amerikanske pedagogen Keith C. Barton menar att historieämnet sannolikt 

skiljer sig från andra skolämnen på så sätt att dess kontextberoende är större. 

Historieundervisning relaterar till det omgivande samhället på minst två tydliga 

sätt enligt Barton. Det första gäller läroplansfrågor där ämnets karaktär av 

identitetsskapare och värdeförmedlare ger det starka samhällsreferenser. Det 

andra är att lärandet i historia inte bara eller ens främst sker i skolan utan i nära 

samspel (och ibland i konflikt med) familjen, med lokalsamhället eller med 

samhällelig historiekultur, exempelvis i form av filmer eller minoritetskulturer.185  

För att kontextualisera den undersökta undervisningen kommer jag därför 

inledningsvis att göra nedslag i några massmedialt uppmärksammade offentliga 

historiebruk för att sedan undersöka kursplanernas skrivningar. En stor del av 

kapitlet kommer också att ägnas åt informanternas föreställningar om ämne och 

ämnesområde. 

 

Den utvidgade bakgrundsteckningen i det här kapitlet kan också motiveras med 

utgångspunkt i studiens metodval. I historiska undersökningar är kunskap om 

kontexten oftast en förutsättning för begripliggörande av handlingar, händelser 

och skeenden: ett vanligt analytiskt tema är inriktat på att tolka och försöka 

förstå samspel mellan aktörer och strukturer.186 Inom pedagogisk forskning 

finns motsvarande frågeställningar, särskilt tydliga när det gäller frågor om hur 

det så kallade friutrymmet ser ut och utnyttjas.187 Genom den hermeneutiska 

ansatsen är jag som skribent beroende av en tänkt ”dialog” både med mitt 

                                                 
184

 Rüsen (2004) s. 119ff  
185

 Levstick & Barton (2008) s. 155f; 300. Också andra skolämnen relaterar till samhället genom 
läroplaner men eftersom ämnet kretsar kring frågor som rör kollektiva identiteter och gemensamma 
värden är förbindelsen tätare, a. a. s. 304ff. Jfr Wineburg (2001) s. 234ff. Nordgren (2006) passim 
undersöker betydelsen av assyriers/syrianers diasporakultur i Sverige och dess påverkan på 
historiemedvetandeutveckling sedd i relation till skolans historieundervisning.  
186

 Berge (1995) s. 23; s. 46ff; Alvesson & Sköldberg (2008) s. 206f; s. 218ff; Ricœur (1993) s. 89ff; 
Ricœur (2005) s. 303   
187

 Skolverket 09:1127 (2009) s.34f; Imsen (1999) s. 36; 308ff 



58 

 

material och med mina läsare om det jag tolkat. Med inblickar i kontextuella 

samband kan läsaren bättre avgöra om jag som forskare ställer relevanta frågor 

till och gör rimliga tolkningar av mitt material, något som är av vikt i alla 

fallstudier.188   

Historiebruk i offentligheten, några nedslag hösten 2009 

Studien genomfördes under höstterminen 2009. I tiden sammanföll den med ett 

förhållandevis ymnigt, offentligt historiebruk. Det var precis 70 år sedan andra 

världskriget startade och 20 år sedan Berlinmuren föll. Minnet av båda dessa 

händelser högtidlighölls i flera officiella sammanhang. Många av de krigförande 

ländernas nuvarande ledare deltog i en stort arrangerad minnesceremoni i 

Gdansk i september. I Berlin påbörjades strax därpå ett flera månader långt 

firande av murens fall som kulminerade den 9 november. I Sverige 

genomfördes visserligen inga officiella ceremonier men årsdagarna fick ändå 

stor uppmärksamhet i svenska media. I egenskap av EU:s ordförandeland under 

andra halvan av året var också den svenska regeringen representerad på 

statsministernivå i såväl Gdansk som i Berlin. Ett genomgående drag i dessa 

minnesceremonier var dess samtids- och framtidsorienterande karaktär. Genom 

att företrädarna för de krigförande staterna och många som beskrivits som 

huvudaktörer vid omvälvningarna 1989 kunde närvara uttrycktes ett starkt 

behov av att distansera sig från det förflutnas förbrytelser. I stället ville man se 

framtiden an med tillförsikt grundad i en föreställning om en gemenskap i ett 

fredligt och demokratiskt Europa.189 

 

En helt annan fråga som fick en framträdande plats i massmedialt 

kommunicerade historiebruk denna höst var klimatförändringarna.190 Hösten 

2009 aktualiserades detta av FN:s förestående klimatmöte i Köpenhamn i 

december samma år. Ett tydligt exempel finns i ett uttalande av Gordon Brown. 

Den dåvarande brittiske premiärministern höll den 19 oktober ett tal där han 

menade att man under mötet ”måste skapa historia”: 
 

In every era there are only one or two moments when nations come together and 

reach agreements that make history, because they change the course of history. 

Copenhagen must be such a time. There are now fewer than 50 days to set the 
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course of the next 50 years and more. If we do not reach a deal at this time, let us be 

in no doubt: once the damage from unchecked emissions growth is done, no 

retrospective global agreement in some future period can undo that choice. By then it 

will be irretrievably too late.
191

 

 

Den globala finanskris som hade inleddes ett år tidigare gav också avtryck i olika 

offentliga historiebruk. Arbetslöshetssiffrorna steg och särskilt uppmärksammat 

var i Sverige den akuta kris som bilföretagen SAAB och Volvo drabbades av. 

Länge såg det ut som om SAAB inom en snar framtid skulle läggas ner och 

bilföretagets kris ledde till varsel och nedläggningshot också hos 

underleverantörer verksamma i stora delar av Västsverige. I debatten jämfördes 

den ekonomiska krisen ofta med depressionen under 1930-talet, som här i 

regeringsdeklarationen i september 2009:  

 
Den storm som skapades i spekulationens namn drog ned hela världen i den värsta 

kris vi sett sedan depressionen på 1930-talet. Den fick världsekonomin i gungning 

och hela länder på fall. Den drabbade internationella banker i New York, men också 

småföretagare i Nybro och kvartersbutiken i Nyköping.
192

  

 

Den stigande arbetslösheten ledde under denna höst också till politiska 

jämförelser mellan nuet och situationen i mellankrigstidens Europa. Under 

november månad 2009 fick det nationalistiska och invandringsfientliga partiet 

Sverigedemokraterna sin dittills största framgång i opinionsmätningarna.193  

Framgångarna jämfördes då och då med nazisternas frammarsch i 

Weimarrepublikens Tyskland. Aftonbladet beslöt i detta läge att inte publicera 

några av partiets annonser. Motiveringen visar att tidningsledningen såg ett klart 

samband mellan partiets framgångar, den växande arbetslösheten och idégods 

från fascism och nazism:  

 
Kärnan är alltid att definiera det främmande som ett hot, det invandrade som ett 

problem. Antingen är de ett problem för att de tar våra jobb, eller så är de ett problem 

för att de inte tar några jobb. Men det har naturligtvis aldrig handlat om vilka 

invandrare som jobbar och inte i Sverigedemokraternas värld. Vi ska i stället fås att 

förstå att det främmande är hotfullt. Samma tankegods som den nationella rörelsen 

har haft sedan 1920-talet.
194
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Man kan se vissa mönster i dessa historiebruk. De officiella ceremonierna på 

årsdagarna av andra världskrigets utbrott och Berlinmurens fall kan med Peter 

Aronssons terminologi uppfattas som legitimitetsskapande ”där delade offer och 

framsteg binder det förflutna till nuet”.195 När det gäller det framtidsinriktade 

historiebruket i samband med klimatkonferensen i Köpenhamn kan man tala 

om ett uttryck för ett kritiskt historiemedvetande, där icke-handlingar i det förflutna 

kan tjäna som en ”kritik som öppnar ögon och skapar vilja till förändring”.196 I 

fallet med den ekonomiska krisen och den tilltagande framgången för 

Sverigedemokraterna i opinionssiffrorna är bruket av det förflutna tydligt 

inriktat på att framställa historien som exempel, där det förflutna kan användas 

som jämförelseobjekt som kan förklara eller varna för vad som håller på att 

hända. Ett sådant bruk av det förflutna är uttryck som ganska tydligt vetter mot 

det som Rüsen kallat ett exemplariskt historiemedvetande.197  

 

De anförda exemplen är, som vi kommer att se, på olika sätt avläsbara i 

informanternas tankevärldar och på så sätt av betydelse för tolkningen av den 

undervisning som kommer till stånd. Sådana mer eller mindre tillfälliga 

historiebruk är naturligtvis annars svåra att ange omfattningen och betydelsen 

av.198 Beroende på när detta läses kan flera av de samtidsfrågor som 

aktualiserade dessa historiebruk vara helt bortglömda. Däremot kommer de 

historiska referenserna sannolikt att användas för andra jämförelser i nuet. 

Världskrigens och mellankrigstidens erfarenheter är en vanlig referens i den 

samhälliga historiekulturen i stora delar av västvärlden; perioden 1914-1945 har 

förmodligen länge varit den viktigaste minsta gemensamma nämnaren i ett – 

åtminstone föreställt – kollektivt minne i den här delen av världen.199  Att det 

förflutna används som utgångspunkt för en nutidsorienterande funktion är 

närmast konstituerande för historiebruk i alla tider. Det gäller också de frågor 

som handlar om hur samtiden kan tänkas lämna avtryck i framtiden, det vill 

säga frågor som har med människans historieskapande att göra.200  

Historieundervisning i de offentliga historiebrukens spegel  

Historieämnets ställning i skolans läroplaner speglar ett mer trögrörligt 

samhälleligt historiebruk än de från hösten 2009 nyss anförda exemplen. 

Historiken Ulf Zander har visat hur långsiktiga trender går att avläsa i olika 
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svenska offentligheters bruk av det förgångna. I början av 1900-talet stod 

fosterlandskärleken i centrum med en vurm för stormaktstidens historia. Denna 

berättelse utmanades aldrig på allvar av modernistiska strävanden i samband 

med demokratins genombrott. Först efter nationalismens moraliska bankrutt i 

samband med andra världskriget tonades det nationella inslagen ner. 

Efterkrigstidens historiebruk har präglats av en grundsyn på demokrati och 

framstegsoptimism som gemensam ideologisk grund.201   

 

På motsvarande sätt sattes i början av 1900-talet moraliska exempel hos ledande 

statsmän och fosterlandskärleken i centrum för historieundervisningen medan 

den i slutet av samma århundrade hade förvandlats till ett skolämne som 

tränade elevers färdigheter i att förstå propaganda och som hade som främsta 

ideologiska uppgift att legitimera ett demokratiskt styrelsesätt i ett modernt 

samhälle. Det förflutna hade då fått en begränsad plats i skolan, framför allt 

som kontrast till nuet och de framsteg som framtiden ännu hade i sitt sköte.202  

Historieämnet i grundskolans historia   

Det läsår då den här undersökningen genomfördes var det näst sista för 

grundskolans fjärde och hittills mest långlivade läroplan, Lpo 94. Den första, 

Lgr 62, ersattes redan efter sju år med Lgr 69 som elva år senare avlöstes av Lgr 

80. En genomgående trend i dessa dokument har varit att samhällskunskapen, i 

förhållande till de skolformer som föregick grundskolan, har ökat sin relativa 

betydelse i förhållande till historieämnet.203 I Lgr 80 försvann historieämnet och 

de andra ämnesnamnen (utom religionskunskapen). Här talade man om SO som 

ett gemensamt ämne där historia benämndes ”människans verksamhet – 

tidsdimensionen” i analogi med att samhällskunskap kallades ”människans 

verksamhet – samhällsperspektivet” och att geografi var ”människans 

omgivning”. 204 I de kursplaner som hör till Lpo 94 kom historieämnet 

visserligen tillbaka som ett eget, avgränsat ämne men timplanerna uppgavs 

fortfarande för alla fyra SO-ämnena gemensamt och en särskild kursplan för SO 

kompletterade de ämnesspecifika. Det lämnades till de lokala skolorna att 

avgöra om man ville organisera undervisningen som SO eller som fyra separata 

ämnen.205  
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När Skolverket 2003 genomförde den senaste nationella utvärderingen av 

grundskolan föreföll antalet skolor som undervisade enligt SO-modell att ha 

ökat i förhållande till den föregående utvärderingen som genomfördes tio år 

tidigare. Det är svårt att avgöra om detta beror på pedagogiska överväganden 

eller om utvecklingen bestämts av andra skäl, som att blockämnet troligtvis är 

lättare att administrera. Några signifikanta skillnader i resultat fanns emellertid 

inte mellan de olika formerna för undervisning.206  Tendensen i den senaste 

utvecklingen är att de enskilda SO-ämnenas identitet har stärkts i de statliga 

utredningar som legat till grund för den nya läroplanen, Lgr 11. I denna finns 

inte längre SO-blocket kvar för åk 4-9207 

Historieämnet i de aktuella nationella kursplanerna 

I den nationella kursplanen hade historieämnet hösten 2009 endast några få 

konkreta exempel på vad som kunde räknas som stoffrelaterade mål. I den 

allmänna delen till kursplanerna heter det att ”[k]ursplanerna är utformade för 

att klargöra vad alla elever skall lära sig men lämnar samtidigt stort utrymme för 

lärare och elever att välja stoff och arbetsmetoder.”208 I inledningen till 

historieämnets kursplan betonas utrymmet för lokala beslut: ”Mängden av 

historiska fakta är näst intill oändlig och ämnet kräver därför ett genomtänkt 

urval.” Planen talar vidare om att målsättningen är att eleven ”tillägnar sig ett 

brett och djupt kunnande om kulturarvet” och att eleven ”tillägnar sig 

kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter, händelser och epoker”. 

Närmare bestämt utgår ämnet ”från det som format den personliga och 

kollektiva historiska identiteten. Väsentliga delar i ämnet är därför den svenska 

och nordiska, inklusive den samiska, samt den europeiska kulturen”. Samtidigt 

understryker kursplanen att studierna ska studeras flerperspektivistiskt, särskilt 

ur ett interkulturellt perspektiv. När man kommer fram till ”vår tids” historia är 

innehållet ytterligare lite preciserat:  
 

Historien har präglats av insatser och skeenden, konflikter och spänningar som 

påverkat utvecklingen i olika avseenden. I ämnet ryms en mångfasetterad bild av 

skeenden och händelser. I den bilden ingår de sociala, ekonomiska, tekniska och 

kulturella framstegen, men också konflikter, spänningar och maktförskjutningar inom 

och mellan länder. Detta gäller inte minst historiens mörka och destruktiva sidor i 

form av etniska, religiösa och politiska förföljelser. Vår tids historia med framsteg och 

fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig hör till 

det som alla elever skall ha kunskaper om.
209
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Att eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande, det vill säga förståelse för 

processrelationer mellan dåtid, nutid och framtid, är på olika sätt en starkt 

framskrivet målsättning i kursplanen, bland annat heter det: ”I historieämnet är 

tiden och historiemedvetandet överordnade begrepp.”  En annan viktig 

målformulering är att studierna ska bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt 

tänkande. I ämnets syfte anges det sistnämnda som ett explicit mål medan 

historiemedvetandet anges implicit, genom de tre tidsdimensionerna: 

 
Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett 

nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning en historisk 

dimension. Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv 

och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Syftet med utbildningen i 

historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som 

redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur. 

 

Ämnet skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en 

tidsdimension och ge möjlighet att leva sig in i gångna tider och de förutsättningar 

som funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och samhällsklasser. Detta 

skall utveckla förståelse av nutiden och vara en grund för att anlägga perspektiv på 

framtiden. Utbildningen i historia bidrar till att utveckla såväl ett interkulturellt 

perspektiv som en kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation 

till generation.
210

 

 

De centrala styrdokumenten kretsar i hög grad kring det som Bruce 

VanSledright kallat förgrundskunskaper. Innehållet är onekligen ganska vagt 

formulerat men berättelser eller redogörelser om exempelvis ”kulturarvet”, 

”framsteg” eller ”historiens mörka och destruktiva sidor” framstår som det 

centrala.211 Samtidigt finns det tydliga förväntningar på att eleverna ska utveckla 

vissa specifika kompetenser som ett resultat av studierna, det gäller exempelvis 

”kritiskt tänkande” eller ett utvecklande av sitt historiemedvetande. Eleverna 

förväntas också lära sig att förstå att det förflutna kan framställas på olika sätt, 

beroende på olika perspektiv och att det förflutna måste tolkas på sina egna 

villkor, det vill säga inte med dagens värderingar som måttstock. Inga andra 

specificerade krav på att eleverna ska utveckla metahistoriska kunskaper om 

ämnet nämns förutom tillämpning av källkritik.   

Historieämnet i Storstadsskolans institutionella ramar 

Historieämnets utformning i klassrummet är naturligtvis också beroende på de 

lokala förutsättningarna. Här spelar såväl sociala som materiella och 

organisatoriska förhållanden en stor roll, varför en skissartad beskrivning av de 
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villkor som gällde i informantmiljön kan lämna väsentliga bidrag till 

tolkningarna av den undervisning som kommer till stånd.212   

 

Storstadsskolan är en kommunal grundskola belägen i ett bostadsområde med 

övervägande andel hushåll som kan beskrivas som medelklass eller övre 

medelklass. Aktuell statistik från Skolverket visar att föräldrarna till 

Storstadsskolans elever generellt har något högre utbildningsnivå än 

genomsnittet i Storstaden och att det är färre elever med invandrarbakgrund i 

förhållande till kommunen i stort.213 Byggnaden ger över lag ett slitet och 

nedgånget intryck hösten 2009. Korridorer och klassrum har dåligt putsade 

fönster och det förekommer en hel del klotter på bänkar och väggar. Eleverna 

har tillgång till uppehållsrum och bibliotek men vistas under raster ofta i 

korridorerna där de också har sina skåp. Eftersom alla klasser inte har 

gemensamma tider i sina scheman är det nästan alltid några elever i korridorerna 

på väg från eller till lektioner. Där blir de ibland ganska högljudda. Skrik och 

smällande skåpdörrar hör till vardagens ljud.214  

 

Det finns endast ett fåtal grupprum på skolan och en del av dem som finns 

används då och då av mindre undervisningsgrupper som är schemalagda där. 

Lärarna har dock tillgång till bibliotek och datorsal men också dessa kan vara 

upptagna av andra klasser varför gruppaktiviteter utanför klassrummets väggar 

sällan kan arrangeras spontant. Det finns väggfasta tv- och videoapparater i 

många men inte alla klassrum. Däremot saknas möjlighet att använda datorer 

kopplade till projektorer. Vill lärarna till exempel visa ”streamad” film eller 

annat internetmaterial är de hänvisade till datorsalen men då måste också denna 

aktivitet vara inplanerad en tid i förväg.215Lärarna har arbetsrum med tillgång till 

eget skrivbord men måste dela dator med kolleger. På skolan saknas 

ämnesinstitutioner eller förråd för SO-lärarna. Gemensamt arbetsmaterial som 

klassuppsättningar av kartböcker och dylikt är utspridda i klassrummen eller 

fördelade på de olika lärararbetsrummen. Något system för att boka materialet 

finns inte varför det är svårt att i förhand planera användningen. 216 Lärarna är 

indelade i ämnes- och årskursöverskridande arbetslag som har gemensamma 
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möten en gång per vecka. Det finns också ämneskonferenser där lärarna träffar 

ämneskolleger från de andra arbetslagen. Lärarnas sammanlagda 

undervisningstid har ökat de senaste åren. På skolan finns profilklasser där ett 

eller ett par ämnen ägnas fördjupade studier. För dem som undervisar i en 

profilklass tillkommer att de förväntas uppnå samma resultat med något kortare 

eller färre antal lektioner. Den förkortade lektionstiden i profilklassernas schema 

leder dessutom till fler grupper att undervisa för de berörda lärarna.217   

 

Elevernas undervisningstid i historia kan inte anges exakt eftersom skolan lägger 

ut timmarna i ett SO-block. På högstadiedelen är den sammanlagda tiden för 

alla fyra ämnena i snitt 3h 20 minuter/vecka, vanligen fördelat på tre olika långa 

arbetspass. I profilklasser är undervisningstiden för de fyra ämnena 3h/vecka.218 

Vid en jämn fördelning av de fyra ämna ger det en genomsnittlig tid på ungefär 

45-50 minuter historia i veckan. Eftersom den nationella timplanen är fördelad 

på alla skolår är det svårt att avgöra om den schemalagda tiden för SO-ämnen 

på Storstadsskolan motsvarar normen. Klart är att den ligger i den nedre kanten 

för den nationella normen, troligtvis under.219 Alla SO-lärare undervisar i de fyra 

ämnena men bestämmer själva om de vill lägga ihop dem till ett eller läsa dem 

var och en för sig. En del läser alltså SO som ett blockämne, andra inte. En kort 

diskussion på en av de ämneskonferenser jag deltar i visar att det finns vissa 

didaktiska tankar om fördelarna med det ena eller andra och att man i gruppen 

accepterar att det finna olika uppfattningar. Någon omfattande diskussion om 

ämnesutvecklingen verkar emellertid inte förekomma på skolan.220 Den ställning 

som historieämnet har på Storstadsskolan speglar på många sätt den process 

som ämnet haft genom den svenska grundskolans historia. Någon särskild lokal 

kursplan finns inte för historieämnet, däremot för SO-blocket. Där är kunskap 

om demokrati framskrivet som det främsta målet för studierna. För 

historieämnets del hänvisar man däremot inte till några andra mål än dem som 

angivits i den nationella kursplanen.221  
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Caroline, en samhällsvetenskapligt inriktad historielärare    

Som framgick av forskningsöversikten har tidigare historiedidaktisk forskning 

antagit och i några fall kunnat visa att den enskilde historielärares 

ämnesförståelse har stor betydelse för den undervisning som realiseras på 

lektionerna.222 De två intervjuer som jag genomför med läraren anknyter till 

denna tidigare forskning.  Men intervjuerna har också som syfte att skapa bättre 

möjligheter att tolka data från lektionerna.223 Den första intervjun äger rum 

sedan jag följt de första två lektionerna, den andra en dryg månad efter den sist 

observerade lektionen. Vid båda tillfällena sitter vi i ett av Storstadsskolans 

konferensrum. Intervjuerna sker efter lektionernas slut, på sena eftermiddagar. 

Det är Caroline som föreslagit tid och plats.  

 

Av intervjuerna framgår att Caroline har arbetat på Storstadsskolans högstadium 

sedan mitten av 1990-talet. Dessförinnan var hon verksam i några år på ett 

gymnasium. Hon är behörig som gymnasielärare i historia och 

samhällskunskap.224 Hon har utöver detta läst flera andra universitetsämnen 

som enstaka kurser på universitetet och på Storstadsskolan undervisar hon i alla 

fyra so-ämnen och i svenska. Trots att yrkesvalet beskrivs som ett slags 

andrahandsval av Caroline berättar hon att hon trivts väldigt bra som lärare. 

Men hon tycker samtidigt att arbetet är slitsamt och att arbetsvillkoren har 

förändrats drastiskt sedan hon blev lärare, framför allt i negativ riktning: 

 
Caroline: Ja, så, det har ju hänt väldigt många olika saker, just i lärarjobbet har ju 
förändrats otroligt sen [mitten av 90-talet]. 
Hans: Ja, okej, vad tänker du på då? 
Caroline: Jag tänker på att vi gör andra saker. Betygssystemet har förändrats till 
exempel, läroplanen har förändrats. Dokumentationskraven har förändrats, 
utnyttjandet av arbetstiden, arbetsplatsförlagd arbetstid, det finns hur mycket som 
helst, undervisningskraven. Det är ju ett annat jobb i dag än det var. 

225
 

 

När jag frågar om hon kan precisera hur införandet av Lpo 94 förändrat hennes 

arbete betonar Caroline att det inte är läroplanen som orsaken till 

försämringarna utan att det är nya arbetsuppgifter med ökande krav på 

dokumentation som är problemet. Allt detta gör att hon upplever att hon på 
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grund av tidsbristen har blivit en sämre lärare och att samarbetet med kolleger i 

ämneslaget, ”SO-gruppen” blivit lidande. Hon saknar också möjligheter till 

ämnesmässig fortbildning. Att inte få chansen att riktigt utveckla sin 

undervisning är ”frustrerande”.226 

Ämnesuppfattning och tankar om ämnesområdet 

Carolines engagemang för undervisningens ämnesmässiga innehåll står rimligen 

i förbindelse med hennes kunskapssyn och ämnesuppfattning. Hon uttrycker att 

det är en viktig dimension för henne att förstå hur saker och ting hänger ihop, 

att söka orsaker till skeden och förändringar. Detta gäller hennes syn på ämnet 

historia men det finns också som ett tydligt inslag i de delar av hennes egen 

livsberättelse som hon återger i intervjuerna. Hon säger exempelvis att en starkt 

bidragande orsak till att hon läste så många ämnen på universitet var just denna 

drivkraft att vilja veta, att förstå hur saker hör samman.227 Caroline berättar hur 

intresset för att förstå och förklara samhällsfrågor uppstod ganska tidigt i 

hennes liv. När hon gick på högstadiet och gymnasiet var Vietnamkriget ett 

exempel på en brinnande samtidsfråga som hon kände engagemang i. Caroline 

upplevde då att hennes samhällskunskapslärare i grundskolan och hennes första 

lärare i historia och samhällskunskap på gymnasiet var ointresserade och 

okunniga i sådana eller andra samtidsfrågor och att de inte ville ta in dem i 

undervisningen. Men när Caroline fick en ny historielärare på gymnasiet 

förändrades hennes uppfattning både om skolans möjligheter att förmedla 

kunskaper och för henne själv att begripa världen: 
 

Caroline: Men sen i tvåan fick vi en ny historielärare, […] och hon var alldeles 
nyexad från lärarhögskolan och snygg var hon … så där, jag var jätteimponerad av 
henne, men alltså helt plötsligt så föll det på plats, hon var en så här jäkel på att rita 
modeller och det var, det var väldigt mycket cirklar och pilar och så var det ju det här 
… samband och sammanhang och helt plötsligt … och […] det var inte det här 
kravet på att man skulle veta exakt, namn och tidsperioder och årtal, utan helt 
plötsligt så blev det fråga om förståelse och då … alltså jag kommer ihåg den där 
känslan av … hur underbart det var, hur kul det var, hur man kunde läsa på ett helt 
annat sätt och kunde ställa dom här riktigt brännande frågorna – och få en massa 
svar man hade nytta av i samtidsintresset, […] jag vet att jag tyckte det var helt 
fantastiskt, det var nästan som en religiös upplevelse [skratt].

228
 

 

Att denna starka upplevelse lever kvar i Carolines nuvarande tankar om sin egen 

undervisning är tydligt på flera ställen i båda intervjuerna. Fokus för 

historieämnet ligger främst i den orienterande funktionen. På en fråga om vad 

som kan tänkas vara hennes egna elevers viktigaste samtidsfrågor, en 
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motsvarighet till vad Vietnamkriget var för henne, tar hon upp en rad spörsmål 

med direkt anknytning till situationen hösten 2009: 
 

Caroline: … det är ju det som händer i deras tid, självklart. Jag menar det är ju när 
… inte nu så mycket, men för något år sedan var det ju kriget i Irak, Afghanistan... 
Pakistan i dag, är det många som ställer frågor om vad som händer där … finans-
krisen … det finns ju jättemycket. Men också Sverigedemokraternas utveckling, vad 
kommer det ifrån, man försöker dra egna paralleller till nazismen och fascismen, 
men utan att ha så mycket på fötterna, vad är det som gör att sådana här 
organisationer växer i vissa tider, det finns ju …. flyktingpolitik, invandringspolitik, det 
finns ju väldigt många frågor…

229
 

 

Vad som utmärker historieundervisningen bör enligt Caroline vara att den kan 

ge eleverna fungerande ”redskap” till att förklara sådana samtidsfrågor:  

 
Caroline: ... historia är ett redskap på något sätt, där [man] kan lära sig väldigt 

mycket och … ett sätt att tänka, se utvecklingslinjer, inte bara kronologiskt utan se 
hur saker återkommer, man får begreppen … väldigt många saker man kan dra pa-
ralleller till hur, hur det är i dag. Så jag tänker att historia …. det är ju jätteintressant i 
sig … men också ett bra hjälpämne. 
Hans: Mm, ett hjälpämne för att…? 
Caroline: För att förstå sin samtid och kunna sätta ihop det som händer, konflikter, 
ekonomisk utveckling eller vad som helst. 

230
 

 

När jag ber Caroline utveckla detta svarar hon att hon vill att eleverna ska kunna 

lära… 
…sig att se mönster och upprepningar … ja, och också, jag tänker mig, för mig 
spelar det ingen roll, vilket område man än studerar, säg att man blir jätteintresserad, 
inte vet jag, [av] internationella konflikter säger vi, konfliktlösningar, ja, relationer 
mellan länder, så … så skulle det vara omöjligt att dimpa ner på jorden 2009 och 
försöka få in sammanhangen utan … [att] ha redskapen, ha verktygen och veta hur 
länderna har utvecklats, vilka beroendeförhållanden som finns och varför … det vi 
pratade [på lektionen] i dag om, före detta kolonier då, det imperialistiska 
perspektivet som man skulle kunna, ja det ser man ju i dag också fast på ett annat 
sätt, och det finns kvar dom här arven som förklarar liksom mycket av världen i dag. 
Så är man det minsta intresserad av sin samtid, och … samhället, så behöver man ju 
ganska gedigna historiekunskaper, det är ju min åsikt.

231
  

 

När Caroline beskriver målsättningen med arbetet om första världskriget 

utvecklar hon dessa tankar ytterligare. Det som är viktigt är att eleverna får 

kunskap om begrepp och sammanhang, hur man kan söka efter orsaker till ett 

samhällsfenomen. Saker händer inte bara. 
 
Caroline: … jag presenterar begrepp kanske, och jag vill ge dom de här verktygen 
då, alltså jag vill ju, det är ju självklart, historien är ju händelser, orsak och verkan, 
det finns ju den här tanken om sammanhang hur saker och ting hänger ihop och om 
man kan se små sammanhang och man göra den här … cirkeln större och plocka in 
olika saker att man hela tiden försöker tänka då i hur … att ingenting bara blir utan 
det finns skäl till att det blir och att resultaten får sina konsekvenser det blir 
förhoppningsvis en slags utveckling eller inte… eller hur? Men varför så? Att man 
inte tänker, ja att det bara dimper ner liksom en … en Hitler i Tyskland [skratt], eller 
hur? Det är ju det som jag tänker att jag ser som väldigt viktigt i ämnet.

232
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Förmågan att se paralleller i den egna samtiden finns också som en central del 

av målsättningen:  

 
Caroline : … jag vill ju föra fram dom [eleverna] till mellankrigstiden, och där kunna 
prata om …. ja, demokratifrågor, revolutioner, rättvisefrågor … dra paralleller till den 
ekonomiska krisen med den kris vi har haft i Sverige och utvecklingen vi har haft här 
med främlingsfientliga partier till exempel, så det är det som är mitt motiv.

233
 

 

Eftersom huvudfokus är att lyfta fram mellankrigstidens politiska problem 

måste första världskrigets händelseförlopp kortas ner även om det finns många 

saker där som verkligen är intressanta. Bristen på tid gör det dock inte möjligt 

att fokusera annat än begrepp och de övergripande orsakerna. Caroline är 

medveten om att detta gör att det blir en mer abstrakt undervisning till en 

början. Hon beklagar att detta blir så kortfattat för eleverna, främst för att de är 

så unga och därför skulle behöva mer konkretion: ”alltså dom behöver ju lite kött och 

blod egentligen”. 234
 Inte heller källstudier hinner man med i den utsträckning som 

Caroline skulle önska. Bristen på resurser gör det också svårt att skaffa fram den 

typ av material som behövs. 

 

I intervjuerna berör Caroline flera gånger förhållanden mellan dåtid, nutid och 

framtid och de processrelationer som aktiveras i människors 

historiemedvetande. Framtidsaspekten handlar främst om en förmåga att se hur 

nuvarande tillstånd uppstått och på så sätt skapa större beredskap inför de 

handlingsalternativ som kan finnas i nuet. Historieundervisningen bör utgå från 

en avslöjande och kritisk hållning till samhällsutvecklingen. Hur eleverna sedan 

tolkar detta avslöjande vill hon överlåta till dem. Det betyder som jag tolkar det 

att Caroline vill understryka att det är en politisk fråga som eleverna själva måste 

ta ställning till. Någon propaganda är undervisningen inte inriktad mot, snarare 

mot att ge eleverna verktyg som kan göra det möjligt att få syn på mönster och 

strukturer som fångar in individen i tidsbundna roller. Eleverna ska därmed 

också kunna påverka och förändra framtiden: 

 
Caroline: … det är kanske bra att kunna sätta in sig och sin tid … i ett 

sammanhang… för att veta vad som är möjligt för… jag menar bara att veta vilka vi 

var, bara för några generationer tillbaka så där. Mor- och farföräldrar, hur vi … hur vi 

levde för hundra år sedan, hur det var radikalt annorlunda än vad det är idag och att 

vi tänker på det liksom, att det finns ingenting statiskt i det här och också att vår roll 

är definierad åt oss lite grann. Och är man medveten om det här kanske man också 

har möjlighet att påverka … tänker jag. 
235
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Några sammanfattande reflektioner om intervjuerna med Caroline 

Den inställning till historieämnet som Caroline ger uttryck för i intervjuerna 

förefaller påminna om ämnesuppfattningar hos den idealtyp av lärare som 

tidigare historiedidaktisk forskning har kallat den ”samhällsvetenskapligt” 

inriktade historieläraren.236 Som mål för undervisningen talar Caroline om att 

utveckla elevernas förståelse för sammanhang och hon ser historieämnet som 

ett ”hjälpämne” för att eleverna ska kunna orientera sig i samtidens frågor genom 

att bättre förstå hur konflikter uppstår i världen. I detta betonas snarare 

strukturer än aktörer. Hon talar om att få eleverna att se mönster, ”hur saker 

återkommer” och hur man kan ”dra paralleller till hur […] det är i dag”. En annan, 

mer emanciperande sida som förefaller vara viktig är önskemålet att 

historieundervisningen ska kunna leda till att eleverna genom utvecklandet av 

sitt historiemedvetande kan ifrågasätta den ”roll” som den historiska 

utvecklingen delvis gjort ”definierad” åt dem. Därmed ska de få ökad 

handlingskompetens, en ”möjlighet att påverka”, strukturerna till trots. Hon 

understryker också ämnets undersökande roll. Inget händer av sig självt. Det 

finns alltid orsaker.  

Klassen: en profilklass med 30 elever 

Eleverna är naturligtvis centrala aktörer i historieundervisningen. Vilka de är 

och vilka tankar de har om ämne och ämnesområde påverkar i allt väsentligt det 

som sker på lektionerna och vad de får ut av det.237 Porträttet av klassens elever 

grundar sig på en stor mängd empiriskt material. Stommen är de timslånga 

gruppsamtalen med samtliga elever. Vid sidan av dessa har jag också utgått från 

all annan tillgänglig information: de två elevenkäterna, ljudupptagningar och 

fältanteckningar från lektioner, skriftliga redovisningar, klasslistor och offentlig 

statistik. Ur materialet utkristalliserar sig följande. Klass 9x är en av 

Storstadskolans profilklasser. Klassen består av 14 pojkar och 16 flickor. I 

gruppsamtalen anger elever olika skäl till att de sökt sig till profilklassen på 

högstadiet. Det finns såväl push- som pullfaktorer. Hos en del dominerar det 

ena eller andra, men bilden är sammansatt hos många. Flera av dem som inte 

bor i området uppger att de ville komma bort från sin gamla skola för att det var 

stökigt där. Det viktigaste verkar för de flesta trots allt vara att man får chansen 

att studera profilämnet ordentligt. De flesta uttrycker att de trivs på skolan och i 
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klassen. Troligtvis är profileringen en viktig förklaring till att klassens sociala 

och etniska sammansättning skiljer sig en del från Storstadsskolans och 

Storstadens genomsnittliga statistik.238 Av adresser på klasslistan att döma bor 

hälften av eleverna inte i det näraliggande bostadsområdet.239 Av de 30 

elevernas föräldrar är endast fem födda utomlands.240 Ingen av eleverna har 

hemspråksundervisning.241  

 

Caroline berättar att hon använder hela betygsskalan i klass 9x. Förra året, då 

klassen gick i åttan, var det någon eller några elever som inte fick betyg i ämnet. 

Det har emellertid skett en förbättring av resultaten också för dem detta år. 

Elevenkät 1 som bygger på Youth and History-enkäten innehåller några 

kunskapsrelaterade frågor som i likhet med Skolverkets utvärderingar bland 

annat mäter kronologiska uppfattningar. Det är fyra uppgifter där man ska 

ordna fem olika historiska fenomen i rätt tidsföljd. Det sammanlagda intrycket 

är att klassens resultat motsvarar ett ungefärligt genomsnitt för åk 9 elever. 242 

Elevers tankar om historieämnet och ämnesområdet 

Det finns ett uttalat intresse för privatlivets historia hos en del av eleverna i 

klassen. Flera elever berättar exempelvis under elevsamtalen fragment ur vad 

som får sägas vara osedvanligt dramatiska minnen från släktens historia. 

Detaljerna i dessa berättelser kan inte återges här med tanke på den sekretess 

som omger studien men det handlar om nära släktingar som kom till Sverige 

som överlevare efter Förintelsen eller som flyktingar från Baltikum, Polen eller 

Tyskland under eller strax efter andra världskriget. En elev skriver på 

essäskrivningen om en nära släkting som i Tyskland upplevde arbetslösheten i 

början av 1930-talet och som, förstår man av sammanhanget, kände lockelsen i 

Hitlers propaganda. Mer än så förtäljer inte eleven som kanske inte vill vidgå att 

släktingen var nazist. I alla dessa fall finns alltså en synlig vilja att koppla den lilla 

historien till den stora, den man läser om i skolan.243 Att intresset för denna typ 

av historia hos en del av eleverna är stort märks också på enkätsvaren.244  

 

En del elever uppger i intervjuerna att de värdesätter närheten till det förflutna i 

familjens berättelser. Men några säger att de tycker att det är jobbigt att lyssna 
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på de äldres minnen och känner att deras berättelser inte riktigt angår dem. Det 

verkar som om många inte uppfattar sin egen livsberättelse som en del av 

historien. För att den ska få status av att vara historia bör den varit dramatisk 

och interagera med kända händelser eller epoker. Lisa säger att hon gärna talar 

om forna tider med den äldre generationen men att det då handlar om den 

historia som man läser i skolan. Den äldre generationens egna minnen händer 

det att man samtalar om men detta har hon svårt att se som historia. 

 
Lisa: Ja mm… ja men det så är det också, pratar minnen, men det är … jag ser inte 

det som historia, fast det är ju…  

Hans: Ja, är det inte det? 

Lisa: Det är ju historia, men historia, då tänker jag massa krig och sånt, eller så…
245

 

 

Det är dock svårt att säga om elevernas uppfattning om skolämnet historia alltid 

överensstämmer med deras historieuppfattning. Det finns en formell aspekt av 

historiestudier också. Elever läser det för att få betyg i ämnet. På elevenkätens 

fråga ”Vad betyder historia för dig?” är det sex flickor och fyra pojkar som 

kryssar i ”håller med om” eller ”håller helt med om” påståendet att historia 

”bara är ett skolämne och inget mera (något man läser för att klara proven)”.246  

Men den omvända bilden finns också: Det är femton elever, sju flickor och åtta 

pojkar, som inte håller med om att historia bara skulle vara ett skolämne. Det är 

ännu fler som framhåller andra och viktiga värden med historia. En 

överväldigande majoritet av eleverna ser ändå historiska kunskaper som 

viktiga.247 Flera elever tar dock upp att de tycker att det är ont om tid och att 

man aldrig riktigt får chans att fördjupa sig tycker några också är tråkigt: 

 
Oscar: Jag tror nog så att historia skulle vara, alltså, jätteintressant om man hade 

mer tid till det. […] man hinner liksom aldrig bli … djup i ämnet, man hinner aldrig 

liksom koncentrera sig på en specifik sak, i … eh [t ex]… första världskriget.
248

  

 

Huvudintrycket är att många elever i klass 9x verkar förvänta sig att skolämnet 

historia ska handla om den ”stora” historien och att detta kan förklara 

bakgrunden till nuet. Denna historia är något man kan lära sig i skolan. När jag 

frågar Love om meningen med att studera första världskriget och 

mellankrigstiden svarar han: 
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Love: … första världskriget, det kan jag tänka mig så här, det är liksom så här, 

allmänbildande liksom grej man ska liksom, du kan inte gå omkring och inte veta vad 

en fascist är liksom eller du ska kunna vissa grejer, allmänbildning.
249

 

 

Att historia som allmänbildning knyter an till en form av kollektivt minne märks 

också i det att elever söker stöd i sitt lärande utanför skolan, framför allt hos 

föräldrar. Niklas berättar exempelvis att han kan sitta ”timtals” i samtal vid 

middagsbordet med sina föräldrar för att diskutera innehållet i det man läser i 

historia i skolan. Han säger att detta är ett mycket viktigt inslag i hans lärande.250 

Då och då refererar också andra elever på lektioner till vad de hört hemma. Det 

är ett av flera tecken på att Niklas inte är ensam om uppfatta att det historiska 

lärandet delvis sker i dialog med familjemedlemmar. Enligt svaren på den andra 

elevenkäten är det vanligaste sättet att skaffa kompletterande information om 

ämnesområdet att samtala med en annan vuxen person. I klassen var det endast 

tre elever som svarade att de aldrig eller sällan gjorde det; 17 av 26 uppgav de 

gjorde detta flera gånger eller ofta under arbetet.251  

Förväntningar på ämnesområdet första världskriget och mellankrigstiden 

Av den första enkäten kan man, som troligen framgick av citaten i 

avhandlingens inledning, utläsa en relativ positiv attityd bland eleverna till det 

man ska läsa nu. Det märks också i flera av elevgrupperna då vi talar om 

innehållet i den kurs som eleverna håller på att läsa. I nedanstående fall har det 

gått några veckor och man har kommit fram till mellankrigstiden och Mussolinis 

och Hitlers maktövertaganden: 
 

Hans: Har ni några spontana kommentarer om det ni har gjort nu? 

Josefin: Ja, alltså det känns som det var tur att du kom hit just nu, för det här [är] 

liksom det mest intressantaste hittills i historien… 

Angelica och Isabelle: Ja... 

Josefin: … på riktigt, det har jag typ sett fram emot att läsa… 

Tomas: Ja, verkligen!  

Josefin: … under hela skoltiden, och jag har läst jättemycket böcker på fritiden, typ 

så här ”Tonåring i Hitlers dödsläger” och det är så himla hemska böcker, och jag … 

mår liksom illa när jag läser dom för det är så himla äckligt, men jag kan inte sluta 

läsa dom, och det … här är så himla, himla intressant, för det är liksom nära men… 

det är så himla annorlunda. För att liksom kungar på 1600-talet, det är så här, nej! 

Jag tycker det är så himla ointressant.
252
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Den samhälleliga historiekulturens betydelse för elevers intresse för 

ämnesområdet är troligen av mycket stor betydelse här; det väsentliga är att man 

börjar närma sig andra världskriget. I elevsamtalen berättar några elever om att 

de ganska ofta brukar se dokumentärfilmer om kriget 253.  Andra berättar om 

dramaserier som exempelvis Rädda menige Ryan254, biograffilmer som 

Inglourious Basterds255 eller att de har läst böcker som God natt mister Tom256 

eller Boktjuven257.  Josefins intresse för ämnesområdet motiverar hon med att 

det känns ”nära” men ”så himla annorlunda”, att det är ”äckligt” att läsa om detta 

men att hon inte ”kan sluta läsa dom”. Här dominerar historiekulturens emotiva 

och estetiska dimension över de kognitiva och politiska.   

Historiemedvetande  

I den första enkäten finns ett antal frågor som på olika sätt anknyter till elevers 

uppfattning om processförhållandet mellan historiemedvetandets tre 

tidsdimensioner, dåtid, samtid och framtid.  Enligt den första av dessa frågor 

markerar fler elever dåtids- och samtidsbetydelsen än framtidsaspekter när de 

ska försöka ange vikten av historiska studier.258 I andra frågor belyses 

informanternas uppfattning om vad det är som orsakar historisk utveckling. 

Lägger man samman intrycken från alla frågor tonar bilden fram av en försiktig 

framtidsoptimism bland de flesta av eleverna. Tillståndet i Sverige, Europa och 

världen har i allmänhet utvecklats till det bättre och kommer också att fortsätta 

utvecklas i denna riktning. Det är tekniken som är den avgörande faktorn för 

utvecklingen även om teknikutvecklingen som sådan också underförstått kan 

uppfattas som ett av de största hoten inför framtiden med avseende på 

miljöhot.  Inte i någon av dessa frågor har några större avvikelser mot de 

genomsnittliga uppfattningarna i den av Långström genomförda 

enkätundersökningen kunnat iakttas.259  
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Det är mycket svårt att ringa in den här typen av uppfattningar via enkätfrågor. 

Däremot kan historiemedvetande på en reflekterad nivå skilja ganska mycket i 

samtal med elever. I en av grupperna utbryter en livlig diskussion om betydelsen 

av historia som på flera sätt visar bredden i deras förmåga att artikulera sitt 

historiemedvetande. Här handlar det om en förmåga att se sig själv som en del 

av den större historien. I intervjun hamnar Nora och Oscar i diskussion med 

Victoria som tycker att historieämnet känns ”oviktigt” och att 

samhällsekonomin som de läste tidigare under terminen i ämnet 

samhällskunskap hade mycket större vikt för henne, i synnerhet som kunskaper 

med relevans för framtiden: 

 
Victoria: …nej, vänta, nu pratar jag här, och eftersom … eh … varje dag… eh… 

liksom närmar jag mig min framtid … eh … som vuxen, så känner jag det[historia] 

mindre intressant än ekonomi, inte intressant, mindre viktigt eftersom ekonomi vet 

jag är svårt och det måste jag lära mig i god tid, för att kunna spara till mina studier 

och sånt där, på det viset är det mer intressant … på lärarlinjen, alltså inte lärare, 

utan… 

Nora: Nu måste jag bara säga en grej här bara, att… däremot att säga att historia är 

oviktigt är … eh … väldigt, väldigt felaktigt, för att … även fast, alltså man kan inte 

säga att historia är det som har hänt förr och är oviktigt nu, för att det som har hänt i 

dåtiden är jätteviktigt att veta för att på nåt sätt kunna ha en förståelse även som 

vuxen … 

Oscar: Och för att kunna förhindra att det händer igen. 

Nora: … ja precis, precis! Att ha en förståelse för hur saker och ting blev, varför 

människor tänker som dom tänker, för att historian är ju vårt nu! Det är det man 

måste förstå, att historian är inte bara dåtiden, utan historian är det som är nu. 

Faktiskt. 

Hans: Men Victorias invändning där, förstår du hur hon menar där? 

Nora: Ja, jag förstår verkligen hur hon tänker, det gör jag verkligen. 

Victoria: Men jag menade [inte] att historia är oviktigt, men… eh… det har jag aldrig 

tyckt, någonsin. Eh… det är trots allt ett ämne i skolan också, jag menar vi lägger 

mycket tid på det i längden, men ja, jag känner, jag förstår inte riktigt vad du menar, 

för det är ju liksom, jag förstår inte hur dåtid eller historia kan vara nu?  

Nora: Men alltså det exempel, om man tänker så här, som vi pratade om i dag [syftar 

troligen på tidigare samtal mellan Nora och Victoria], att så här … Japan bombades 

av en atombomb av USA, Hiroshima-grejen liksom, det har ju satt sina spår i Japans 

kultur och även hela världens tänkande om atombomber, hur det kan bli och så 

vidare, framför allt i Japan, har det satt sina spår, det är ju inte så att historian, att 

den där bomben, ja men det hände för länge sen, så det betyder inget idag, för att i 

Japan har det ju verkligen satt sina spår och antagligen tänkandet för hur man ser på 

krig och bomber och så vidare, det har satt sina spår, det gör det alltid, ja, men bara 

att vi sitter här och pratar kan man säga, kommer att sätta sina spår i oss i nåt annat. 

The Butterfly-effect.
260

 

 

Nora ger här uttryck för en utvecklad och avancerad förståelse för 

processförhållandet mellan historiens tre tidsdimensioner. Människan blir 
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påverkad av historien och historien påverkas av människans handlingar. 

Historien är nu därför att det som varit tidigare påverkar oss på samma sätt som 

vi påverkar all framtida utveckling. Att Nora dessutom använder ett exempel ur 

världshistorien för att synliggöra detta visar att hon förmår koppla det egna livet 

till en gemensam, större, till och med global historia. Den lilla historien och den 

stora hör ihop. Oscar betonar ett mer exemplariskt historiemedvetande på så 

sätt att han menar att lärdomar från det förflutna kan ge oss kunskaper att 

förhindra en icke önskvärd framtida utveckling. Victoria kopplar historien 

främst till det man gör i skolan. Som skolämne uppskattar hon 

samhällskunskapens praktiska nytta. Den kan hon ha glädje av i framtiden när 

hon ska fatta viktiga beslut i sitt vuxenliv.  

 

Några sammanfattande reflektioner om klassen  

Inställningen till skolämnet historia verkar variera. Några uppfattar ämnet som 

irrelevant eller tråkigt och några ser det endast som ett skolämne som man läser 

för betyget. En majoritet sätter emellertid andra värden främst, som att man 

genom studierna förstår sin samtid bättre. Många elever verkar förvänta sig att 

skolhistorien ska behandla den ”stora” historien. Några elever talar uttryckligen 

om” allmänbildning” som det viktigaste målet för studierna. Intresset för 

ämnesområdet förefaller vara stort även om många troligen uppfattar det som 

ett slags förspel till andra världskrigets drama som man genom delaktighet i den 

samhälleliga historiekulturen är mera van att bruka. Enligt flera elever kan det 

finnas kopplingar mellan privatlivets ”lilla” historia och den historia man 

studerar i skolan. Men sådana samband uppstår först och främst genom direkta 

förbindelser, som när någon släkting varit med i en dramatisk händelse eller 

upplevt ett större skede. En del av elevernas uttalanden verkar stämma väl med 

Marianne Poulsens typologi över historiebruk i danska skolklasser. Det finns de 

som tycker att samtalet med den äldre generationen är ett viktigt sätt att bruka 

historien, det finns de som vill ha upplevelser och det finns de som betonar 

kunskapsaspekten.261 En annan intressant iakttagelse är att eleverna förefaller 

uppfatta ämnesområdet som relevant och allmänbildande för att det anknyter 

till den historiekultur som de också brukar ta del av i form av böcker och filmer.  

De historiska frågornas mångsidighet – en sammanfattande diskussion  

I det här kapitlet har en utvidgad bakgrundsteckning genomförts. Vi har tagit 

del av några samtida samhälleliga historiebruk och tentativt kunnat fastställa 

vissa förbindelser mellan dessa bruk och den undervisning som vi kommer att 

                                                 
261

 Poulsen (1999) s. 114ff 



77 

 

följa i informanternas klassrum. Även i historieämnets historiska utveckling ser 

man mera långsiktiga avspeglingar av historiebruk i offentligheten, både i 

ämnets skiftande kursplaneinnehåll och i historieämnets resurstilldelning och 

organisering. 

 

Det finns enligt Rüsen två typer av samband med det förflutna som båda har 

förmågan att initiera historiskt meningsskapande.  Det första utgår från spår av 

det förflutna i samtiden, det andra från nutidens tillstånd. Medan det förra 

handlar om en upplevelse av dåtidens kontinuerliga samband, av historiens 

pågående fortsättning in i nuet, utgår det senare från skillnader, uppbrott eller 

diskontinutet.262 Den förra frågan kan kallas genetisk, den senare genealogisk.263  

 

I det här kapitlet kan vi se hur dessa två typer av frågor återkommer på olika 

nivåer. När kursplanerna talar om ”kulturarv” handlar det om den första typen 

av samband där kontinuiteten med det förflutna står i centrum. Det gör det 

också då västvärldens ledare samlas till minnesceremonier kring Berlinmurens 

fall eller då elever intresserar sig för historia i termer av ”allmänbildning”. Den 

andra typen av samband blir tydlig när Gordon Brown uppmärksammar den 

pågående miljökatastrofen och behovet av att göra något åt den, när 

kursplanerna och Caroline talar om att utveckla elevernas ”kritiska tänkande” 

eller då elever förmår att artikulera sitt historiemedvetande.  

 

Enligt den teoretiska utgångspunkten grundas en historisk läroprocess alltid i 

frågor med anknytning till samtiden. När det gäller inställningen till innehållet i 

den förestående kursen tycks det finnas förbindelser mellan det samhälliga 

historiebruket av andra världskriget och en del av elevernas intresse för detta 

ämnesområde, även om den politiska dimensionen verkar dominera i den 

samhälleliga historiekulturen och den estetiska och emotiva i elevers 

historiekulturella konsumtion. Hos läraren förefaller det finnas en förbindelse 

mellan hur hon motiverar undervisningens fokus på mellankrigstiden och det 

samhälleliga bruket att jämföra den pågående ekonomiska krisen och 

Sverigedemokraternas framväxt i opinionssiffrorna. Men hos henne finns också 

flera mer generellt, samhällsvetenskapligt inriktade kunskapsmål, varför den 

kognitiva dimensionen verkar vara nästan lika viktig för henne.  
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Historiska kunskaper i och om och av historia 

De historiska frågorna har inte bara två huvudsakliga tidsliga riktningar. Det 

finns uppenbarligen fler sidor som framträder i den spaning vi nyss genomfört. 

Vad är det för slags historia man förhåller sig till? En intressant utgångspunkt 

för den fortsatta undersökningen får vi om vi rekapitulerar några elevyttranden. 

Josefin som uppskattar att läsa böcker om nazismens illgärningar säger att ” det 

här [är] liksom det mest intressantaste hittills i historien”. Nora som funderar på 

anknytningar till samtida problem som kärnvapenhot betonar att ”man måste 

förstå, att historian är inte bara dåtiden, utan historian är det som är nu. Faktiskt.” 

Historiska kunskaper är viktiga i sig själva, säger Oscar, särskilt i förhållande till 

dåliga erfarenheter i det förflutna ”för att kunna förhindra att det händer igen”. De tre 

femtonåringarna uttrycker var och en för sig förståelse för olika former av 

historiska kunskaper. Man kan som Josefin tycka att innehållsliga kunskaper i 

historia är det väsentliga, man kan som Nora sätta reflekterande kunskaper om 

historia i blickpunkten, och man kan som Oscar anse att värderelaterade 

kunskaper av historia är det mest centrala.  

 

Dessa tre historiska kunskapsformer återfinns som vi såg också som mer eller 

mindre starkt uttalade mål i den nationella kursplanens skrivningar, som talade 

om innehållsliga aspekter när det gäller kulturarv, metahistoriska aspekter då det 

gäller källkritik och betoning på historiebruksaspekter då det gäller elevernas 

historiemedvetandeutveckling. När kursplanen uttolkas av Caroline kunde vi se 

att hon föreföll uppfatta kunskaper i och av historia som sammanlänkande: ”jag 

vill ju föra fram dom till mellankrigstiden, och där […] dra paralleller till den ekonomiska 

krisen med den kris vi har haft i Sverige och utvecklingen vi har haft här med 

främlingsfientliga partier till exempel”. Men Caroline säger också att kunskaper om 

historiens ”redskap” egentligen är viktigare för eleverna för att de själva ska 

kunna se mönster, ta reda på andra saker om nuet med betydelse för framtidens 

utveckling.  

  

Peter Seixas hävdar att västvärldens historieundervisning tenderar att antingen 

betona kunskaper i eller om historia. Det förstnämna har tagit som uppgift att 

öka elevernas kunskap om den ”bästa versionen” av det förflutna. Denna kallar 

Seixas för det kollektiva minnets tillvägagångssätt. Här betonas den föreställda 

gemenskapens (oftast nationens) berättelse om sig själv. Den andra är inriktad 

på den historiska kunskapens konstruktion, där frågor om källkritik, 
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perspektivval och frågor om orsak/verkan och historisk inlevelse är de främsta 

kännetecknen. Denna kallas av Seixas för det disciplinära tillvägagångssättet. 264   

 

I det här fallet verkar inte den bild av det vi hittills fått fram stämma med någon 

av dessa karakteristika. Spaningen efter det narrativistiska paradigmets fråga 

visar att den i det här fallet kan ha många sidor som ibland kan tyckas samverka 

och ibland framstår som motsägelsefulla.  Informanterna betonar olika sidor 

och ser olika samband mellan dem. Någon entydig bild har vi inte fått fram. Det 

är alltså svårt att säga vilken typ av historia som samhälle, kursplan och 

informanter strävar efter att förverkliga i klassrummet. Styrs den av en eller flera 

frågor? Hur relaterar dessa frågor i så fall till varandra och vem det är som 

formulerar dem? Hur den historia som frågan eller frågorna riktar sig till erfars, 

tolkas och framställs och vilka orienterande svar den kan tänkas ge återstår att 

undersöka i klassrummets möte mellan lärare, elev och ämne. Går det att se 

några gemensamma drag i den kommande undervisningens gestaltning? 
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5 ”… man har ett hum om vad som händer”: hur det förflutna 

erfars och kommuniceras i klassrummet  

Syftet med detta kapitel är att fördjupa och problematisera den bild som skapats 

genom den utvidgade bakgrundsteckningen. Kapitlet kretsar kring frågan om 

vilka historiska kunskapsformer som aktualiseras i kursen och hur lärare och 

elever kommunicerar detta. Den centrala forskningsfrågan är: hur erfars och 

kommuniceras det historiska innehållet under lektionerna? Frågan utgår från det andra 

momentet, ”erfara”,  i teorin om det narrativistiska paradigmet och undersöker 

därmed mer preciserat olika förutsättningar för utvecklande av en narrativ 

kompetens hos eleverna. Kapitlet söker också utreda balansen mellan den 

historiekulturella yttringens kognitiva, estetiska och politiska dimensioner. 265 Ett 

annat sätt att analysera innehållet i undervisningen är att tala om historiska 

kunskaper i termer av förgrunds- respektive bakgrundskunskaper  och om de kan 

beskrivas som givna (motsvarande ett tänkt direkt samband mellan det förflutnas 

”verklighet” och det historiska återgivandet) eller som tolkade (motsvarande 

olika grader av historisk bearbetning).266  

 

Kapitlet inleds med en tät beskrivning av den första lektionen. Beskrivningen 

följs av fördjupade analyser av de frågor som aktualiseras av beskrivningen. 

Clifford Geertz hävdar att den täta beskrivningen självklart inte kan ta upp allt 

som sker och att den i sig själv är en tolkande akt. Återgivandet av ett urval 

tolkade händelser sker med utgångspunkt i en vidgad förståelse av 

forskningsfrågan. Ofta handlar det om tolkningar av tolkningar, det vill säga 

forskarens tolkningar av informanternas tolkningar. 267 I det här fallet tolkas hur 

det historiska innehållet erfars och kommuniceras av läraren och eleverna i 

klassrumsinteraktionen. Den täta beskrivningen handlar om att söka se hur 

kommunikationens innehåll och form samverkar och skapar en helhet för 

informanterna. I detta ingår vad en utomstående betraktare skulle kunna 

uppfatta som ”bakgrundsbrus” men som för lärare och elever kan vara en 

betydande del av kommunikationen.  

Lektion 1, måndag morgon 

Det är tidig måndag morgon. Eleverna i klass 9x samlas i klungor i korridoren 

utanför klassrummet. Det är första lektionen efter novemberlovet och den 

första i historia för denna termin, tidigare har man studerat samhällskunskap 
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och religion på SO:n. Många ser trötta ut men hälsar ändå glatt på varandra. Väl 

inne i klassrummet inleds lektionen med en kort dialog mellan Caroline och 

några av eleverna om konsten att vända på dygnet efter ledigheten under lovet. 

Dialogen bör kunna skapa en känsla av gemenskap. Skillnaderna i levnadsvillkor 

är inte så stora. Att vara uppe länge på kvällarna är något som både lärare och 

elever kan göra när man är ledig. Och alla får det lika jobbigt när man ska 

återvända till vardagsvanorna. Det dröjer ytterligare några minuter innan 

verksamheten kommer igång, fyra elever kommer sent, sju är frånvarande och 

en annan klass i årskurs sju stökar så mycket utanför dörren att Caroline måste 

säga till dem för att få arbetsro i klassrummet. Helt lugnt blir det inte i 

korridoren förrän sjuorna tjugo minuter senare ger sig av till sin lektion någon 

annanstans i skolhuset. De flesta andra måndagar inleds på ett liknande sätt, 

även om jag enligt fältanteckningarna upplever att de störande ljuden från 

sjuorna är värst denna dag.268    

Caroline gör en översikt och motiverar studierna  

Det huvudsakliga innehållet i lektionen cirkulerar kring Carolines introduktion 

av klassens historiearbete under de kommande veckorna. Medan de flesta elever 

fortsätter att tala med varandra och innan lektionen startat på allvar har hon 

skrivit tre rubriker på tavlan: ”Orsak”, ”Händelse”, ”Resultat/konsekvenser/ 

följder”. Under de två rubrikerna till vänster finns också ett antal stödord. De 

viktigaste och de som Caroline kommer att tala mest om idag är ”indu-

strialisering, nationalism, imperialism, konkurrens, upprustning, allianser”. 269   

Tavelanteckningens tre rubriker kommer att fungera som en grundstruktur för 

lektionens upplägg: den kretsar kring första världskrigets orsaker, 

händelseförlopp och följder.   

 

I lektionens allra första moment ges en översikt av inriktningen på studierna i 

årskurs nio. Den formar sig som en slags programförklaring. Man skulle också 

kunna betrakta det som en exposé i syfte att ge eleverna en förförståelse för det 

som ska komma. Caroline säger att kursen om 1900-talets historia är så 

omfattande och att de endast kommer att hinna titta på detta område 

översiktligt.  

 
Caroline: … man får tänka så här, det viktigaste är ju att man har ett hum om vad 

som händer men sen får man […] kanske också redskap för hur man ska tänka 

historiskt, man får begreppen, man vet hur man gör och sen, blir man 
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jätteintresserad, då får väl man kanske gå vidare på sin egen tid och hitta mer fakta 

att fördjupa sig i.
270

 

 

Eftersom som det nu handlar om 1900-talet ligger det närmare oss och är 

därför mera angeläget fortsätter Caroline. Det är ”ett grymt århundrade” men i 

samma andetag säger hon att århundradet också innebar en lång rad framsteg 

som innebär förbättringar inom flera olika områden: ”ekonomi, politik, 

demokratisering, hur kvinnor har det, ja en massa väldigt många bra och positiva saker”. 

Därefter gör Caroline en koppling mellan det man nu ska läsa och resten av 

1900-talets historia. Den här punkten i det man skulle kunna kalla hennes 

programförklaring utgör också stommen i de följande femton lektionerna.  

 
Caroline:  […] det var både ett underbart och ett hemskt århundrade, hemskt därför 

att de två världskrigen förstås … och … det som hände mellan krigen, det man kallar 

mellankrigstiden, då man hade [fortfarande mycket oväsen från korridoren, det blir 

svårt att höra några ord här] … då man hade den här extrema politiska situationerna 

i många europeiska länder. Vi fick Hitler och nazismen i Tyskland, vi fick fascismen 

och Mussolini i Italien, […] Spanien och Franco och det blev liksom en fajt där kan 

man säga, rent politiskt … och som sedan ledde fram till andra världskriget, hysch… 

Och nu ska vi snoka i det här, i den här perioden, och se vad var det som hände och 

då måste man ju, alltså då måste man ju ta reda på först och främst varför blev det 

ett stort krig 1914 … vad hände när det här kriget tog slut, då fick vi den här 

mellankrigsperioden som var så hemsk, det ska vi läsa om och hur ledde det fram till 

andra världskriget. Och efter andra världskriget då, kalla kriget mellan de två 

supermakterna Sovjet och USA, Europas delning i öst och väst och alla de här 

sakerna som nu … påverkar oss i modern tid väldigt mycket, har gjort i alla fall.  

 

Innan Caroline fördjupar detta ämne stannar hon upp ett slag och frågar 

eleverna om de kan definiera krig: ”Hör ni … vad är krig nu för det första?” I mina 

fältanteckningar har jag noterat att det hittills inte har varit så många elever som 

öppet visat intresse för lektionens innehåll.  Det är endast ett fåtal elever som 

gör anteckningar och ett visst sorl av småprat och viskningar ligger som ett 

bakgrundsbrus av ljudinspelningen under stora delar av lektionen. Caroline får 

både denna och på många av de kommande lektionerna upprepade gånger 

hyscha för att få fram sina egna eller elevers tankar. Flera elever är sysselsatta 

med att skicka sms med mobiler som de håller dolda under bänken. Men efter 

Carolines fråga uppstår en dialog och nu blir det snart ett större antal elever 

som på eget eller Carolines initiativ engagerar sig i frågan.  ”Konflikt mellan 

länder” svarar Mattias på Carolines fråga och som orsak till krig menar han, när 

hon ställer en följdfråga om detta, att det är när ”länder hatar varandra”. Niklas 

vill förtydliga och säger att det också kan finnas en målsättning för 

krigshandlingarna, att de krigförande staterna helt enkelt vill uppnå något med 
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den väpnade konflikten. Han säger att det kan vara att de vill ”förstöra varandras 

länder”. De här litet svävande och allmänt hållna svaren från pojkarna vidgas och 

konkretiseras i den fortsatta dialogen, nu mellan Caroline och Anna, Katharina, 

Linda och Carina som alla räcker upp handen och vill delta i klassrumssamtalet. 

När Caroline frågar efter pågående krig i samtiden tar Anna upp krigshandlingar 

i Afghanistan och Israel-Palestinakonflikten. Med hjälp av de andra flickornas 

inlägg behandlas angränsade begrepp som inbördeskrig och väpnande FN-

aktioner. 

  

Caroline gör lektionens första jämförelse mellan nu och då och sammanfattar 

med att det är skillnad mellan det ”moderna kriget, […] det vi upplever i dag”, och de 

krig som utspelade sig under 1800-talet och tidigare. Då handlade det om krig 

mellan två arméer som ställde upp sina soldater mot varandra sedan deras 

respektive statsledningar hade förklarat krig. Nu kan det vara krig som sker 

”utan krigsförklaringar”, genom ”ombud”, det kan också vara fråga om att ”man 

pratar om ett krig mot terrorismen”. Caroline säger att både Matthias och Anna har 

rätt i sina exempel men att det handlar om olika slags krig vid olika tidpunkter. 

Caroline exemplifierar det äldre, närmast idealtypiska kriget, med 38-

minuterskriget mellan Storbritannien och Zanzibar.271 Caroline betonar att det 

är också är skillnad mellan hur man ”tänkte” om krig förr och nu. Under 1800-

talet kunde man uppfatta krig som ”reningsbad”, ett mer eller mindre naturligt 

sätt att lösa konflikter, inte som ”vi uppfattar dem” i dag. Vändpunkten i synsätt 

kommer med 1900-talet: ”Det stora riktiga kriget det var ju första världskriget, och det 

har man ju kallat för urkatastrofen.” Då blev kriget också fråga om en masslakt av 

soldater. 

Första världskrigets orsaker och verkan  

Samtalet om begreppet krig har nu övergått i ett kort föredrag som handlar om 

första världskrigets orsaker och verkan och situationen i Europa före 

krigsutbrottet. Tempot är högt och det är mycket som avhandlas. 

Genomgången följer i stort tavlans disposition i den första spalten, det vill säga 

vad det är som leder till en upptrappning av konflikter och så småningom till 

krig.  Rivaliteten mellan industrialiserade stater står i centrum. Konkurrens om 

kolonier, befolkningsutveckling och infrastruktursatsningar gjorde att dessa 

länder förändrades. Nationalismen ökade. Italiens och Tysklands enande nämns.  
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Zanzibar den 27 augusti 1896. Kriget brukar omnämnas som kuriosum just för sin korta tidsrymd, 
bland annat i Guinness rekordbok.  
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Caroline:[ …] ni vet att Storbritannien hade ju börjat industrialiseras där på mitten av 

1700-talet, och det var ju världens mäktigaste, man hade många kolonier, man hade 

en jättestor flotta, man var rika, men sen när det hade gått några år då började andra 

länder också att industrialiseras, Tyskland till exempel, Frankrike och andra länder 

och då blev det konkurrens om kolonier till exempel […] konkurrens mellan länderna 

när det gäller industriproduktion, marknader, råvaror, vem som var rikast och 

mäktigast och […] hur många båtar man hade i flottan och så där. 

 

Till slut drar Caroline linjerna längre och upprepar vad hon sa i lektionens 

inledning. Nu står sambanden i fokus; det som binder samman de två 

momenten första världskriget och mellankrigstiden är Versaillesfreden. Men 

syftet är fortfarande att se till den fortsatta historiska utvecklingen, att skapa en 

överblick som sträcker sig längre fram, underförstått till vår egen tid.  

 
Caroline: … och sen ska vi titta lite grann på fredsfördraget som man skrev, när 

kriget äntligen tog slut efter nästan fem år. Och hur man då kastar skuld på varandra 

och vem som anses vara skyldig till att det här kriget startar och vilka konsekvenser 

det fick […] för nazism och fascismen i Europa.  Och sen hur det […] ledde fram till 

andra världskriget, så man kan säga att första världskriget egentligen sådde ett frö till 

[en] massa andra händelser … 

”… att titta på vad det var som låg bakom det här” – en första uppgift 
presenteras 

Föredraget om första världskrigets orsaker och verkan glider över i en snabb 

och rapsodisk återgivning av den händelsekedja som leder till första världskriget. 

Den börjar med Princips mord på Franz Ferdinand och slutar med 

stormakternas krigsförklaringar under svarta veckan. Carolines genomgång 

fullbordas med en fråga som beskrivs som en undersökande uppgift för klassen.  

Den följer direkt på hennes resonemang om orsakerna till första världskriget. 

Visserligen, säger hon, var Franz Ferdinand en viktig person som tronföljare i 

Österrike-Ungern, men att detta terrordåd sex veckor senare skulle leda till ett 

krig där så gott som alla Europas stormakter är inblandade är osannolik. Det 

måste finnas andra bakomliggande orsaker till krigsutbrottet att undersöka.  

 
Caroline: … då man pratar om första världskriget, då skulle man kunna säga så här, 

vad var det som startade kriget, och det [mordet på Franz Ferdinand] är den direkta 

orsaken eller gnistan liksom, men det ligger ju självklart massor med orsaker bakom 

det här […] Så det kommer att bli vår uppgift då, att titta på vad det var som låg 

bakom det här. 

 

På tavlan har Caroline som vi minns redan spaltat upp olika orsaker till kriget 

och hon har översiktligt beskrivit dem i sitt föredrag. Trots att hon direkt 

adresserar framställningen till klassen som ett handlande subjekt - till vilket hon 

räknar sig själv (”vår uppgift”) - är många av eleverna fortfarande synbarligen 
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passiva. Ingen antecknar vad jag kan se under det moment då Caroline beskriver 

klassens främsta uppgift under de kommande lektionerna. Vilhelm gömmer sin 

mobil under bänken och verkar skicka sms, och lite senare noterar jag i mina 

fältanteckningar att Henrik leker ”burka” med sin halsduk och att Joachim 

skrattar tyst ihop med honom medan Caroline talar. När Henrik sträcker på sig 

tror Caroline att han vill kommentera något. Det är den enda iakttagbara 

kontakten mellan Caroline och eleverna här.  

 

I detta läge inleder Caroline översikten av orsaker med att fråga eleverna vad 

som menas med en koloni – någonstans måste hon börja bena i detta säger hon 

som förklaring till att just detta begrepp blir centralt här. Också denna, den 

andra begreppsdefinierande frågan under lektionen, visar sig snabbt kunna 

engagera en hel del av eleverna. Deras inlägg visar att de har bredd både i 

förkunskaper och i associationsbanor. Via sina respektive B-språk kan eleverna 

gemensamt ringa in de forna kolonialväldenas geografiska utbredning. Att 

Vietnam var en fransk koloni och att olika delar av Marocko både hört till 

Spanien och Frankrike är exempel på faktakunskaper som finns representerade i 

klassen. Kolonisationsprocessernas kronologi har de svårare för. Att Afrika var 

den sist koloniserade kontinenten verkar eleverna inte känna till. Många gissar 

att det handlar om Australien medan några säger ”Asien”. 

 

Begreppet koloni förefaller några av eleverna ha god förståelse för även om det 

förekommer någon enstaka röst som visar att man också kan associera till 

innehav av koloniträdgårdar snarare än till världserövringar. Isabelle definierar i 

alla fall en koloni som ett landområde vilket kolonialmakten förfogar över och 

kontrollerar: ”en bit av ett land som ägs av ett annat land”. När Caroline undrar vad 

hon menar med detta svarar Isabelle att det handlar om att man har den 

politiska makten över detta område.  Anna menar att det framför allt fanns 

ekonomiska motiv till att skaffa kolonier, exempelvis för att få tillgång till slavar. 

Men det kan också vara andra frågor som driver fram kolonisation replikerar 

Carina. Att människor är katoliker i dagens Sydamerika är enligt henne ett 

tecken på kolonialismens följder och att religion kunde spela en roll som motiv 

för kolonisation. Niklas menar att det inte alltid behövde vara dåligt för ett land 

att bli koloniserat, att det kunde bli ”hjälpt” av att bli koloni, medan Isabelle 

återigen hävdar att det skedde för att få tillgång till ”naturtillgångar” och för att 

”tjäna pengar”.  
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Caroline ger alla elever som yttrat sig rätt och säger att man visst kan tänka sig 

att kolonier fick viss hjälp att ”bygga upp infrastruktur” och summerar vad man 

hittills sagt med att det fanns ekonomiska, politiska och religiösa motiv bakom 

kolonialismen. Hon tillägger att när det gäller motiven, vet man i dag att 

kolonierna kanske inte spelade så stor ekonomisk roll som man trodde då och 

att en del handlade om ”status”. Caroline avrundar nu elevernas exempel med att 

säga att intresset för kolonier också handlade om de industrialiserade ländernas 

intresse för att få ”avsättning” för sina industriprodukter. Hon visar därmed 

återigen att det finns ett samband mellan det som står i tavlans vänstra spalt: 

industrialiseringen och koloniseringen hör tydligen ihop. Hon avrundar samtalet 

med att koppla ihop det med lektionens viktigaste tema, första världskrigets 

utbrott och den undersökningsuppgift hon formulerat åt sig och eleverna. Här 

understryker hon att det inte går att hitta en isolerad orsak utan att det finns 

många som samverkar och förklarar skedet, det är ”massor med saker tillsammans 

liksom, som utmynnade i den stora katastrofen”. 

”Det är inte er generation, liksom…” – ett möte mellan nu och då med 
olika utgångspunkter  

När Caroline strax därpå frågar eleverna efter deras kopplingar mellan 

kolonialism och imperialism blir de först tysta. Syftet förefaller vara att koppla 

till begreppets betydelser i dagens värld, att förbinda det som hände då med hur 

det ser ut i dag. Till en början låter Caroline lite förvånad över elevernas tystnad. 

Koloni och kolonialism hade de uppenbarligen lättare att ringa in som 

historiska, dåtida fenomen. Men sedan säger hon att det kanske beror på att 

uttrycket inte längre används allmänt bland ungdomar för att förklara hur 

världen ser ut. Kanske tänker hon på sin egen tid som ung då det inte var 

ovanligt att förklara Vietnamkriget som en del av ”USA-imperialismen” enligt 

ett dåtida samhälleligt historiebruk:  

 
 Caroline: Imperialismen hör ju ihop med kolonialismen egentligen […], på vilket sätt 

då? [Ingen elev svarar, det blir tyst några sekunder, några elever skrattar till och 

någon säger ”vet inte”] Har ni aldrig tänkt på, har ni inte hört liksom [förvränger 

rösten något] ”imperialistiska stater”. Det är inte er generation, liksom. 

 

Att Caroline troligen har rätt i antagandet att det är en skillnad inte bara i fråga 

om förkunskaper utan också i förförståelser hämtade från livsvärldar i olika 

generationer blir ganska tydligt när man strax därpå kommer in på det historiska 

stoffbegreppet ”neokolonialism”. Samtalet visar samtidigt att det i klassrummet 

inte sällan förekommer lärandeprocesser på flera olika plan samtidigt. På de 
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följande sidorna återges den fortsatta dialogen i sin helhet men interfolieras av 

mina tolkande kommentarer:  

 
Caroline: I dag talar man [… ] om neokolonialismen […] vad kan det vara då? Som 

vi har i dag. [Ingen elev svarar] Nu blir det svårt. Det är ju fortfarande så… tycker ni, 

tror ni att alla länder har lika mycket att säga till om i världen? [Man hör en pojke 

säga ett kort och tyst ”nej”] Nej, det är fortfarande så att dom här 

beroendeförhållandena som skapades under kolonialtiden finns ju fortfarande kvar. 

Alltså, vilka länder idag är det som är fattiga i världen till exempel?  

Pojke: Tchad.  

Caroline: Tchad. Varför då? [Man hör ett svagt mummel]. Det är ofta före detta, före 

detta kolonier, just det här beroendeförhållandet som skapas vid den här, det tiden 

lever kvar. Mm. 

Katharina: Var [stavar sig igenom ordet, gör anteckningar från tavlan] im-pe-ria-lism, 

ett land som har inflytande på ett annat? 

 

Här kan vi alltså lägga märke till hur sammansatt klassrumsinteraktionen är just 

nu. Det finns åtminstone tre samtidiga aktiviteter bland dem som följer med i 

lektionens innehåll. Katharina tillhör de elever som ofta skriver av tavlans 

innehåll. Hon koncentrerar sig, trots att den talade klassrumsdiskursen delvis 

har lämnat det bakom sig, fortfarande på att försöka få en lexikalisk förklaring 

till det historiska stoffbegrepp som står på tavlan. Caroline håller i samma 

ögonblick på att försöka finna ett tydliggörande samband, ett belägg för 

historisk kontinuitet från då till nu om det man talar om. Hon vill visa hur man 

kan begripliggöra nuet med hjälp av historisk förståelse, det vill säga att 

kolonialismen och imperialismen kan förklara varför vissa länder är fattiga i dag. 

När hon vad det verkar försöker reda ut det använder hon ett nytt stoffbegrepp, 

”neokolonialism” och frågar efter exempel på fattiga och inflytelsesvaga länder i 

dag. Med frågans konkreta sida uppstår en tredje aktivitet, att exemplifiera 

fattiga länder i världen. En av pojkarna svarar ”Tchad”. Därmed uppstår också 

nya spår att reda ut.  

 

I den fortsatta dialogen kan vi lägga märke till hur sådana parallella aktiviteter 

kan leda till allt vidare associationsbanor även om Caroline hela tiden försöker 

fånga in dem i sitt huvudsakliga spår. Efter att i förbifarten ha bekräftat 

Katharinas definition av imperialism använder Caroline sålunda ytterligare ett 

historiskt stoffbegrepp, ”kulturell imperialism” för att visa på sambanden mellan 

den förflutna, koloniala eller imperialistiska epoken och dagens värld:  

 
 Caroline: Ja, absolut [bekräftelsen på Katharinas fråga]. Hör ni, på vilket sätt, 

hysch, hysch, man kan ju tala om kulturell imperialism eller kolonialism. Vad kan det 

betyda då? [Tystnad några sekunder] Kan man få ett exempel på det? Eller sånt vi 
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gör som har ursprung i ett annat land, nåt som sker över hela världen där man 

liksom exporterar sin… kultur eller vanor eller nånting. Ja? [Ger ordet till Love.]  

Love: Typ som i helgen. Är det inte lite av sånt? 

Caroline: Jo, absolut, få höra!  

Love: Halloween. Det är så här högtid.  

Caroline: Halloween? Jaa, vad är det för, vad är Halloween, vad är det för… kultur 

liksom? 

Love: Den kommer från … USA. [---] 

Caroline: Ja, absolut, kommer från USA. Vad är det för helg här, egentligen, som 

folk…? 

Love: Det är väl allhelgona, liksom som ...  

Caroline: Ja, allhelgonahelgen är det här.  

Anna: Caroline! Min pappa snackar en hel del om att Halloween egentligen, han tror 

att det egentligen kommer från … Irland, från början. Det är liksom, det är en 

amerikansk grej men att det har sitt ursprung i Irland.  

Caroline: Ja, alltså, det är mycket möjligt, och det skulle inte vara så himla konstigt, 

varför då? 

Anna: Vet inte. 

Caroline: Varför skulle den ha spridits från Irland till USA? 

Anna: Har det med kolonier att… 

Caroline: En jätteutflyttning av irländare till Amerika, den har väldigt stor irländsk 

befolkning. Det är en annan grej som händer då på 1800-talet, alltså, miljontals 

människor som flyttar från Europa till USA och förde med sig sin kultur, självklart. Så 

Irland, USA och tillbaka till oss då ra. Ja? [Ger ordet till Niklas som räcker upp 

handen.] 

Niklas: Jag tror det är så här med … Halloween, allhelgona, det kan man typ leda 

bak till medeltiden. Alltså det är nu, okej, nu har det blivit värsta så här festen och 

allting, ja… men … det är typ sagor om döden och så. Dom kom ju på medeltiden. 

 

Här verkar samtalet glida över till att handla om att söka samband mellan 

kulturuttryck i det förflutna och nutiden över huvud taget. Caroline bekräftar 

och uppmuntrar visserligen elevers allmänna associationer till det förflutna, 

bland annat genom att själv tala om 1800-talets migration. Det öppna 

förhållningssättet stimulerar troligen en hel del av eleverna till att koppla det 

förflutna till samtiden och det är ju en del av målsättningen med samtalet. Men 

samtidigt uppfattar jag det som ett tydligt drag i den fortsatta replikväxlingen att 

Caroline fortfarande strävar efter att föra diskussionen tillbaka till lektionens 

huvudsakliga linje, att skapa överblick och förståelser för samband mellan det 

som bidrog till första världskriget och fenomen i vår egen tid. Den 

kommersiella sidan av Halloweenfirandet tycks bli en tråd att försöka ta fasta på 

för att styra in elevernas tankebanor åt ett annat håll som förefaller att bättre 

överensstämma med denna målsättning:  

 
Caroline: Mm. Men det som är nytt med Halloween är väl det här kanske väldigt 

kommersiella i det hela, till exempel. Tänker på en annan sak, som vi käkar väldigt 

ofta och mycket och över allt i världen var man än kommer i världen så kan man 

spana efter dessa inrättningar, vad kan det vara? 

Angelica: Pasta.  
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Caroline: Va, pasta? Ja, kan det vara, men jag tänkte på nåt annat.  

Flicka: Sushi? 

Caroline: Ja […]. Jag vet inte.  

Nora: Alltså, som har med Halloween att göra? 

Caroline: Nej, inte som har med Halloween att göra, nej, sånt som folk, folk smackar 

i sig liksom.  

Flicka: Choklad? 

Pojke: Hamburgare? 

Caroline: Vilken typ av hamburgare är det?  

Flicka: Mc Donalds.  

Caroline: Mc Donalds. Nästan var man än kommer kan man ju hitta en Mc Donalds, 

eller hur? Det är ju… är det nån liksom typ av imperialism [skratt]? Kan det vara det? 

Pojke [tyst för sig själv]: Mc Donalds-imperialism?  

Flicka: IKEA … nej ….? 

Caroline: Nej … jag vet inte …. 

Isabelle: IKEA finns överallt. 

Caroline: IKEA finns överallt, ja.  

Henrik: [i bakgrunden, konverserar med sina bänkgrannar] Ikeas mat är asgod.  

Caroline: När man kollar på film, hysch… när man tittar på film, vad kollar ni på för 

filmer? Från vilket land kommer dom ifrån, mest? 

Katharina: Det är väl USA.  

Caroline: USA… 

Pojke: Frankrike. 

Caroline: Frankrike [ett allmänt mumlande samtal bryter ut kring filmer och musik]. 

Musik… ja, men ni ser vissa länder har fortfarande så att dom … dominerar andra 

väldigt mycket alltså, så är det ju. Ja? [Ger ordet till Niklas] 

Niklas: Det där med film, det är ganska intressant att … typ i Indien, i Bollywood, det 

har, det har ju blivit stort, så att det är väldigt många amerikanska 

Hollywoodregissörer och så, som flyttar hela produktioner till Bollywood, för det är 

billigare och dom kan bygga precis lika bra grejer. Så det är ganska intressant, 

Indien, en gammal koloni som håller … liksom ja, slår ut nästan … ja, världens typ 

största filmproducent. 

 

Klassrumsdialogen börjar alltså i en fråga om neokolonialism och slutar i indisk 

filmproduktion. Den speglar troligen alltså inte bara en skillnad i 

begreppsförståelse mellan lärare och elever utan verkar också reflektera 

betydande skillnader i associationer till livsvärlden. Det förefaller vara rimligt att 

tänka att Caroline utgår från sin egen förståelse av USA:s och västvärldens 

nuvarande övertag i världen medan de elever som deltar i dialogen hämtar 

kunskaper från erfarenheter av en föränderlig och globaliserande värld där 

kulturella impulser tycks kunna ha flera riktningar. Medan Caroline tydligare ger 

uttryck för förbindelser bakåt mot den historiska utvecklingen av västvärldens 

dominans, hon talar om vad som ”fortfarande” gäller, verkar de elever som yttrar 

sig i högre grad tala om ett nu som visserligen har trådar bakåt, men som är mer 

inriktat på framtiden.  
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En läxa delas ut, nationalism diskuteras, lektionen är slut  

Lektionen avslutas med att läroböcker och en kopia ur en kompletterande 

lärobok delas ut. Eleverna får kopietexten i läxa och i uppgift att fundera på vad 

som menas med nationalism och imperialism. Medan Caroline går runt i 

klassrummet och delar ut kopiorna diskuterar hon begreppet nationalism med 

några av eleverna. Hon frågar dem vad de förknippar med ordet. Katharina 

menar att det har ”dålig klang”, medan Anna menar att det inte behöver ha det, 

det kan ”bara vara att man att gillar sitt land, liksom”. Vilhelm tänker på ordet 

”patriot” och när Caroline ber honom utveckla sitt svar säger han 

”främlingsfientlighet”. Caroline håller med och sammanfattar sedan den korta 

diskussionen med att det helt klart finns något man skulle kunna kalla ”överdriven 

nationalism”.  

 

De texter som klassen fått i läxa är mycket informationstäta. Caroline använder 

lektionens sista minuter till att försöka göra eleverna uppmärksamma på detta 

och att reda ut några av de begrepp som är centrala i böckerna. Hon talar om 

Tysklands och Italiens enande som exempel på 1800-talets nationalism och 

stannar sedan upp lite längre vid situationen på Balkan. Hon frågar om eleverna 

har hört talas om ”ottomanska riket” och om ”slaver”. Det förstnämna är det 

ingen elev som kan eller vill säga något om, men den här lektionen är Niklas 

mycket aktiv och han kopplar den sistnämnda frågan till sina förkunskaper om 

situationen i det forna Jugoslavien på 1990-talet. Han nämner Bosnien, Serbien 

och Kroatien.  

 
Niklas: Jag tror det var dom tre länderna som hade typ olika religioner, eller det är 

nåt sånt, och sen på grund av det, så … och så har dom haft lite så här otur med 

konstiga ledare som har velat slåss och … det komiska i det, det bor liksom serber i 

Kroatien och tvärtom.  

 

Caroline utvecklar Niklas svar genom att koppla förekomsten av olika religioner 

till en mycket snabb överblick över osmanska riket och Turkiet och de 

”befrielsekrig” som utspelade sig på Balkanhalvön under 1800-talet. Hon avslutar 

lektionen med att säga att det med tanke på att området hade en så lång och 

komplicerad historia knappast var särskilt förvånande att det var där den 

händelse skedde som skulle utlösa första världskriget. Både i Niklas svar och i 

Carolines inlägg slutar alltså lektionen med att understryka vikten av att försöka 

finna kausala samband mellan händelser.  
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Ett samkonstituerat ämne fångat i dialogens ögonblickliga nu 

Referatet av den första lektionen speglar den komplexitet klassen är på väg in i. 

Den kronologiska översikten har rört sig från 1800-talet fram till vår egen tid. 

Samband mellan de tre tidsdimensionernas då och nu och sedan har flera gånger 

varit belysta och det är många begrepp som har avhandlats under lektionen. En 

hel del händelser och skeenden som eleverna troligtvis inte har några 

förkunskaper om har också nämnts. 272 Därtill har en begripliggörande modell 

för analys av första världskrigets orsaker, händelser och följder skisserats i 

tavlans tre spalter. Caroline har också betonat det som hon sett som klassens 

första gemensamma uppgift: att ta reda på varför första världskriget utbröt.  

 

Det omgivande samhällets historiebruk spelar i detta sammanhang antagligen en 

inte obetydlig roll. Föreställningar om Kina och Indien som nya ekonomiska 

världsmakter förekommer ganska ofta i massmediala rapporter. Tidigt denna 

höst talades det exempelvis mycket om kinesiska intressenter som köpare av 

Volvo.273 Under en senare lektion talar man i klassen om USA:s statsskuld och 

Kina som kreditgivare.274 Det är därför inte osannolikt att Niklas anknyter till 

denna tematik med sitt inlägg om Bollywood under lektionen. Att Indien 

förvandlas från ett kolonialt investeringsobjekt till ett globalt produktions-

subjekt – också i kulturindustrin – förefaller vara tecken på att han tagit till sig 

delar av stommen i den nya berättelsens samband mellan det förflutna, nuet och 

framtiden. Men samtidigt är Carolines begripliggörande av forna koloniers 

nuvarande fattigdom en parallell berättelse som också opererar över de tre 

tidsdimensionerna och som troligen fortfarande har en allmän uppslutning hos 

många i samhället. Att tankar om samband mellan fattiga länder och ett 

kolonialt förtryck också finns representerad bland elever i klassen märks i alla 

fall i de förkunskaper som ryms i Annas och Isabelles tidigare inlägg om de 

ekonomiska motiven till kolonialismen.  

 

På ett annat plan visar dialogen hur elever och lärare strävar efter att försöka 

begripa varandra när de kommunicerar ämnesinnehållet. Att Caroline i så hög 

grad släpper in elever i sin egen framställning synliggör både möjligheter och 

svårigheter i undervisningen som skulle ha varit svåra att upptäcka i ett upplägg 
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med en lärare som hade en mer monologisk framställning. Vi kan här bli varse 

hur den dubbla lärarrollen, att uppmuntra elevers aktivitet och att utveckla den, 

sker i en kontext som inte lämnar utrymme för särskilt mycket eftertanke. Både 

elever och lärare blir fångar i dialogens ögonblicklighet.  

 

Det är alltså ett historiekulturellt kunskapsbygge med åtskilliga komponenter vi 

blir varse. Trots att Caroline är den som primärt styr över lektionens form och 

innehåll blir elevers medverkan och medkonstruktion omedelbart tydlig. Det 

gäller då de aktivt bidrar med egna förkunskaper, frågor eller 

livsvärldsassociationer men också då de inte deltar och istället sysslar med något 

annat. Läromedlens texter kommer att foga sig som en röst bland flera i detta 

bygge. Vi kan också lägga märke till ekon från familjernas samtal om det 

förflutna. I denna väv av händelser, budskap, röster och skeden finns det ändå 

en innehållslig fokusering på ämnesområdet och en handlingens riktning i 

Carolines och elevernas bruk av det förflutna. Det finns en början i 

introduktionslektionen och ett slut i elevernas skrivningar. Det är denna 

handlingens, innehållets och tidens enhet som gör att vi så småningom kan 

uppfatta lektionsserien som en helhet, som en historiekulturell yttring i 

skolkontext.  

Att erfara det förflutna i klassrummet, en tolkningsmodell  

För att besvara kapitlets forskningsfråga måste det vi nu sett jämföras med 

andra data ur fallstudien och analyseras med hjälp av historiedidaktisk teori. En 

första fråga att utreda är vad som menas med ”att erfara” historia? Rüsen 

hävdar att erfarandet av det förflutna ytterst återgår på minnet: ”Allt historiskt 

berättande är relaterat till minnet, bygger på det, utgår från det och övertar dess 

funktion.”275  Det är emellertid inte särskilt ofta som historiskt erfarande bygger 

på personliga hågkomster, i synnerhet inte i moderna samhällen.276 Det händer 

visserligen att vi kan lyssna till de äldre generationernas berättelser eller att vi 

historiserar egna upplevelser. Men i allt väsentligt handlar det om ett förmedlat 

förflutet som vi varseblir på många andra sätt än genom direkta minnen. 

Vetskapen om att det förflutna existerade före vår egen tid kan räcka som 

impuls för det historiska erfarandet.  Detta sker ofta genom en plötslig insikt av 

skillnaden i tid mellan ett befintligt tillstånd och hur det var förr. Varseblivning 

av det förflutna bygger med andra ord ofta på känslomässiga, ickeverbaliserade 
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och rent estetiska upplevelser.277 Att erfara det förflutna är en första impuls till 

historiska tolkningar.278  

 

Kulturhistorikern Peter Aronssons har delvis en annan utgångspunkt. Medan 

Rüsen talar om erfarandet som en del av ett prenarrativt steg är det enligt 

Aronsson den kommunikativa akten, själva förmedlingen av det förflutna som 

erfars och samtidigt ger förutsättningar för historiskt meningsskapande. All 

historia måste ges en form och kommuniceras för att bli gripbar och kunna 

erfaras. Som individuellt vetande är historisk kunskap inte levande. Det är alltså 

främst i kommunikationen som historiska framställningar ger oss möjlighet att 

erfara det förflutna enligt Aronsson. Formen för kommunikationen kan skifta 

från muntliga och skriftliga återgivanden i ord, till bildmässighet i konst eller 

film. Det centrala i det förmedlade förflutna är med andra ord det 

kommunikativa, historiekulturella draget. 279 I skolsammanhang tror jag det kan 

vara intressant att reflektera över detta kommunikativa drag i det historiska 

erfarandet. Det som framställs i undervisningen har ofta formen av färdiga 

redogörelser eller berättelser. Den typen av individuellt erfarande av det 

förflutna som Rüsen talar om finns så att säga i så fall inbäddad i mottagandet 

av dessa framställningar.  

 

Enligt Bruce VanSledright är det (åtminstone i USA) troligen vanligast att det är 

vad han kallar förgrundskunskaper, alltså sådana färdiga, historiska berättelser, 

påståenden och förklaringar som erfars genom skolundervisningen. Hypotesen 

är att dessa kunskaper ofta uppträder som relativt oproblematiska 

framställningar på lektionerna och i läroböcker. Undervisningens framställning 

utgör i dessa fall ett slags färdigserverade svar på några av de didaktiska 

grundfrågorna (vem-, vad-, var-, när- och hurfrågor) men har mer sällan 

bakgrunds- eller historiska procedurfrågor tydliggjorda.280 

 

Peter Lee menar med utgångspunkt i sina forskningsresultat om ungas lärande i 

historia att det väsentliga är just sådana frågor. Skolan måste enligt Lee ge 

eleverna tillfälle att reflektera över hur framställningar av det förflutna är 

konstruerade och att de genom egna övningar kan skapa alternativ till färdiga 

framställningar av det förflutna, allt i syfte att utveckla den metahistoriska 

kompetensen. Elever tenderar annars att använda sin vardagsförståelse där ett 
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återgivande av händelser eller fenomen svarar exakt mot det som skett. 

Berättelsen eller redogörelsen är en mer eller mindre skickligt gjord avbildning 

av det förflutna. Historien framstår för många elever därmed som en kopia av 

det förflutna, inte som en bearbetning och tolkning.281 Det historiska erfarandet 

handlar alltså om att bli varse det provisoriska i den historiska framställningen, 

att kunna ställa frågor om vad och hur den blivit till och hur vi ska förstå den i 

dag, om att utmana den första vardagsförståelsen. Det Rüsen beskriver som det 

historiska erfarandets övertagande av minnets funktion motsvarar det som Lee 

menar är den mest kritiska punkten i historieundervisningen.282 

 

Med utgångspunkt i dessa historiedidaktiska teorier och hypoteser menar jag att 

man kan ställa ett antal mer preciserade frågor till beskrivningen av den 

undersökta undervisningen. I vilka former framställs det förflutna på 

lektionerna? Hur kommuniceras det historiska innehållet?  Hur relaterar 

framställningar av det förflutna på lektionerna till historiekulturens tre 

dimensioner? Vilka slags kunskaper om det förflutna synliggörs i 

undervisningen, är det fråga om förgrunds- eller bakgrundskunskaper och hur 

ska dessa i så fall beskrivas? Ger erfarandet impulser till tolkningar av det 

förflutna eller utgörs det av slutna svar på didaktiska grundfrågor?  

Ett muntligt överfört erfarande  

I det första lektionsreferatet kan vi lägga märke till att det talade ordet står i 

centrum för aktiviteterna. Detta är ett dominerande drag i hela lektionsserien.  

Man skulle kunna beskriva många av lektionerna som ett ständigt pågående och 

tolkande samtal där olika aspekter av det förflutna ventileras. Caroline talar 

mycket under lektionerna och vid ett par tillfällen frågar hon explicit eleverna 

om de tycker att hon pratar för mycket.283 Men man kan ändå inte beskriva 

någon av lektionerna som monologisk. Det är sällan ett föredrag är längre än tio 

minuter långt. Som vi såg i den första lektionen är det även under 

föreläsningslika moment nära till elevmedverkan.  

 

Det är rimligt att tänka att det är när Caroline märker att eleverna inte riktigt 

följer med i framställningen som hon ställer frågor som engagerar dem. I den 

första lektionen ställdes begreppsdefinierande frågor som ”vad är krig?” just vid 
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tillfällen då eleverna i allt högre grad sysslade med annat, småpratet hade ökat 

och de inte visade så många tecken på att följa med. Genom frågorna kom ett 

antal elever med i lektionens samtal. Under andra lektioner kan enklare 

faktafrågor ha samma funktion. Det är ett mönster som är synligt på flera ställen 

i materialet. 284 Antalet elever som yttrar sig på lektioner är i allmänhet också 

stort. I mina fältanteckningar noterar jag som minst 16 elever och som mest 22 

för åtminstone ett inlägg var på en lektion.285  Det visar att Caroline är skicklig 

på att sprida ordet och att få många elever aktiva under ett arbetspass. Ibland är 

klassrumssamtalet intensivt, exempelvis under den lektion då klassen diskuterar 

Hitlers biografiska bakgrund med utgångspunkt i en läromedelstext. Alla yttrar 

sig visserligen inte ens då, men många gör det och de mest aktiva har ett stort 

antal och i vissa fall mycket engagerade inlägg.286 

 

Eleverna skriver i sina svar på den första enkäten att det vanligaste inslaget på 

lektionerna brukar vara att Caroline berättar.287 Det stämmer med mina intryck 

och Carolines egna att hon talar mycket. Men hennes tal har sällan formen av 

berättelser, om man med berättelser menar ett narrativ där vi följer en aktör 

genom ett händelseförlopp som har en början, en mitt och ett slut.288 Snarare 

kan framställningarna ofta uppfattas som översiktliga och beskrivande 

sekvenser med ett stort antal historiska stoffbegrepp som byggstenar. Händelser 

återges snarare med vad som kan karakteriseras som ett slags mikronarrativ där 

en situation blir belyst, beskriven och bedömd i ett mycket komprimerat 

historiskt nu: 
 

Caroline: 1922 tar Mussolini sina svartskjortor till Rom och där får han, eller han 

begär att få träffa kungen, och det gör han också, han träffar den italienska kungen.  

Och ställer ultimatum till kungen, att antingen så får jag makten eller också kommer 

det hända förskräckliga saker i Italien. Och … man kan ju tänka sig att kungen 
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kanske är i en sån här pest-kolera-situation, alla fall så får… Mussolini får makten. 

Man kan säga att det är statskupp [...].
289

 

 

I dessa komprimerade framställningar förekommer också ett antal metonymier 

som ”svartskjortor” eller ”brunskjortor” för fascister eller nazister. Sådana 

metonymier kan också beskrivas som ”narrativa förkortningar” som i synnerhet 

då de refererar till händelser kan utgöra grunden för en snabb och fungerande 

dialog kring det förflutna – under förutsättning att båda parter känner till vad 

dessa ord betecknar.290 I det inspelade materialet från lektionerna finns belägg 

för användning av sjutton narrativa förkortningar som i stort sett uppträder i 

kronologisk ordning på lektionerna och därför kan sägas vara en slags 

innehållslig stomme i undervisningen, från ”skotten i Sarajevo” till ”de långa 

knivarnas natt”. I nedanstående dialog mellan Caroline och elever kan vi se hur 

två av dessa, ”Versaillesfreden” och ”dolkstötslegenden” används:  

 
Caroline: För, jag tänker så här, militären till exempel, varför skulle dom ha gett ... 
sitt, sitt stöd [till nazisterna]?  
Nora: Då fick dom nåt att göra. 
Caroline: Då fick dom nåt att göra, men dom var också, väldigt, väldigt, väldigt, 
väldigt arga på nånting, vad var dom arga på, tror ni? Niklas? 
Niklas: Hellre än den här Versaillesfreden… 
Caroline: Absolut, dom var besvikna, och dom kände sig förnedrade och dom var … 
Versaillesfreden, dolkstötslegenden, och att nån hade skrivit på det här fördraget, 
liksom, alltså man hade kränkt Tyskland kan man säga […]. Så militären skulle man 
kunna tänka sig då, skulle lockas av den här idén om upprustning till exempel. 

291
 

 

Det beskrivande elementet i Carolines framställningar har inte sällan formen av  

ett slags verbala bilder som i blixtbelysning kan konkretisera det man talar 

om.292 Troligen gör det framställningen lättare att leva sig in i, som i exempelvis 

nedanstående utsnitt från den fjärde lektionen där viktiga detaljer i enskilda 

soldaters livsöden (”puss-puss-puss till flickvännen”) vävs in i ett världshistoriskt 

skede.  Ett till skrift svåröverfört fenomen i dessa framställningar utgör 

Carolines förmåga att förställa rösten så att det hon säger blir till tänkta utsagor 

från historiska aktörer. Den förställda rösten bildar ett slags citattecken i luften 

och det sagda blir en imaginär direktreferens till det förflutna som kan 

framträda i ett inifrånperspektiv:  

 
Caroline: Men alltså, då får ni tänka så här då ra, att vad som har hänt i dom här 

länderna, i Frankrike, Storbritannien och Tyskland, när det här kriget bryter ut, och 

innan också, har man fört en ganska hektisk krigspropaganda och den här 
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krigspropagandan den går ju ut på då att … [förställer rösten] ”vi har den största, 

bästa och vackraste armén, ingen kan slå oss, det här kommer att bli en 

promenadseger, vi är hemma om fjorton dar, puss-puss-puss till flickvännen, vi ses 

snart, vi är hemma till jul” och allt det där liksom.
293

 

 

Det centrala i Carolines tal, det som hon återkommer till och varierar på många 

olika sätt förefaller vara en strävan efter att förklara, ställa frågor och sätta i 

samband. Att hennes tal alltså inte är berättande utan diskursivt är troligen 

också uttryck för hennes uppfattning om historieämnets huvudsakliga inriktning 

som ”verktyg”, mot att förstå samhällsutveckling och avslöja dolda samband. 

Ofta resulterar framställningar i ett användande av begriplighetsmodeller som vi 

ska titta närmare på i kapitel fem.  

Andra kommunikationsformer 

Vid sidan samtalen i helklass förekommer under de sexton lektionerna också 

flera andra sätt att kommunicera det förflutna. Under den andra lektionen 

genomförs exempelvis en kortare gruppuppgift som går ut på att eleverna ska 

försöka komma fram till vilka stater som hörde till vilken av de två allianserna 

och på den femte lektionen arbetar eleverna under en del av lektionen med 

kopior av propagandaaffischer som de tolkar i smågrupper och redovisar i 

helklass. På en av lektionerna ser man på en film och på två av lektionerna 

(lektion 6 och 11) har Caroline vikarier och under båda dessa arbetar eleverna 

självständigt och i grupp med diskussions- och redovisningsuppgifter. 

Läromedlen används med några undantag främst som läxuppgifter och 

inläsning inför skrivningen.  De tre sista lektionerna ägnas helt åt den avslutande 

skrivuppgiften.  

 

De alternativa kommunikationsformerna är väl spridda över lektionsserien och 

verkar dyka upp med jämna mellanrum så att de kan skapa omväxling i 

undervisningen. Den sammantagna analysen gör att vi med än större säkerhet 

kan säga att det är den talade kommunikationen som är den dominerande 

formen för erfarandet av det förflutna under lektionerna. Även då elever arbetar 

självständigt handlar det oftast om att fortsätta ett tolkande samtal, fast nu i en 

mindre grupp. I tabell 5.1 visas översiktligt vilket innehåll som behandlas och 

vilken kommunikationsform som huvudsakligen används. 
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Tabell 5.1 Lektionernas innehåll och kommunikationsformer 

Lektion  Huvudsakligt stoffinnehåll        Främsta kommunikationsform  

1,mån     Översikt över kursen          Klassrumssamtal 

2,tors   Imperialism, nationalism, militära allianser    Klassrumssamtal, gruppuppgift 

3,fre  Sarajevo, svarta veckan, Schlieffenplanen    Klassrumssamtal, läroboksläsning 

4,mån  Återblick, världskrigets orsaker, västfronten   Klassrumssamtal 

5,tor  Östfronten, andra fronter, propagandaaffischer  Klassrumssamtal, gruppuppgift 

6,fre  Krigets orsaker, händelseförlopp, analysfrågor   Gruppsamtal, skriftlig redovisning 

7,mån  Versaillesfreden, etniska minoriteter i Europa   Klassrumssamtal, gruppuppgift 

-  tor  Inställd lektion (prov i annat ämne)        -   

8,fre  Översikt över mellankrigstiden       Klassrumssamtal 

9,mån  Demokratins kris. Fascismen        Klassrumssamtal  

10,tor  Tyskland under nazismen        Klassrumssamtal, film  

11,fre  Hitlers väg till makten         Klassrumssamtal, läroboksläsning 

-  mån  Inställd lektion (temadag)         - 

12,tor  Förberedelser inför skrivning       Grupp/enskilt arbete 

13,fre  Nazismen, tyska val 1928-33, inför provet    Klassrumssamtal 

14,mån Mellankrigstiden           Enskilt skrivande 

15, tor  Mellankrigstiden    essäskrivning     Enskilt skrivande  

16, tor   Mellankrigstiden           Enskilt skrivande  

 

Källa: Fältanteckningar och ljudupptagningar, lektion 1-16, 2009-11-01 - - - 2009-12-10 

Individuella och gemensamma tolkningar 

Historien verkar primärt erfaras som tolkande och tolkade utsagor om det 

förflutna.  Ett tydligt exempel på det sistnämnda är det nyss citerade 

”mikronarrativet” om marschen till Rom, ett exempel på det förra är den 

kontrafaktiska fråga som eleverna diskuterar under den sjätte lektionen: ”Vilken 

betydelse hade ”skottet i Sarajevo” för krigsutbrottet? Hade kriget brutit [ut] 

ändå?” 294 Att historia alltså inte är fråga om att memorera kronologiska fakta 

eller återgivande av detaljerade händelseförlopp betonas också på många andra 

sätt i lektionsserien.  

 

Flera elever uttrycker att de är medvetna om detta och förstår att det är ett krav 

för att lyckas väl i arbetet. I ett av gruppsamtalen kommer eleverna in på vad det 

innebär:  

 
Tomas: Jag tycker att Caroline är jättebra på att få med det här att det inte bara är 

årtal... 

Isabelle: Ja, det tycker jag också… 

Tomas: … hon går längre… hon går mycket djupare än … vad andra lärare gör… 

eller dom förra lärarna vi har haft. Då är det mycket så här, han dog… [Isabelle och 

Erika skrattar] … 

Isabelle: Och inga frågor på det liksom… 
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Tomas: … och det här är så här: varför hände det här? Vad är bakgrunden? Man 

måste tänka till mycket mera och det tycker jag är jättebra […].
295

 

 

Att eleverna uppmanas tolka det förflutna innebär också att de söker historiskt 

stoff utanför det som behandlats på lektioner. I de 29 genomförda 

essäskrivningarna i slutet av ämnesområdet är det bara två elever som 

uteslutande redovisar sådant stoff som har tagits upp på lektioner. En del av det 

nya innehållet är visserligen hämtat från de läromedelstexter som de har haft 

tillgång till. Men 20 elever behandlar dessutom fenomen som varken nämnts på 

lektioner eller som står att läsa i läromedelstexterna. Inte sällan blir dessa tillägg 

hämtade från det aktuella samhälleliga historiebruket. Fyra elever jämför 

exempelvis antisemitismen i mellankrigstidens Europa med nutida islamofobi, 

något som den här hösten blir aktualiserat i media genom en folkomröstning 

om minareter i Schweiz och en islamofobisk debattartikel i Aftonbladet av 

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson.  En del elever har hela kataloger 

av företeelser både i det förflutna och i samtiden som nytt material i sina svar. 

Vilhelm lyfter till exempel fram spanska sjukan (aktualiserat genom likheterna 

med den så kallade ”svininfluensan” den hotande pandemi som drabbade 

världen 2009) tbc, den pågående krisen för bilföretaget SAAB, Kreugerkraschen 

och faran för klimathotet i sitt svar. 296 Victoria som inte är så intresserad av 

SO-ämnena uttrycker i ett av elevsamtalen att kravet på självständighet och 

engagemang är ett problem för henne: 

 
Victoria: … alltså SO är verkligen inte min grej, det är inte det, jag är ledsen men… 

det är nånting man måste bli, på nåt vis, det känns verkligen så att man måste vara 

… intresserad för att få lite högre betyg och det, det är synd men…
297

 

 

Elevernas medvetenhet om sådana krav och det engagemang som kommer till 

uttryck i intervjuerna står i ganska stor konstrast till de intryck man som 

iakttagare emellanåt får av verksamheten i klassrummet De många sena 

ankomsterna, småpratet, sms:andet, den bristande uppmärksamheten under 

delar av Carolines föredrag, att det under vissa lektioner endast är ett fåtal elever 

som antecknar är allt som allt tecken som skulle kunna tyda på ett mycket lågt 

engagemang bland en ganska stor del av eleverna. Den tyske pedagogen 

Thomas Ziehe menar emellertid att det är fel att betrakta alla sådana tecken som 

ett bristande intresse. Ziehe talar om ”ovanliga läroprocesser” och att det som 

till synes verkar vara störande inslag i undervisningen mycket väl kan vara 
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viktiga beståndsdelar i elevers lärandeprocesser, helt enkelt deras sätt att med en 

nödvändig distansering närma sig undervisningen och det stoff som 

tillhandahålls av skolan.298 Flera gånger överraskas jag, precis som Marianne 

Poulsen gjorde vid sina besök i de danska folkskoleklasserna, av hur mycket 

eleverna förefaller ha lärt genom verksamheten även när den verkar vara 

oordnad.299 

Historiska stoff- och tankebegrepp  

Historien ska begripliggöras inte memoreras enligt Carolines ämnesuppfattning, 

en målsättning som många av eleverna verkar förstå och en del uttrycker sitt 

gillande av. I den första lektionen presenterar hon detta som ett program och 

säger att huvudsaken är att eleverna får ”ett hum” om händelseförloppet och att 

de får lära sig att använda ”begreppen”.  Men vilka är egentligen dessa begrepp? 

Vid en närmare analys visar det sig att de begrepp som Caroline namnger och 

på så sätt tydliggör i undervisningen är vad anglosaxisk historiedidaktik 

identifierat som ”first order concepts” eller som jag valt att kalla dem, historiska 

stoffbegrepp. Som vi strax ska se, är också den andra huvudkategorin, ”second 

order concepts” eller historiska tankebegrepp välrepresenterade i undervisningen 

men mera som en form av tyst kunskap hos läraren.300   

Historiska stoffbegrepp 

De historiska stoffbegrepp som kommer till användning i undervisningen 

speglar som ett slags nyckelord på sätt vis innehållet i kursen. Det är ganska 

många och så gott som samtliga kan sägas beskriva den ekonomiska och 

politiska historien, och vara hämtade från den ”stora historien”.  
 

Tabell 5.2 Historiska stoffbegrepp i den talade klassrumsdiskursen 

 antisemitism, arbetarklass, arbetslöshet, avsättning[smarknad], demokrati, diktatur, fascism, 

 hyperinflation, hög- och lågkonjunktur, ideologi, inflation, imperialism, koloni, kolonialism, 

 kommunism, konkurrens, krig, kvinnoideal, ledardyrkan, massarbetslöshet, medelklass, 

 nationalism, nazism, neokolonialism, panslavism, politisk polarisering, proletariatets diktatur, 

 propaganda, rasism, rasbiologi, revolution, [militär] rustning, skyttegravskrig, slaver, 

 socialdarwinism, [stormakts-]status, suffragett, våldsideologi, överdriven nationalism 

 

Källa: ljudupptagningar, lektion 1-16, 2009-11-02---2009-12-16.  
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De historiska stoffbegreppen introduceras i undervisningen på tre olika sätt: 

som ett faktum (som Caroline eller läromedelstexter tar för givet att eleverna 

behärskar), i en definierande dialog med eleverna (som vi såg exempel på i den 

första lektionen) eller som ett pågående begripliggörande där begreppen 

används som analytiska redskap. De historiska stoffbegreppen verkar på så sätt 

bära betydelser på lite olika sätt. De som Caroline tar för givet att eleverna 

behärskar förefaller vara ett redskap för att sortera och tydliggöra samband, för 

att bygga mönster och ge övergripande förklaringar i olika historiska utsagor. 

Hit hör bland annat politiska och ekonomiska termer och beteckningar som 

inflation, hög- och lågkonjunktur, konkurrens, revolution, kommunism och 

arbetarklass: 

 
Caroline: … det utbryter oroligheter i Berlin … man har haft en, det har varit en, en 

kommunistisk revolution i Ryssland och väldigt många, politiska rörelser … i Europa 

är på gång och mobiliserar arbetarklassen kan man väl säga. Och i Berlin så får man 

nästan en sån där stämning av revolution där dom … arbetare och kommunister vill 

ta över makten […].
301

  

 

De mer aktiva sätten att använda historiska stoffbegrepp framstår däremot som 

en väsentlig del av den pågående verksamheten på lektionerna. Det är ofta 

genom att definiera och sedan använda de historiska stoffbegreppen som det 

förflutna undersöks. Ett exempel på detta är stoffbegreppet ”politisk 

polarisering” som introduceras i klassrumssamtal om mellankrigstidens Italien 

och Tyskland men som stegvis vidgas till en analytiskt redskap för att också 

kunna tydliggöra företeelser i elevernas samtid, vad det verkar som en del av 

programmet att se historiska begrepp som ”redskap”. 302  

Historiska tankebegrepp 

Det är ganska stor skillnad på hur de historiska stoffbegreppen och de 

historiska tankebegreppen introduceras och används i undervisningen. Medan 

de föregående är explicita och ofta tydligt kommunicerade är de sistnämnda i de 

flesta fall underförstådda.  Redan i den första lektionen kan man emellertid 

urskilja tre av dem: orsak-verkan, historisk betydelse, historisk inlevelse. Till dessa 

implicita tankebegrepp kan också historiska aktörsperspektiv fogas. I de två 

följande kapitlen kommer dessa fyra tankebegrepp ha betydelse för analysen av 

frågeställningarna. För att tydliggöra hur dessa tankebegrepp är representerade i 
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erfarandet av det förflutna i undervisningen belyser jag dem emellertid lite mer i 

detalj redan här.  

 

Den översikt som Caroline inleder den första lektionen med är ett uttryck för 

att hon vill uppmärksamma eleverna på den stora betydelse som 

händelseutvecklingen under första världskriget och mellankrigstiden får på lång 

sikt. När hon använder uttryck som ”urkatastrof” och talar om att man kan se 

spår av imperialismen i den ojämlika resursfördelningen i dagens värld är det för 

att visa vilken historisk betydelse det kommande ämnesområdet har. Det är viktigt 

att notera att ämnesområdet aldrig motiveras av kursplaneskrivningar, att det 

finns i läromedel eller av andra skäl, utan just för att det har historisk betydelse 

för många människor. Historisk betydelse framträder som ett underförstått 

historiskt tankebegrepp också när klassen studerar mellankrigstiden. Här är 

kursens innehåll inriktat på framväxten av de totalitära regimerna i Tyskland och 

Italien. De generella historiska kunskaperna om de båda diktaturernas 

etablerande är särskilt viktiga enligt Caroline. Studierna motiveras explicit av 

möjligheter till jämförelser av mellankrigstidens problem och utvecklingen i 

Sverige hösten 2009.  

 

Ett annat, troligen än mer frekvent, historiskt tankebegrepp är orsak-verkan. 

Caroline betonar att eleverna ska fråga sig varför något händer. Uppfattningen 

att inget händer av sig självt är en viktig del av hennes syn på historieämnet och 

något som varieras på många olika sätt på lektionerna. Orsaker behöver inte 

vara en enda sak, tvärtom påpekar Caroline ofta att orsaker är sammansatta, att 

det är många olika saker som tillsammans utgör förklaringen till att något sker. 

Hon kopplar gärna samman historiska stoffbegrepp som nationalism, 

industrialisering, imperialism och kapprustning till sammansatta orsaker, ungefär 

som när hon skrev dem på tavlan under den första lektionen.  I den första 

lektionen fanns också verkan med som en del av resonemanget, att det som 

skedde då har både kortsiktiga och långsiktiga följder. Det som är orsak kan 

också vara verkan. Caroline beskriver exempelvis Versaillesfreden, både som en 

följd av första världskriget och en orsak till en del av händelseutvecklingen 

under mellankrigstiden. Resonemang där det historiska tankebegreppet orsak-

verkan framträder särskilt tydligt är i kontrafaktiska resonemang, som när 

eleverna får i uppgift att fundera på vad som skulle ha hänt om Princip 

misslyckats i Sarajevo. Hade det ändå blivit krig?  
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Vid flera tillfällen kommer Caroline under sina föredrag in på att man tänkte 

annorlunda i det förflutna. I den första lektionen tar hon upp olika 

uppfattningar om krig nu och då. Hur fenomen som rösträttsregler och 

könsroller var ”på den tiden” är ett relativt vanligt sätt att hantera och 

understyrka skillnader över tid. 303 Sådana framställningar kännetecknar en 

”historisk inlevelseförmåga”. Under lektionen då klassen studerar propaganda-

affischer blir det också tydligt för eleverna att det förflutna inte kan begripas 

med samma värderingar som de har idag. Andra normer, vanor och roller blir 

tydliga i affischernas bildspråk. Under den avslutande gemensamma 

redovisningen av gruppsamtalet kommenterar Love en tysk bild som i 

förgrunden har en soldat i rustning till häst och i bakgrunden ett lantligt 

landskap, där solen syns stråla över en bergskam, en bild som han tycker har 

starka likheter med riddarromantik. Det enda på bilden som kan sätta den in i 

tiden är soldatens hjälm av den moderna typ som de tyska arméerna ersatte 

pickelhuvorna med omkring 1916. Caroline tycks lotsa eleverna genom 

tolkningarna här men förefaller samtidigt avvakta och låta dem komma fram till 

rimliga slutsatser på egen hand:  

 
Love: … [ohörbart] liksom så här tidig grej hur naivt det var att dom rikta så här: 

[förvränger rösten något]”nu ska vi ha en heroisk hjälte som kommer på min starka 

häst och… ja, mejar ner alla tyskar, det är så här [ ohörbart ord] så att det är väldigt 

…. lite så här fin typ ”syn” på typ på hur krig egentligen är.  

Frida: Alltså det kanske inte, det är inte så här, vet inte om det är solnedgång eller 

soluppgång men jag kan bara säga,[förvränger rösten ]” ja, det kommer en 

morgondag och vi tar det här, bla, bla.” 

Caroline: En hjälte? 

Frida: Precis. Här den lilla byn, han återvänder till sitt hem …  

Caroline: Försvara den lilla byn och landsbygden…. Jag tänker på…. Hysch, hysch 

… kan det funnits nåt skäl till att man väljer just den här riddartiden, nåt medeltida 

motiv, så där?  

Love: Kanske… Det är väl typ, deras historia om […] om att vid första världskrigets 

tid pluggade dom riddare, för, det var det dom relatera till… 

Caroline: En svunnen stormaktstid?  

Love: Ja. Vad säger du? 

Oscar: Alltså, sådana där pampiga riddare är väl ganska heroiska till utseendet, så 

att säga? Då tänker man på wow… 

Caroline: Och den ensamma mannen på häst? [skratt] 

Niklas: En liten detalj bara, att den där riddaren har en sån där tysk militärhjälm.  

Caroline: Ja. 

Pojke: Vi tror att den är tysk. 

Caroline: Ja, han är tysk. Det här är en tysk propagandaaffisch.  

Niklas: Ja, för det är inte en riddare …. 

Caroline: Nej, det är inte en riddare. Man spelar på dom här känslorna. Heroiskt, 

gamla känslor. Ja. Bra.
304
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Det som enligt Love vid första anblicken framstod som en naiv och dum, 

möjligen förljugen och romantiserad bild av kriget kunde genom samtalet knytas 

till föreställningar som fanns i den tiden, där hembygden och enskilda hjältar var 

ideal vid sidan av ett tillbakablickande historiebruk i den tidens skolor.  

 

Vem är det som gör vad och varför? Vem har makten över utvecklingen? Hur 

ser förhållandet ut mellan aktör och struktur? Sådana frågor ryms inom det som 

kan kallas historiska aktörsperspektiv. Här finns en betydande skillnad i de två 

avsnitt som klassen studerar. Medan första världskriget framstår som en 

geopolitisk kamp mellan stater verkar mellankrigstidens historiska scenario bestå 

av en social och politisk kamp inom stater, främst Tyskland och Italien. När det 

gäller första världskriget presenteras aktörsperspektivet uttryckligen, både av 

läromedel och av lärare: 

 
Caroline: Och då är det så här… nu har vi aktörerna, vi har Frankrike, vi har 

Storbritannien, vi har Tyskland, Ryssland och Österrike-Ungern och i viss mån 

Serbien. Och alla dom här länderna dom ligger… alltså inte alla, men många av dom 

ligger i luven på varandra och är rädda för varandra och det finns liksom fnurror på 

tråden och det ligger och pyr väldigt mycket.
305

 

 

I mellankrigstidens scenario kommer enskilda aktörer, framför allt Mussolini 

och Hitler att spela en betydligt större roll än fallet var när klassen studerade 

första världskriget. Men här förekommer också diskussion mellan Caroline och 

eleverna om ledarnas betydelse i samband med läsningen av en lärobokstext där 

Hitlers betydelse fokuseras: 

 
Anna: […], det tycker jag om den här texten, för att dom fokuserar för mycket på 

[förvränger rösten lite] ”Hitler sa det här, och han var så här”, [---] det var ju inte Hitler 

som skjutsade in alla liksom … fysiskt i… 

Caroline: … personligen ... 

Anna: … gaskamrarna, utan det var ju massa som följde honom, och det känns som 

om det skulle vara lite intressantare.  

Caroline: Ja, sen också, jag menar en person får ju inte makt om man inte ger en 

makten så att säga, om man tillåter det här, eller hur? 
306

 

Läroböckernas betydelse  

Storstadsskolans lärare har flera olika läromedelsserier i omlopp samtidigt på 

skolan. Den här terminen har eleverna i Carolines klasser Hildingson, 

Hildingson & Husén (2003): Levande Historia 7-9 som huvudbok. Som 
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komplement till den kopierar Caroline utdrag ur ytterligare tre böcker.307 Läro-

böckernas betydelse för stoffurval, tidsperspektiv, geografiskt urval och 

historiska aktörer måste tolkas som stort i klassrumssamtalen, detta trots att 

Caroline upprepade gånger, som i den ovanstående dialogen med Anna, intar en 

kritisk hållning och i samband med genomgången inför essäskrivningen 

framgångsrikt uppmuntrar eleverna att hämta information från annat håll. De 

namngivna aktörer (samtliga män) som återges i böckerna är också de som 

namnges på lektioner, inga andra. Vissa större händelser eller skeenden under 

perioden (exempelvis ryska revolutionen) behandlas lika översiktligt i samtalen 

som i de böcker som används. Inte heller vidgas rummet utanför läromedlens 

geografiska ramar med undantag av den första lektionens arbete med kolonier i 

världen, samt några replikväxlingar mellan Caroline och eleverna om situationen 

i Sverige under första världskriget och mellankrigstiden. Att eleverna får tillgång 

till flera olika läromedelstexter kan troligen uppfattas som en medveten strävan 

från Carolines sida att bredda elevernas tillgång till information. När jag frågar 

henne om läromedelsanvändningen säger hon uttryckligen att hon inte är riktigt 

nöjd med någon av texterna.  

 
Caroline: […] läroboken… var helt okej, alltså jag… ja… läroboken är väl som en 

lärobok kan vara, jag tycker inte… för mig alltså, det finns ingen bra lärobok i 

historia, som jag skulle … köpa rakt av och liksom tyckte räckte, jag tycker dom är … 

det är svårt liksom man behöver annat material också. [---] Alltså det är ju så att jag 

menar att en lärobok för högstadiet där man behandlar mellankrigstiden säg på, fyra 

sidor, eller tre liksom, och då, då är det ju väldigt mycket information och fakta men 

samtidigt så är det svårt att se dom här sakerna framför sig, och man behöver 

förklara dom, placera in dom i sammanhang[…]. 

Hans: […] har det att göra med urvalet av händelser eller…? 

Caroline: Nej, alltså urvalet … det är ett standardurval. Det är ju, urvalet är ju … 

samma i alla… alla läroböcker i princip, utan det är väl mera, tror jag, hur man 

presenterar text och bild […].
308

 

 

Att det inte är urvalsfrågorna som är det centrala förefaller vara ytterligare ett 

tecken på att det Caroline tycks vilja få fram på lektionerna är de tolkande 

perspektiven: av de fakta som finns återgivna i texterna är det centrala ”att 

förklara dom”, ”placera in dom i sammanhang” och att hjälpa eleverna att på något 

sätt visualisera skedets händelser, ”se dom här sakerna framför sig”.  

Kulturhistoriska tillägg till böckernas fokus på den ”stora” historien 

Böckernas ämne är i första hand den ”stora” politiska historiens utveckling. 

Caroline kompletterar då och då med kulturhistoriska inslag i sina föredrag och 
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man anar att hon nog skulle vilja göra mer av dessa ansatser. När hon ger en 

översikt över mellankrigstiden tar hon upp jazzmusik, schlagers, Fordbilar och 

en snabb exposé över förändrade könsroller vid sidan av börskraschen och det 

hårdnande politiska klimatet.309 Arbetet med propagandaaffischerna framstår 

som det tydligaste exemplet på ett sådant mer kulturhistoriskt inriktat tillägg till 

läroböckernas stoff. Det förefaller också ge eleverna möjligheter till egna 

upptäckter som sträcker sig utanför slagfältens och beslutsfattarnas geopolitiska 

rum. Att första världskrigets historia också angick kvinnor framgår bland annat 

av soldatvärvningsaffischer där kvinnor uppmanas förmå sina män eller söner 

att anmäla sig. I en av gruppdiskussionerna sker en kort replikväxling som 

indikerar betydelsen av elevernas direktkontakt med källmaterialet:  

 
Mariah: Det var jättemånga budskap till kvinnorna! [De andra flickorna i gruppen 

instämmer.] Jag trodde det skulle vara så här jättemycket till männen, men det var 

det inte.
310

 

 

Caroline tycks vilja ta till vara och utveckla detta intresse för kvinnors plats i det 

förflutna som flickorna i den här gruppen redovisar inför klassen i slutet av 

lektionen. Det uppstår i alla fall vad som skulle kunna beskrivas som ett slags 

undertema som belyser genusfrågor på några av de kommande lektionerna. 

Caroline beskriver den mer frigjorda kvinnan som klippte håret, ”klippte Bob”, 

och gick på caféer med sina väninnor i storstäderna som en stark kontrast till 

fascismens och nazismens uppfattning om könsroller. Detta intresserar eleverna 

vid ett tillfälle så mycket att det planerade avsnittet på lektionen får strykas till 

förmån för ett samtal om nazisternas ”Lebensbornprogram” och de barn som 

föddes och växte upp på programmets kliniker311  

En undervisningsberättelsens intrig 

Tillgången till flera olika läromedelstexter visar att Carolines tolkning av 

kursinnehållet verkar vara självständigt i förhållande till läroböckernas 

disposition. Vi kunde redan i intervjun ta del av hennes idé om att lägga 

tonvikten vid mellankrigstiden eftersom denna anknyter till samtidens problem. 

Samma tonvikt finns inte elevernas huvudbok, där mellankrigstiden får ett 

begränsat utrymme. Idén om att fokusera mellankrigstiden är något som 

eleverna flera gånger påminns om under kursen, exempelvis under den nionde 

lektionen: 
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Caroline: Så här är det ju, jag vet inte om ni har fattat det här och hur klar och tydlig 

jag har varit, jag tror att jag har sagt det flera gånger, men om det känns som vi 

springer igenom första världskriget så är det sant, för det gör vi. Man skulle kunna 

hålla på med det här hur länge som helst och gräva ner sig i massa möjliga och 

intressanta detaljer. Men vi är ju på väg till ett annat ställe egentligen och det är ju att 

vi ska försöka titta lite mer, lite djupare på den här tiden som man kallar för 

mellankrigstiden.
312

 

 

Att det är mellankrigstiden som är den viktigare av de båda delkurserna säger 

Caroline också uttryckligen till eleverna: 

 
Caroline:  … och nu är jag väldigt partisk här – för det är ju den som jag tycker är 

den intressanta nämligen, och det är ju den man brukar kalla mellankrigstiden, när 

man får, vad ska man säga, … den här extrema utvecklingen i Europa med … där 

demokratin misslyckas kan man säga, man får nazismen i Tyskland, och fascismen i 

Italien… och vi får ja, hela Förintelseproblematiken.
313

 

 

Trots detta uttalade intresse för den senare delen av ämnesorådet blir kursen 

sedd till andelen lektioner delad i två lika stora delar där lektionen om 

Versaillesfreden också utgör en viktig tematisk vändpunkt.  

 
Caroline: … vi [ska] titta på vad händer när …. när det blir fred, fredsfördraget som 

skrivs, och vem är det som får skulden för det här kriget och vilka konsekvenser får 

det för framtiden… 
314

 

 

Det hela ger intrycket av att vara ett drama i två akter, där den andra aktens 

tragedi, den som handlar om diktaturernas framväxt i Italien och Tyskland 

delvis kan framstå som en konsekvens av den ofördelaktiga behandling som 

segrarmakterna utsatte Tyskland för. Framställningen framstår som en från 

läromedlen åtminstone delvis frigjord undervisningsberättelse med startpunkt i 

första världskriget, en vändpunkt i Versaillesfreden och en slutpunkt i 

diktaturernas etablerande i Italien och Tyskland. 315   
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Att erfara det förflutna med förmedlande ord – en sammanfattande 
diskussion  

När Caroline presenterar innehållet i kursen för sina elever är hon tydlig med att 

den inte handlar om att försöka täcka in allt som skett. Det är endast ett litet 

urval händelser man hinner tala om på lektionerna. Men det är tolkningen och 

begreppen som är det viktiga, det som gör det möjligt att ”tänka historiskt”: 

”man får tänka så här, det viktigaste är ju att man har ett hum om vad som händer men sen 

får man […] kanske också redskap för hur man ska tänka historiskt, man får begreppen.”  

Flera elever ger i intervjuerna uttryck för att de tycks vara väl medvetna om att 

detta innebär att de ska försöka förstå och förklara, inte bara redogöra för fakta: 

”det [..] är så här: varför hände det här? Vad är bakgrunden? Man måste tänka till mycket 

mera och det tycker jag är jättebra” säger exempelvis Tomas. Även elever som inte 

uppskattar detta upplägg lika mycket verkar vara på det klara med att det är den 

typen av aktivitet som är efterfrågad. 

 

Mötet mellan ämne, lärare och elever i klass 9x tycks i huvudsak består av olika 

typer av samtal om det förflutna. Men också i de flesta andra avseenden erfars 

och kommuniceras historien med förmedlande ord. När man inte talar läser 

man - eller skriver. Det finns några undantag: klassen ser på film, analyserar 

propagandaaffischer och vid ett tillfälle studerar man en historisk atlas. Dessa 

moment är begränsade men ger också inblickar i att ett arbete med vad som 

skulle kunna kallas källmaterial har en potential att öppna framställningen för 

nya perspektiv, som när Mariah upptäckte kvinnors betydelse genom ett 

analysförsök av krigspropagandan. Rüsen talar om de plötsliga insikterna om det 

förflutna som en av de viktigaste impulserna till ett historiskt meningsskapande, 

som en omedelbar, nästan mystisk ”gnista av mening”.316 

 

Även om olika former av verbala kommunikationsformer dominerar kan den 

historiska framställningen på lektionerna inte karakteriseras som berättande. 

Snarare verkar det oftast handla om ett betonande av ett undersökande 

förhållningssätt. Det historiska stoffet erfars genom deskriptiva och 

analyserande utsagor, inte sällan med hjälp av historiska stoff- och 

tankebegrepp. De former undervisningen har tycks i detta avseende vetta mot 

historiekulturens kognitiva dimension. Det som efterfrågas är en förståelse av det 

som skett och frågor om orsaker och följder framstår som centrala, 

händelseförlopp som sekundära.  
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Samtidigt finns det få inslag av uppgifter som går ut på att ta reda på hur 

historiska utsagor konstrueras eller hur källor kan användas. Tolkningarna av 

propagandaaffischerna kan exempelvis betraktas som ett arbete med källor men 

uppgiften är också där i huvudsak inriktat på att genom upplevelsen förstå och 

tolka budskap, att uppfatta visuella intryck, sätta in dem i tidssammanhang, inte 

på metahistoriska kunskaper om hur materialet skulle kunna hanteras källkritiskt 

i en historisk redogörelse. Det finns därför en del som talar för att 

undervisningens estetiska dimensioner är lika viktiga som de kognitiva. När 

Caroline blixtbelyser det förflutna med hjälp av fiktiva citat och mikronarrativ 

vänder hon sig troligen till elevernas behov av emotiva upplevelser och 

konkretion. Ett annat tecken på den estetiska dimensionen är vad man skulle 

kunna kalla undervisningsberättelsens intrig. Första världskriget blir i 

lektionsserien som en första akt i en tragedi, där Versaillesfreden utgör peripetin 

och mellankrigstiden slutakten.  

 

Men också den politiska dimensionen visar sig vara väsentlig i lektionsseriens 

gestaltning. Redan i det första lektionsreferatet märkte vi att det fanns många 

inslag som refererade till nuet, där samtidsförståelsen var en del av en 

värderande uttolkning av det förflutna. Samma strävan efter att koppla det 

förflutna till samtidens problem finns i den avslutande essäskrivningens frågor. 

Den politiska dimensionen inramar således undervisningen och utgör också ett 

väsentligt inslag under de flesta av lektionerna.  

 

Som historiekulturell yttring tycks undervisningen, åtminstone på det här stadiet 

av analys, alltså uppvisa tydliga inslag av alla tre dimensioner. Rüsen menar att 

elevers narrativa kompetens kan utvecklas och tränas genom att varje moment i 

det narrativistiska schemat tydliggörs i undervisningen.317 Som jag tolkar denna 

tanke handlar det inte om att undervisningen alltid bör följa detta schema i 

”turordning” i ett undervisningsförlopp, utan snarare om att använda detta som 

ett planeringsinstrument. Detta innebär att det historiska erfarandet kan ses som 

en av flera delkompetenser som det skulle kunna vara skolans uppgift att träna 

eleverna i. I det här fallet finns troligen stora pedagogiska potentialer i just de 

olikheter som uppträder mellan de tre historiekulturella dimensionerna: om 

elever och lärare tillsammans skulle kunna ge uttryck för dessa skillnader i 

undervisningen, kanske bara genom att namnge de olika sätten att erfara det 

förflutna som förståelse, upplevelse och värdering skulle troligen 

undervisningen kunna ge näring till elevernas utvecklande av sin narrativa 
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kompetens.  Det är tänkbart att elever själva skulle kunna se och uppfatta 

viktiga skillnader mellan att erfara det förflutna i aktiviteter där intellekt, känsla 

och omdöme står i centrum - precis som det faktiskt gör i de olika aktiviteterna 

det undervisningsförlopp som vi iakttar i det här fallet.          

Historia som förmedlad tolkning eller som tolkande förmedling? 

Enligt Peter Lee och andra brittiska historiedidaktiker är det väsentligt att 

eleverna i historieundervisningen får tillgång till olika historiska framställningar 

för att utveckla sin förståelse för att historia inte är ”samma sak” som det 

förflutna.318 På vilka sätt kan eleverna i klass 9x upptäcka att det man tar del av 

inte är en ”kopia” av det förgångna? Och på vilka sätt kan eleverna tänkas 

upptäcka historiens konstruerade och provisoriska karaktär? Klassrums-

samtalens tentativa form lämnar på sätt och vis av i sig själv utrymme för flera 

möjliga perspektiv. Elever uppmanas att själva bidra till framställningen med 

stoff och frågor. De hämtar också information från samtal med föräldrar och 

från den omgivande samhälleliga historiekulturen, något som också blir ett 

viktigt inslag i den avslutande essäskrivningen. Deras lärare tar upp och betonar 

den från hösten 2009 aktuella frågan om likheter mellan den pågående 

ekonomiska krisen och 1930-talskrisen. Tillgången till olika läromedelstexter 

utgör också en potential för eleverna att kunna uppfatta historieskrivning som 

olika former av bearbetningar av det förflutna, även om klassen aldrig företar 

någon systematisk jämförelse mellan texterna på lektionerna. Mycket talar också 

för att delar av den historiska konstruktionen kan bli synliggjord i 

klassrumsdialogerna i samband med att historiska innehålls- och stoffbegrepp 

används i framställningen. Omväxlande möter elever exempelvis bakomliggande 

frågor om orsaker (som kan besvaras med hjälp av historiska stoffbegrepp som 

”nationalism” och ”imperialism”) med förgrundsberättelser (i form av narrativa 

förkortningar och mikronarrativ om exempelvis ”skotten i Sarajevo” eller 

”marschen till Rom”). Detta leder till att händelseförloppen inte framställs som 

självförklarande. Sannolikt leder det till goda möjligheter för elever att uppfatta 

att den historiska framställningen inte är ”ekvivalent” med det förflutna utan 

bygger på konstruktion och tolkning.319 

 

Många av de historiska tankebegrepp som används är emellertid inte explicita i 

undervisningen (det främsta undantaget är orsak/verkan) och en del av 

stoffbegreppen reds inte ut, utan framställs snarare som förgivettagna 
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förkunskaper hos eleverna. Det som VanSledright kallat historiska 

bakgrundskunskaper blir på sätt och vis något som hamnar i förgrunden 

emellanåt. Tolkningen kan därmed snarare framstå som en uppgift att lära in, 

inte att utföra. Den ofta upprepade frågan om orsaker och verkan ställer 

samtidigt sannolikt eleverna inför ett allt tydligare krav på att försöka redogöra 

för olika former av samband. Detta kan troligen uppfattas som en viktig impuls 

att på egen hand försöka tolka den historiska framställningen, inte att memorera 

fakta eller detaljer i en färdig berättelse. Det förflutna verkar med andra ord 

erfaras i gränslandet mellan en förmedlad, redan slutförd tolkningsakt och en 

påbjuden och pågående tolkning som eleverna förväntas delta i. Men i båda 

fallen kan tolkningselementen (förgrunds- och bakgrundskunskaper och dess 

samspel) troligen uppfattas som centrala objekt att lära in för eleverna, inte att 

praktisera. 320  

 

Sammanfattningsvis blir alltså undervisningen svår att analysera enbart med 

dessa så att säga ”yttre” karakteristika som utgångspunkt.  För att ta reda på mer 

om den historiska läroprocessen måste vi återvända till klassrummet för att mer 

i detalj följa det tolkande och begripliggörande ”inre” arbetet där. 
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6 ” … varför, alltså … alltihop, jag förstår inte!” – hur det 
erfaret förflutna tolkas i klassrumssamtalen  

Syftet med detta kapitel är att mer i detalj undersöka med vilka medel lärare och 

elever tolkar det historiska innehållet. Med tanke på att det förflutna i huvudsak 

erfars i en muntlig kommunikation under lektionerna kommer vi i det här 

kapitlet framför allt närstudera det språk som begagnas och följa dialoger och 

tankemodeller i detalj. Det här kapitlet kommer alltså utgå från frågor som 

berör tolkningsprocesser i teorin om det narrativistiska paradigmet, det vill säga 

det steg i utvecklandet av den narrativa kompetensen som handlar om det 

intellektuella bearbetandet av det erfaret förflutna.321 Forskningsfrågan är: hur 

tolkar och begripliggör lärare och elever det erfaret förflutna?   

 

Frågan är mycket sammansatt. Det beror inte minst på att innehållet i den kurs 

klassen läser är omfattande och komplicerat och att eleverna som vi såg i det 

förra kapitlet ofta möter det historiska innehållet omväxlande som tolkande och 

färdigtolkade utsagor, där det viktiga inte sällan förefaller vara att lära sig vilka 

tolkningselementen är – exempelvis i form av historiska stoffbegrepp som 

nationalism eller imperialism. När elever mer självständigt ska uttala sig om 

orsaker, händelseförlopp eller följder konfronteras deras pågående lärande med 

tolkningsstrategier som de troligtvis inte känner till. Ett sätt att synliggöra 

komplexiteten är att analysera klassrumsdialogen med hjälp av de 

historievetenskapliga begriplighetsmodeller som lärare, läromedel och elever tycks 

begagna sig av för att sätta samman de historiska utsagorna till större, 

sammanhängande helheter. Till kapitlets undersökning hör också en delstudie 

av personifikationer i lektionsspråk och i läromedelstexter. 

 

Utgångspunkten är en tät beskrivning av en lektion som hölls en vecka efter den 

som inledde föregående kapitel. Anledningen till att just denna lektion valts ut 

är att den tydligt speglar olika problem kring klassens tolkande och 

begripliggörande aktiviteter.  

Lektion 4, måndag morgon 

Det har gått en vecka nu med historiska studier. Klassen har haft tre lektioner 

om första världskriget och eleverna börjar bli bekanta med innehållet. Deras 

intresse för ämnesområdet förefaller gradvis öka. Men det är samtidigt en vanlig 
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vardag i klassrummet och det tar lite tid innan lektionen startar på allvar. Några 

elever är kraftigt försenade. Det är inte särskilt ovanligt att någon eller några av 

eleverna kommer sent. Men någon iakttagbar irritation över elevernas drop-in 

förekommer inte från Carolines sida. En viktig detalj i sammanhanget är att 

många elever till följd av profilvalet har lång resväg till skolan och förseningar i 

kollektivtrafiken förklarar att de ibland har svårt att passa tiden. En trolig 

anledning till att de sena eleverna inte blir ifrågasatta är också att Caroline inte 

vill förlora tid och fokus från det man gör på lektionerna. Det är inte särskilt 

ovanligt att hon kan öppna dörren för en försenad elev medan hon fortsätter att 

tala om det historiska stoffet, säga ett glatt hej till den sena eleven, och sedan 

fortsätta sin framställning med endast någon sekunds fördröjning.  Precis som 

den föregående veckan är det också denna måndagsmorgon ett oväsen utanför 

dörren till korridoren. I dag blir de stökande sjuorna tillsagda av Henrik som 

spontant reser sig från sin bänk och går ut i korridoren och säger till när de låter 

så mycket att det blir svårt att höra vad som sägs i klassrummet. Störningarna 

blir efter detta inte fullt så påtagliga som under förra måndagen även om 

enstaka skrik och slamrande skåpdörrar inte upphör helt förrän sjuornas lektion 

börjar.  

 

När Caroline inleder lektionen frågar hon först eleverna med en lite ironisk ton 

om de tänkt på första världskriget under helgen. Jag uppfattar att frågan, precis 

som öppningsreplikerna föregående vecka, tycks kunna fungera som en slags 

inbjudan till en gemensam utgångspunkt för dagens arbete. Man kan tänka sig 

att den antydningsvis refererar till livet utanför skolan, något som kanske både 

hon och eleverna kan värdera som viktigare. Men frågan kan också tolkas som 

att den markerar att det är ett arbete som måste göras i skolan, ett arbete som 

kanske inte alltid är lustbetonat. Hur man än tolkar den här inledande dialogen 

upplever jag det som att elever och lärare både nu och annars har skapat en god 

undervisningston på lektionerna, där lärarens roll inte är att vara uppfostrare 

utan snarare arbetsledare i det gemensamma tolkningsarbete som utförs. Detta 

skapar en närhet utan att det för den skull leder till att relationen blir privat.322 

Öppningsrepliken får också omedelbart respons från en av flickorna som sitter 

nära katedern: ”Det enda jag tänkte på” säger hon med samma ironiska tonläge 

som Caroline begagnade.  ”Eller hur…” fortsätter Caroline och tillägger 

skrattande: ”Nej, inte jag heller ska jag säga, så mycket, faktiskt…”323 
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En fråga kräver svar – fem minuter som blir långa  

Men alla elever nappar inte riktigt på denna inbjudan till en lagom distanserad 

gemenskap kring skolarbetet i dag. Det verkar som om Johanna visst har tänkt 

på det historiska stoffet under helgen. Hon vill verkligen veta mer om första 

världskrigets aktörer. Strax efter det föregående replikskiftet ställer hon en fråga 

med en uppfordrande ton, hon närmast kräver ett svar.  

 
Johanna: Jag fattar inte riktigt vilka det var som krigade och vad som hände och 

varför blev dom … varför, alltså … alltihop, jag förstår inte!  

 

Troligtvis är det fler i klassen som tycker det är svårt att få grepp om det man 

håller på med. Johanna får i alla fall stöd från Ida som inte heller verkar ha 

kommit till klarhet över aktörer, orsaker och händelseförlopp. Som jag uppfattar 

det är det en del av Carolines professionalism att hon nu snabbt anpassar sig till 

en oväntad situation. Hon tycks på en gång förstå att det behövs en repetition 

om bakgrunden till kriget trots att de redan har arbetat med denna fråga under 

tre lektioner nu. Det ska senare visa sig att hon planerat att beskriva soldaternas 

verklighet på västfronten i dag, men denna beskrivning får alltså vänta i det läge 

som uppstått. Den snabba vändningen åskådliggör också hur Caroline gärna 

låter elevfrågor styra över viktiga delar av undervisningen. Men det synliggör 

troligen också hennes ämnesdidaktiska val. Att eleverna kan tolka och förstå det 

förflutna förefaller vara viktigare än att gå vidare med det historiska skeendet.  

 

Caroline säger först att de ska ta fem minuter till Johannas fråga. På så sätt vill 

hon antagligen ändå markera att det finns fler saker som hon trots allt vill ta upp 

med eleverna i dag. Det är kanske också en förhoppning om att det här 

momentet inte ska ta så lång tid. Men Johannas fråga visar sig öppna för fler 

funderingar och frågestunden övergår i en över tjugo minuter lång repetition av 

förra veckans arbete. Alla elever deltar visserligen inte i samtalet och det är 

fortfarande många som sysslar med annat. Ljudinspelningen registrerar 

exempelvis sms-trafiken (som elektriska störningar) från dem som sitter närmast 

katedern vid omkring tio tillfällen denna lektion. Men de som deltar i samtalet 

visar stort intresse och engagemang. 

 
Caroline: Vi kan väl … vi kan väl bara ta fem minuter och repetera 

händelseförloppet? Och då tänker jag så här, för det första, vi började ju titta lite 

grann på en tid som man kallade för […] ”den väpnade fredens tid”, så vackert eller 

poetiskt kanske… Och kommer ni ihåg, slutet av 1800-talet där, med dom här 

stormakterna i Europa, började … eller var i konkurrens med varandra … och var 

också väldigt rädda för varann, vad var det som hände under den här tiden, hör ni, 
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som gjorde att spänningarna byggdes upp i Europa, kan man säg … är det nån som 

kan … bara snabbt [… ]? Var inte blyga!  Isabelle.  

Isabelle: Var det han … prinsen … Franz Ferdinand, som gjorde så att … 

Flicka [faller Isabelle i talet ]: … var det som startade allt? 

Isabelle [fortsätter på sin replik]: … som … blev skjuten?  

Caroline: Ja, alltså, det är ju den här, det är ju gnistan, eller hur…  

Isabelle: Mm. 

Caroline: … man pratar om? Men jag tänker på, innan Franz Ferdinand blev skjuten, 

så har ju dom här länderna ju inte kommit så bra överens på en ganska lång tid. Vi 

har pratat om [betonar de följande orden som uttalas långsammare, som i en 

uppräkning] ”nationalism, imperialism, försvarsallianser, upprustning” … [återgår till 

vanligt tonläge] kommer ni ihåg nu? Mm, vad har vi sagt om allt det här då ra?  

 

Carolines första repetitionsfråga visar att det hon menar med ”händelseförloppet” 

verkar befinna sig på en annan nivå än det konkreta skeendets. Hon utgår i sin 

beskrivning av ”det som hände” från en kronologisk epokbeteckning ”den väpnade 

fredens tid” och ger eleverna antydningar om de storpolitiska krafter som var i 

rörelse under den lugna ytan. Isabelle tycks däremot ta fasta på en annan sida av 

uttrycket händelseförloppet och talar om detta som led i ett konkret, iakttagbart 

skeende. Hennes utgångspunkt är skotten i Sarajevo. Caroline förefaller i detta 

läge försöka styra in eleverna på att försöka komma ihåg det man talat om i 

förra veckan, att det bara var en utlösande faktor i ett utdraget händelseförlopp 

med mer djupliggande orsaker. När eleverna inte själva når fram till det 

efterfrågade betonar hon de historiska stoffbegreppen ”nationalism, imperialism, 

försvarsallianser, upprustning”. Caroline vänder sig därefter till Ida och frågar om 

hon kan repetera vad de under den föregående veckan sagt om dessa begrepp. 

Men Ida kan inte svara, den ursprungliga frågan från Johanna har uppenbarligen 

inte klarnat: 

 
Caroline: Vad har vi sagt om allt det här? 

Ida: Ja, jag… jag … försökte … det är det jag inte förstår!  

Caroline: Nej, är det nån, är det nån som kan hjälp… Är det nån som kan hjälpa till 

nu? Vad är det jag … vad är det vi har sagt om alla dom här sakerna? Vad är det 

som leder fram till det här … kriget? Bara jätte-jätte snabbt? [Niklas räcker upp 

handen] Niklas?  

Niklas: Jo, men det är väl det att det har skett jättemycket utveckling... 

Caroline: Mm? 

Niklas: … teknisk utveckling, och … liksom Tyskland har nyligen skapats [ett 

ohörbart ord i bullret när en flicka (som kommer sent) drar ut sin stol] och dom har.. 

samtidigt så ligger väl dom i fejd med Frankrike, och så är det massa andra som … 

det är många som vill ha egna länder och så. Det skapar konflikt.  

Caroline: Ja, absolut. Eh… är ni klokare? [Tystnad ett par sekunder.]  

Ida: [Tveksamt] Nej.  

 

Troligtvis tänker sig Caroline att Niklas lite trevande försök att ta upp tre av de 

faktorer man nämnt under förra veckan, nationalismen, industrialiseringen och 
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fransk-tyska kriget, ska få de andra eleverna att komma ihåg och se de 

orsakskedjor och bakomliggande faktorer som de talat om. Idas svar visar att 

det inte är så. Gradvis blir det allt tydligare att det inte är fråga om att eleverna 

har glömt vad de gjort förra veckan, utan att det nog snarare handlar om att de 

inte riktigt har begripit vad det handlar om, i alla fall inte ännu. Den första 

åtgärden för Carolines del blir nu att försöka klargöra vad Niklas har sagt. Jag 

tolkar det som att Caroline samtidigt som hon inte vill utsätta Ida för mer 

förhörsliknande frågor inte heller vill få Niklas att uppleva det som om han inte 

har förklarat tillräckligt tydligt. Han är ju trots allt inne på rätt spår. Att vi är 

mitt inne i någon slags komplicerad förhandling om hur man ska begripa det 

förflutna är nog i alla fall klart. Det är många betydelsenivåer som möts 

samtidigt i Carolines fortsatta replikskifte med eleverna: 

 
Caroline: Nej, men så här då, man tänker så här, det var jättebra Niklas, men här, 

man tänker så här, för det första så var det så att … Tyskland hade inte varit ett eget 

land utan det hade varit en massa småriken som i och för sig hade, dom hade haft 

nån typ av gemensamt styre under Preussen, men 1900- eh… 1871 så enas 

Tyskland och blir ett stort land och Tyskland industrialiseras väldigt, väldigt snabbt. 

Dessutom har dom varit i ett krig med Frankrike och snott åt sig två väldigt viktiga 

landområden, Elsass och Lothringen, kommer ni ihåg det här nu? [Några elever 

svarar svagt ja.] Ja, och så Frankrike dom är, är rädda och arga på Tyskland kan 

man säga, och Storbritannien dom tycker inte heller om tyskarna, varför inte då?  

Vad har Storbritannien för problem med Tyskland?  [Några sekunders tystnad] 

Carina: Konkurrenter?  

Caroline: Konkurrenter. Om vad då? 

Carina: Om att vara störst och bäst? 

Caroline: Störst och bäst. Absolut, och … konkret, kommer ni ihåg… 

Johanna: Vilka? Frankrike och Tyskland? 

Caroline: Fra.. Storbr… Nu är det Storbritannien och Tyskland. 

Johanna: Okej. 

Caroline: [skrattar till]  

 

Dialogen sker i ett högt tempo. Antagligen är det ett tecken på att Caroline 

fortfarande hoppas på att den här repetitionen ska klaras av på några minuter, 

de ligger redan sent i den planerade lektionens tidtabell. Samtidigt verkar det 

som om det höga tempot gör att allt fler elever nu helt förefaller att ha tappat 

tråden och har svårt att få klarhet i vilka aktörer man talar om.  Ida återtar i det 

läget initiativet. Kanske vill hon visa att hon nu börjat förstå vad det är man 

talar om och på så sätt kompensera för att det verkade som om hon inte kom 

ihåg förra veckans arbete nyss:  

 
Ida: Dom är konkurrenter om nånting som finns…[ohörbart]  

Caroline: Vad är dom konkurrenter om?  Jag sa ju det, om att bli världs… störst  

Ida: Ja. 
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Caroline: Ja, absolut. Och hur… eh… vad är det dom konkurrerar om, lite mer 

konkret, så där, förutom att vara störst så där?  

Josefin: Tyskland har ju… blivit, vad heter det, deras, vad heter det, industri har växt 

jättemycket och … ja, Storbritannien ville vara dom som producerade mest och 

sådära … det, … mest och flest och störst fabriker och… 

 

Här förefaller samtalet ske i en mer och mer personifierande språkdräkt. 

Ekonomiska bakgrundsförhållanden blandas med politiska målsättningar i 

beskrivningar där staterna framstår som allt otydligare fenomen. Ibland verkar 

det som det uppstår en referensanarki i dialogen när staterna ena sekunden 

motsvaras av ett kollektivt ”dom” och ibland framställs som en individ som har 

både känslor och viljor. Samtidigt som Caroline deltar i detta samtal med samma 

framställningssätt som eleverna tolkar jag det som att hon strävar efter att styra 

samtalet mot ett begripliggörande med helt andra ambitioner. För henne är det 

rimligtvis fråga om ett slags metaforiskt språk och en strävan efter helhet. Men 

frågan är om eleverna uppfattar det så. Dialogen verkar i alla fall ha kommit till 

ett kritiskt läge. Det tycks som om de elever som deltar i samtalet inte riktigt 

svarar på det Caroline efterfrågar.   

 
Caroline: Dom var ju vana vid det, för det var ju dom som [var] först, eller hur? 

Storbritannien hade ju nånting, tänk er Storbritannien, det var nu ett, … det var väl 

na…, världsimperium, så kan man säga, men om man tänker på Storbritannien i sig, 

moderlandet, så är det ett litet örike där i … eller hur? Vad var det Storbritannien 

hade som gjorde dom så mäktiga, Arvid? 

 

Caroline vill troligen att Arvid ska svara att Storbritanniens ställning som 

imperialistisk makt gjorde att den brittiska industrin – här finns en tråd till den 

föregående dialogen med Josefin – genom tillgång till kolonier kunde hämta 

råvaror och få avsättning för industriprodukter. Detta var något de talade om i 

förra veckan.  Men Arvid associerar förmodligen till den ursprungliga frågan 

som handlade om krigets orsaker. Han fokuserar i så fall alltså en helt annan 

aspekt av Carolines fråga och tänker på det militära läget.  

 
Arvid: Flottan.  

Caroline: Dom hade en gigantisk flotta, varför hade dom den här stora flottan för, 

vad skulle [dom] med den till? 

Arvid: För att dom hade så många kolonier så dom behövde kunna ha, liksom 

kontroll över allting.  

 

Nu är Arvid på rätt spår. Men det återstår en koppling till den ekonomiska 

utvecklingen. Den militära flottan kompletteras nu av Caroline med 

handelsflottan. Kanske är tanken att detta ska få Arvid att koppla till den dubbla 
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konkurrensen mellan stormakterna, den som både handlar om kolonier och om 

marknadsandelar: 

 
Caroline: Dom hade jättemånga kolonier och dom behövde kontroll över allting. Så 

dom hade två, om man säger, dels hade dom väldigt många handelsskepp förstås, 

eller hur? Sen hade dom också … för att dom här skeppen skulle kunna segla på 

världshaven så hade man också en ganska stor militär flotta. Mm. Och vad var det, 

Arvid, vad var det Tyskland ville nu […] eller varför kände sig Storbritannien hotade 

av Tyskland, tror du? 

Arvid: Eh… Nej, …eh…. det känns som … 

 

Arvid gör inte den koppling som Caroline vill att han ska göra, hon ger honom 

allt tydligare ledtrådar: 

 
Caroline: Nej, men tänk så här, växer Tyskland, dom … vi har varit inne på här att 

industrin växer, dom blir mäktiga… ja, rent ekonomiskt kan man säga… 

Arvid: Dom kanske ligger före i … typ eh… i teknologi. 

 

Här kopplar Arvid till ett ekonomisk-historiskt faktum, något som nämnts 

under förra veckan, att det var till den tyska industrins fördel att utvecklas 

senare så att den hade tillgång till modernare teknologi. 324 Men kopplingen 

mellan industrialisering, imperialism och risken för krig finns ännu inte med. 

Det verkar nog också lite tveksamt om Arvid verkligen begripit detta med 

konkurrensfördelarna med att ha den senaste teknologin. Nu förefaller svaren 

bli alltmera chansartade. 

 
Caroline: Ja, det gör dom, varför då tror du? 

Arvid: För att dom… [tystnad några sekunder] [hade]mer pengar.  

Caroline: Mm…?  Kan det varit en fördel också att dom var senare än 

Storbritannien, tror du, med att bygga upp sin industri, till exempel? 

Arvid: Ja, för dom har liksom många … gamla vanor att leva efter eller … eh 

 

Här talar de förmodligen förbi varandra. Trots att det var Arvid som tog upp 

frågan om den tyska industrins konkurrensfördelar är det inte helt osannolikt att 

han fortfarande har den militära aspekten i fokus och bara har försökt följa med 

i Carolines lotsning mot ekonomiska modeller, men nu inte längre hänger med.  

 

För varje steg i förklaringen av ”händelseförloppet” verkar Caroline i dialogerna 

alltså vilja syfta på mer abstrakta kategorier medan de elever som deltar i 

samtalet tar fasta på de konkreta. När Caroline vill att de ska se 

industrialiseringen, imperialismen, den växande nationalismen och de 

rivaliserande stormaktsförbunden som en samlande orsak till första världskriget 
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svarar Isabelle med mordet på Franz Ferdinand. När hon vill att eleverna ska 

bena upp problematiken genom att se hur Storbritanniens roll som ledande 

världsmakt grundats på ett kolonialvälde och ekonomisk framgång och att det 

var denna ställning som nu hotades av Tyskland, svarar Arvid med att den 

brittiska flottan är störst och att den ökande industriella konkurrensen mellan 

tysk och brittisk industri är en fråga om tysk kapitaltillgång och ”gamla vanor”.  

Det verkar inte riktigt finnas någon linje i detta resonemang. Det framstår 

snarare som nedslag i ett antal uppsnappade fakta än som orsaksförklaringar.  

 

Det dröjer ytterligare ett stort antal replikskiften som följer detta mönster innan 

Caroline tillsammans med sina elever får ihop något som liknar en 

sammanhängande bild av orsakerna till konflikterna som föregick första 

världskriget. Mödosamt rekonstruerar man de två alliansernas medlemsstater 

och reella konflikter bland annat på Balkan. De får också med skotten i Sarajevo 

och svarta veckan. Till slut lyckas man alltså enas om någon slags 

kompromissförståelse där Caroline och klassen är överens om att det 

komplicerade händelseförloppet leder fram till att krigsplanerna trots allt 

verkställs. Den sista pusselbiten står Anna för när hon tar in Storbritanniens 

krigsförklaring som en konsekvens av den tyska invasionen av Belgien.  

 
Anna:  […] men så då gick dom genom Belgien som var neutralt och dom hade lovat 

både, alltså, båda allianserna hade lovat liksom Belgien att… dom inte skulle angripa 

dom, så gick dom genom där i alla fall och då … eh… då blev Storbritannien arga 

och sa att dom [tyskarna] var tvungna att … liksom retirera, men det gjorde dom inte, 

så då, förklarade Storbritannien krig mot dom. 

”… så såg det ut i alla fall” – om kriget på västfronten  

I detta läge, efter nästan en halvtimme, kan Caroline övergå till det planerade 

momentet, en genomgång av situationen på västfronten. Den består av en 

beskrivande rundmålning med många realistiska detaljer. Avsikten tycks vara att 

eleverna ska få veta något om krigets grymma vardag och samtidigt få 

kännedom om det historiska stoffbegreppet ”skyttegravskrig”. Att detta innebar 

att kriget inte kunde avgöras på slagfältet framstår som en av lektionens 

poänger. Caroline håller i merparten av den resterande lektionen. Genomgången 

inleds med att hon markerar att händelseförloppets kronologi nu upphör och att 

man nu ska stanna upp och titta på ett fenomen som är utdraget över tid, mer 

av ett tillstånd än en händelsekedja med andra ord:  

 
Caroline: Okej, hör, ni! Hysch! Nu så! Nu! Hysch! Hysch! Eh… Man kommer in i 

Frankrike, tyska soldaterna kommer in i Frankrike och man lyckas till en början 
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ganska… väl, man kommer långt, man, alltså det här går ju väldigt fort och det finns 

väl, man kommer in […] i Frankrike, man kommer nästan fram till Paris, innan man 

möter på … eh… franska och brittiska trupper som, försöker slå, som slår tillbaka 

dom tyska trupperna, och man måste retirera, så heter det ju när man går tillbaka, 

eller hur?  Man retirerar man får gå bakåt igen, alla fall, det här kriget på västfronten, 

det blir ett ”skyttegravskrig”. Och jag vet inte om ni vet vad en skyttegrav är, eller om 

ni kan föreställa er? 

 

Den nästan omärkliga övergången från händelser till tillstånd framställs genom 

Carolines bruk av historiskt presens, futuralt presens och vanligt presens i 

samma replik. Till synes använder hon sig av samma tempusform fastän det är 

stora skillnader i betydelse: ”man kommer in i Frankrike […] nästan fram till Paris” 

(historiskt presens – vi befinner oss i augusti/september 1914); ”kriget […] blir 

ett skyttegravskrig” (futuralt presens, vi blickar framåt från 1914, där vi nyss 

befann oss) och ”om ni vet vad en skyttegrav är, eller om ni kan föreställa er?” (presens 

med presént betydelse, vi är i nuet, 2009).325 Carolines avslutande fråga stannar 

alltså upp i det verkliga nuet, i elevernas och hennes klassrumsverklighet, med 

en fråga som handlar om en konkret företeelse som går att beskriva, något som 

fanns då men som också skulle kunna finnas nu. Det verkar alltså vara ett 

maximalt utnyttjande av det historiska fackspråkets möjligheter att med små 

medel markera skillnaden mellan riktning och befintlighet som används här.326 

Det är naturligtvis svårt att avgöra om detta är en medveten språkhandling och 

om eleverna i så fall uppfattar dessa subtila signaler. Men det är så det kommer 

att fungera. Som svar på Carolines fråga förklarar först Carina och sedan Love 

vad de vet om skyttegravar och deras förklaringar utgår inte så mycket från 

deras föreställningar om första världskriget utan mer tidslöst, från allmänna 

idéer om fenomenet. Det handlar troligen om minnesbilder av filmer eller 

foton. Carinas uppfattning är ganska diffus medan Love uttryckligen hänvisar 

till sina förkunskaper om andra världskriget. Caroline kompletterar elevernas 

försök att i ord beskriva fenomenet med att rita en bild på tavlan och samtidigt 

understryka att skyttegravskriget på västfronten innebar ett stillastående krig 

med fruktansvärda umbäranden för soldaterna som följd.  

 

Den fortsatta genomgången blir ett möte mellan Carolines ambition att i breda 

penseldrag måla upp soldaternas helvete och elevernas frågor som kretsar kring 

konkreta detaljer och pusselbitar i korta händelsekedjor: hur gjorde soldaterna 

när de byggde skyttegravarna? Hur fick soldaterna mat? Hade de inte flygplan? 

Varför flydde man inte från stridslinjerna när man blev anfallen? Ofta verkar 

frågorna vara färgade av känslor som speglar att eleverna har levt sig in i 
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villkoren för soldaterna. En av de emotionellt laddade elevreaktionerna fastnar 

på ljudinspelningen när Caroline precis har beskrivit vad som hände under den 

tillfälliga vapenvilan under den första krigsjulen, att soldaterna från vardera 

sidan kunde mötas och bjuda varandra på cigaretter för att dagen därpå starta 

skjutandet igen. Medan hon skriver några nya ord på tavlan hörs följande 

kommentar: 
Flicka: Det är ju helt bisarrt, alltså,[förställer rösten] ”vi tar en cigarrett”, ba så, strax 

ba, [förställer rösten]”nu går vi ner bakom vallen och dödar varandra”, alltså det är ju 

helt jävla vrickat!  

 

För att tydliggöra för eleverna vad kriget kunde innebära på västfronten 

exemplifierar Caroline med slaget vid Somme där hon med stark betoning 

understryker hur många soldater som stupade, att man drabbades av råttor och 

löss, att den brittiske generalen Haig kom att kallas ”slaktaren vid Somme” efter 

sina fruktlösa försök att bryta genom de tyska linjerna. ”Vad hemskt!” säger 

någon annan av eleverna som sitter nära inspelningsutrustningen när Caroline 

beskriver de ruttnande skyttegravsfötterna på soldater som tvingades stå stilla i 

vattenfyllda hål i väntan på nästa anfall. Att soldaterna ofta åt konserverat kött 

men ibland kunde tvingas äta av de döda hästarna väcker andra reaktioner, man 

hör att samtalen tar fart längre bak i klassrummet när ämnet handlar om mat. 

Med hjälp av en genomgång av de olika stridsmedlen som hon skrivit på tavlan 

summerar till slut Caroline den bild hon har skapat av kriget på västfronten: 

 
Caroline: Men så såg det ut i alla fall, råttor, löss, ruttna fötter, lik som ligger i högar, 

på det här ingenmanslandet […]. 

 

Caroline hinner kortfattat också introducera temat för torsdagslektionen, 

propagandaaffischer, innan de slutar. Troligen skulle hon ha talat längre om 

detta om inte repetitionen av krigsutbrottet kommit emellan. Nu kommer hon 

in på detta tema när hon förklarar att soldaterna inte kunde meddela sig fritt 

med omvärlden när de befann sig vid fronten, att breven censurerades.  Det 

ledde till att människorna på hemmafronten var dåligt informerade om villkoren 

för soldaterna. Sekretessen var samtidigt viktig eftersom ett ohämmat flöde av 

kunskaper om förhållandena kunde försvåra arméernas rekrytering av nya 

soldater till fronten, det som affischerna gör reklam för. Det fanns alltså en 

orsak också till detaljen om brevcensuren. Avslutningen av den fjärde lektionen 

stämmer sålunda väl med Carolines ämnesuppfattning så som vi mött den förut: 

”… ingenting bara blir, utan det finns skäl …” 327  
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Inte bara brist på tid  

Ur Carolines perspektiv bör det ha varit aning omtumlande att mötas av 

Johannas fråga på måndagsmorgonen under den fjärde lektionen. Även om hon 

anpassade sig snabbt till situationen och genomförde en nödvändig repetition är 

det mycket som talar för att Caroline inte riktigt var beredd på elevernas 

uppenbart rätt suddiga bild av första världskriget. Hon hade planerat att tala om 

västfronten den här morgonen, inte att hamna i en ny genomgång med basala 

fakta om vilka stater som stred mot vilka andra stater, inte heller i de krångliga 

frågorna om krigets orsaker.  Mot slutet av repetitionen säger Caroline till 

eleverna att ”det är konstigt det där, man tror att man sagt någonting och sen så … 

[skratt] tror man att man aldrig mer ska behöva säga det, men så enkelt är det ju inte.”328  

 

En bidragande orsak till problematiken är säkert den tidsbrist som Caroline och 

eleverna flera gånger hänvisar till intervjuerna. Tidsnöden gör att man jagar 

igenom stoffet och sällan får chansen att reda ut lite mer komplicerade samband 

eller perspektiv. Men det är inte rimligt att tänka att svårigheterna för eleverna 

att få grepp om första världskriget enbart kan förklaras med denna brist på tid. 

En del av problemen uppstår troligen av den anledning att det man talar om i 

klassrummet verkligen är mycket sammansatta och svårutredda frågor, också för 

yrkeshistoriker. 329  Därför är det viktigt att titta närmare på de begriplighets-

former som uppstår i undervisningen. Som jag ser det handlar det om möten 

mellan olika sätt att försöka förstå det förflutna. Ibland tycks dessa möten 

fungera bra men ibland verkar sätten att förklara allt för olika för att riktigt 

fungera i en kommunikation.  

 

Elever och lärare förefaller emellertid ha samma strävan efter att förstå varandra 

som vi kunde lägga märke till redan i den första lektionens dialoger. Men här 

blir det ännu tydligare att de ibland tycks sakna termer som kan hjälpa dem att 

föra dialogen vidare. Ett belägg för att svårigheterna i kommunikationen 

troligtvis beror på denna avsaknad av gemensamma uttryck om sammanhangen 

får man om man jämför den första delen av lektionen med den andra. Så länge 

de samtalar om frågor som rör det förnimbara, hur det såg ut och var på 

västfronten, tycks klassrumsinteraktionen fungera mycket bra. Det verkar som 

det är när samtalet kommer in på översikten över den ”stora” historien som det 

är svårare att komma överens om vad det är man talar om. Därför ska vi i den 
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följande analysen också koncentrera oss på denna lite mer problematiska 

kommunikation.  

En analysmodell för den tolkande aktiviteten 

I den följande analysen kommer jag att titta på de olika slag av begripliggörande 

utsagor som jag identifierat i materialet för att försöka se hur Caroline och 

eleverna använder dessa i sin kommunikation. Det är i huvudsak två områden 

som kommer att belysas. Det första handlar om bruket av de 

begriplighetsformer som ligger nära de vetenskapliga termerna historisk 

förklaring, historisk klassifikation och historisk kolligation, jag kommer att tala 

om förklarande, klassificerande och kolligerande begriplighetsformer. Det andra 

området handlar om bruken av personifikationer av olika slag. För att dessa teman 

ska bli tydliga måste jag mer i detalj först utreda vad jag avser med dessa termer 

i ett undervisningssammanhang.   

Förklarande, klassificerande och kolligerande begriplighetsformer 

Vi kan i den nyss refererade fjärde lektionen se exempel på samtliga av de ovan 

nämnda begriplighetsformerna. Den historiska förklaringen går ut på att en faktor 

kan förklara en annan, x gav upphov till y. Det är den typen av förklaring som 

vi såg att Anna använde när hon hävdade att Tysklands invasion av Belgien 

ledde till att Storbritannien förklarade krig. Den historiska kolligationen är en 

begriplighetsform som sammanför historiska företeelser till en enhet: m och n 

och o bildar tillsammans p. Således kan man i referatet se att Caroline 

begripliggör krigshotet genom att sammanföra industrialisering, konkurrens om 

kolonier och stormakternas maktkamp. Den historiska klassifikationen går ut på 

att identifiera egenskaper i ett fenomen som skiljer det från ett annat, x är en y. 

Den brukades i det föregående då Caroline klassificerade kriget på västfronten 

som ett ”skyttegravskrig” som hade vissa bestämda egenskaper (stillastående 

krigföring, desperata försök att besegra den jämnstarka fienden, experiment 

med nya vapentyper, vidriga förhållanden för soldaterna, bristande stridsvilja). 

Klassifikationer blir betydelsebärande först vid jämförelser då det går att skilja 

det ena från det andra; västfronten var ett stillastående skyttegravskrig medan 

östfronten var ett rörligt krig där fronten förflyttades hundratals mil. 330 

I det följande kommer jag tala om förklarande, klassificerande och kolligerande 

begriplighetsformer. Skälet till denna nyansering är att jag vill markera att det 
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finns betydande skillnader mellan yrkeshistorikers förklaringar och de som 

uppträder i ett klassrum. Det finns en förbindelse mellan det vetenskapliga 

synsättet och den verksamhet som pågår i skolorna men det är naturligtvis inte 

samma sak. Varken lärare eller elever använder troligtvis någon av dessa 

begriplighetsformer medvetet. För Caroline som är utbildad i ämnet är det 

rimligt att anta att de kan vara en integrerad del av hennes historiska tänkande 

men det är inte som akademisk historiker hon uppträder i klassrummet. För 

eleverna är historiska förklaringar något de håller på att upptäcka. Att utan 

vidare jämföra dessa försök att begripliggöra det förflutna med professionella 

användningar kan därför inte tänkas bli särskilt fruktbara. Samtidigt tycker jag 

mig i materialet se att mötet mellan Carolines förståelse och elevernas ofta 

handlar om möten mellan sådana typer av begriplighetsformer; participformen 

förklarande, klassificerande och kolligerande understryker därför att det är något 

pågående, inte något avslutat som vi försöker få syn på.  För mig som forskare 

har termerna fungerat som klassifikationer och gjort det möjligt att sortera 

yttranden som elever och lärare gör.  

Personifikationer 

Personifikationer kan användas som en förkortning av långa resonemang i 

historiska utsagor. När jag nyss skrev om Storbritanniens krigsförklaring 

handlade det om en sådan förkortning. Den tog inte hänsyn till att beslutet 

fattades efter vissa överväganden av vissa ledamöter i den brittiska regeringen 

vid ett visst tillfälle då de hade sammanträde. Storbritanniens regering blir i detta 

fall synonymt med staten Storbritannien som tänks uppträda som ett samlat 

subjekt, närmast som en individ.331 Medveten användning av personifikationer 

förekommer också ofta i massmedialt språkbruk. I en för undersöknings-

perioden aktuell tidningsrubrik kunde man exempelvis läsa ”Kina hotar spräcka 

klimatavtal”.332 Att lära sig använda och förstå personifikationer tillhör med 

andra ord en del av det som får anses som ett (av många) generella mål med 

undervisningen i historia och andra samhällsorienterande ämnen. Man kan helt 

enkelt se bruket av personifikationer som en del av den slags språkundervisning 

som den brittiske historiedidaktikern Chris Husbands menar är en nödvändig 

del av skolämnets målsättning.333  
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 Berge (1995) s. 86ff  
332

 Dagens Nyheter 2009-12-13  
333
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Men personifikationer kan också uppträda som en slags förenklingar i skolans 

historieundervisning.334 I tidigare forskning har man kunnat iaktta hur elever 

tenderar använda denna typ av förenklingar när de konfronteras med abstrakta 

och strukturella förklaringar. Dessa förenklingar kan förändra det avsedda 

lärandet så att strukturella förklaringar blir förvandlade till intentionella 

handlingar utförda av enskilda personer. Institutioner, organisationer, sociala 

rörelser och fenomen som revolutioner blir förvandlade till vilja och handlingar 

hos de enskilda individer som ingår i dem.335  

 

Vi kunde i det förra kapitlet lägga märke till att personifiaktioner av den typ som 

motsvarar ett etablerat uttryckssätt, där stater framträder som aktörer, var 

vanliga i elevernas läromedelstexter och i dialoger på lektioner. I referatet av 

lektion fyra förekommer såväl denna typ som förenklingar som tidigare 

forskning uppmärksammat. I det andra analytiska avsnittet av det här kapitlet 

undersöker jag detta mer i detalj i syfte att se vilken betydelse bruket av 

personifikationer har för kommunikationen under de här historielektionerna.  

Ett möte mellan tre divergerande begriplighetsformer 

Ett sätt att bättre förstå varför det blev en så komplicerad repetition under 

lektion fyra är att återvända till samtalen om en läromedelstext som ägde rum 

under den lektion som föregick denna. Vad vi ska titta på är hur Caroline 

begripliggör första världskriget och jämföra detta med lärobokstexten och vad 

eleverna säger. 

Caroline: bakomliggande orsaker, händelser och framförliggande verkan  

Vi kunde i det föregående kapitlet se hur Caroline talade om för eleverna att det 

inte var detaljerna som var det viktiga, att det viktiga var att få ett ”hum” om 

händelseutvecklingen i det förflutna. Att arbeta med överblickar innebär 

troligen alltid att någon form av kolligerande eller klassificerande 

begriplighetsform prioriteras framför den historiska förklaringens 

kausalitetsfokusering. Medan den historiska förklaringen strävar efter att 

tydliggöra så detaljerat som möjligt varför något händer hänger överblicken på 

systematiseringar, förenklingar och andra typer av samband där kausaliteten ofta 

är underförstådd. Överblicken kräver också utelämnande av de fakta som inte är 

                                                 
334

 Ola Halldén har som framgick av forskningsöversikten påvisat förekomsten av sådana 
förenklande personifieringar. Han skiljer på tre former av personifieringar som han kallar 
”mentaliseringar”, ”personifikationer” och ”personaliseringar”. Halldén (1994) s. 16f 
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relevanta.336 Det framgår av Carolines presentation att hon verkar tänka i sådana 

banor när hon säger att studierna syftar till att eleverna ska få klart för sig att 

många olika faktorer kan samverka för att skapa ett historiskt fenomen, det vill 

säga att historiska skeden inte bör begripas som enkla kausala samband i 

enfaktorförklaringar. På ett ställe under den första lektionen ger hon explicit en 

tydlig hänvisning till en kolligerande begriplighetsform: 

 
Caroline: … den här misstänksamheten som man hade mot varandra, alltså den, 

den blev ju så att man skulle vara störst och bäst och dom skulle ha mest, man 

skulle ha en industri, man skulle vara rikast ja …. man…. det byggdes upp en massa 

misstänksamhet man började rusta och… bygga vapenfabriker och sluta allianser 

med varandra, det var ju allt det här då, […] massor med saker tillsammans liksom, 

som utmynnade i den stora katastrofen.
337

 

 

En kolligerande begriplighetsform handlar om att ”massor med saker tillsammans” 

utgör en förklaring. Men hur ser den bild ut som Caroline presenterar för 

eleverna? Till att börja med får vi försöka urskilja vad som framställs som 

orsaker och verkan utsagorna om första världskriget, Versaillesfreden och 

mellankrigstiden. Vi har på flera ställen kunnat se att hon avvisar tanken på att 

skotten i Sarajevo skulle kunna vara enfaktorförklaring till kriget. Vad som 

också tidigt framgår är att ett fenomen som Versaillesfreden både kan vara 

orsak och verkan och att det finns olika abstraktionsgrader i resonemanget. Jag 

finner skäl att se återgivningen som tredelad, där de bakomliggande orsakerna 

och den framförliggande verkan har högre grad av teoretisk konstruktion än de 

händelser som finns däremellan. Caroline försöker redan tidigt göra sina elever 

uppmärksamma på att de ska uppfatta första världskriget händelseförlopp som 

sekundärt:  

 
Caroline: Sen ska vi springa förbi …. nästan […] själva kriget i sig, vi ska nämna de 

stora sakerna som västfronten och östfronten och [… ] varför kriget blev så 

långvarigt och lite så där, men väldigt, väldigt schematiskt, och sen ska vi i stället 

dyka ner och titta på vad händer när …. när det blir fred, fredsfördraget som skrivs, 

och vem är det som får skulden för det här kriget och vilka konsekvenser får det för 

framtiden.
338

 

 

                                                 
336

 Anders Berge skriver att en kolligation handlar om att ”beskriva och karakterisera en viss 
verklighet”, Berge (1995) s. 17. Idéhistorikern Søren Kjørup refererar den amerikanske filosofen 
Arthur C. Dantos analys av ”atomära” och ”molekylära” berättelser: de flesta berättelser är i 
allmänhet förkortningar av händelseförlopp som sammanförs till ”molekyler”. Kjørup (2009) s. 144ff. 
Som jag förstår det kan man därför betrakta exempelvis ”första världskriget” som ett konglomerat av 
molekylära och atomära berättelser där delberättelsernas inbördes relationer inte sällan saknar direkt 
kausalitet.  
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Den tankemodell som tycks styra framställningen skulle därmed kunna få 

följande utseende – modellen består av flera olika steg där kolligerande och 

förklarande begriplighetsformer används omväxlande:  

 

 
imperialism                                    upprustning                         
        +                            stor-                     +                        ökad       skotten       svarta                       Ver-          1900- 
industrialisering       makts-    →  krigsplaner               krigs- → i Sara-   → veckan → KRIG →  sailles- → talets 
        +                         konflikter               +                         risk          jevo                                              freden      histora 
nationalism                                   militära allianser                        
                                                                                                            
                                                                                                                                                                  
--------------------------------------ORSAKER -----------------------------|-------------HÄNDELSER------------|----VERKAN---→ 

 
Figur 6.1 Lärarens begriplighetsmodell  
 
 
Lite mer i detalj går det att beskriva hur Caroline bygger upp modellen under 

den första veckans lektioner. Imperialismen, industrialiseringen och 

nationalismen utgör en kolligerande orsaksförklaring till stormaktskonflikterna 

runt sekelskiftet 1900. Tysklands industrialisering skapade en 

konkurrenssituation med framför allt brittisk industri. Frankrike och 

Storbritannien tävlade sedan länge om kolonier men här kom nu också det nya 

tyska riket – som tillkommit som ett resultat av nationalismen – att bli en ny 

aktör. Nationalismen skapade också spänningar inom den gamla mångnationella 

stormakten Österrike-Ungern där Ryssland genom panslavismen gjorde 

Balkanländernas, i synnerhet Serbiens, gränsdragningsfrågor heta. En orsak till 

Rysslands ambitioner att utvidga sitt landområde och nå fram till världshaven är 

rikets imperialistiska ambitioner och behov av utskeppningshamnar. Den gamla 

gränskonflikten mellan Frankrike och Tyskland om Alsace-Lorraine kan tolkas i 

termer av såväl ökad industrikonkurrens som ökad nationalism. Detta är i 

huvudsak budskapet i den första lektionen i lektionsserien.339  

 

Att stormaktskonflikterna ledde till militär rustning, krigsplaner och allianser 

begripliggörs genom historiskt förklarande. Det är här, i den spända situationen 

mellan stormakterna, som de tre fenomenen samtidigt ingår i en ny kolligerande 

orsaksförklaring: krigsplanerna och den ökade rustningen skapade behov av 

allianser. Alliansernas tillkomst innebar krav på fortsatt krigsplanering och 

upprustning enligt en kapprustningsmodell. Hela denna situation ledde 

tillsammans till en ökad krigsrisk. Detta behandlas under den andra lektionen. 

Då fick eleverna också arbeta med en smågruppsuppgift som gick ut på att 
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försöka gruppera stormakterna i det två maktblocken ententen och 

trippelalliansen med utgångspunkt i vad de då visste om konfliktrisker mellan 

respektive stormakter.340  

 

Framställningen får under den tredje lektionen (den som vi strax ska titta lite 

närmare på) en mer konkret form. Här är ett av ämnena skotten i Sarajevo och 

svarta veckan. Under denna lektion läser klassen i läroboken och samtalar om 

innehållet. En framträdande poäng i både Carolines och lärobokens 

framställning är att skotten i Sarajevo är den tändande gnistan som startade det 

förlopp som senare blev första världskriget. Ingen av de handlingar eller 

händelser som ingår i detta händelseförlopp tillskrivs varken av lärare eller av 

bok något annat än en delförklarande karaktär. Ingen enskild handling eller 

händelse får med andra ord en enfaktorförklarande roll.  

 

Jag tolkar alltså att det centrala i Carolines begriplighetsmodell, så som den 

framstod på lektionerna, sammanfattningsvis är att det fanns starka och mäktiga 

krafter som ledde till första världskriget, att det inte fanns någon enskild aktör 

eller händelse som kan pekas ut som orsak till kriget och att ingen kunde stoppa 

utvecklingen eftersom dessa krafter var för mäktiga. Som krigets yttersta orsaker 

framstår industrialiseringen, imperialismen och nationalismen. Kriget främsta 

direkta verkan är Versaillesfreden som i sin tur kan ses som en av de viktigaste 

orsakerna till den fortsatta händelseutvecklingen under 1900-talet där några av 

följderna blir andra världskriget och kalla kriget. Kriget var på så sätt en 

urkatastrof för 1900-talet.  

Läroboken: förändring och kontinuitet i en funktionalistisk 
begriplighetsmodell 

Det finns som nämnts en del likheter mellan Carolines och lärobokens 

framställning av första världskriget. Det handlar framför allt om synen på 

handlingar och händelser där de enskilda aktörernas betydelse har en 

underordnad roll i förhållande till den begriplighetsmodell lärobokens utgår 

från. Men sedan glider bilderna isär. Textens aktörsperspektiv är starkt inriktat 

på staterna och när det gäller begripliggörande av konflikter och konfliktrisker i 

Europa är det snarare de historiska tankebegreppen förändring och kontinuitet 

som är de viktigaste, inte orsak och verkan som i Carolines modell. Men bilden 

är lite svårbestämd. Det verkar som om kontinuiteten består av en pendelrörelse 

mellan maktbalans och rubbad maktbalans i förhållandet mellan Europas 
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stormakter och att förändringarna består av de skillnader som uppstår under 

perioder av rubbad maktbalans, när så att säga pendeln vänder. Pendelrörelsen 

förutsätts fortsätta framåt och varje stadium av balans är därför endast tillfällig. 

Det verkar som om förändringarna är kontinuerliga och kontinuiteten 

föränderlig, fast inte som ett flöde över tiden utan som en lagbunden växling 

mellan två tillstånd i ett system som i grunden är närmast oföränderligt.341  

 

Man skulle därför kunna betrakta lärobokens begriplighetsmodell som 

funktionalistisk, det vill säga att den försöker beskriva hur ett trögrörligt 

fenomen, i det här fallet växlingarna mellan krig och fred i Europa, skapar en 

kedja av ständigt upprepade situationer som så att säga förklarar sig självt. 

Modellen söker inte att närmare undersöka orsaker till varje händelse var för sig, 

utan ser snarare händelseförloppet som en funktion av denna bakomliggande 

orsak, som skulle kunna beskrivas som en strävan efter ett 

jämviktsförhållande.342  Efter en tid i jämvikt följer en ny instabilitet vars 

yttersta orsak förefaller vara att den tidigare jämvikten inte längre föreligger, att 

brister uppstått och när dessa förhållanden blir uppenbarade utlöses till slut ett 

krig som slutar i en fredsöverenskommelse och en ny balans. Allt utgår från ett 

antagande om att det finns en samhällelig strävan efter balans, här på en 

mellanstatlig nivå i Europa.343 Den stora skillnaden tycks enligt 

begriplighetsformen utgöras av längden på överenskommelser som kan 

upprätthålla freden: 

 
De stora kontinentala         Wien-                  fransk-                 [den  väpnade             första                    Versailles-                         

krigen 1600-1800-tal        kongressen         tyska kriget               freden**]              världskriget                freden 

 

→  maktbalans/       →        makt-        →    rubbad makt-     →     makt-          →    rubbad makt-    →     makt-  
      rubbad makt-                 balans                    balans                      balans                      balans                     balans             

      balans  

 

Figur 6.2 Lärobokens* begriplighetsmodell för första världskriget. 

*Hildingson et al (2003) s. 456-467  [** antyds endast i lärobokstexten] 

                                                 
341

 Detta sätt att resonera om första världskriget följer delvis ett etablerat synsätt bland historiker. I 
sin sammanfattning av situationen inför 1914 skriver t ex Alf W Johansson: ”När det gäller den 
allmänna utvecklingen mot krig är det väsentligt att beakta att det europeiska statssystemet var ett 
system för utvecklande och tyglande av makt; av tradition åstadkoms eller bekräftades förskjutningar 
i maktbalansen genom krig. Kriget var i denna bemärkelse systemimmanent […].” Johansson (1989) 
s. 150. Fortsättningen av Johanssons resonemang är att detta var den världsbild som de ledande 
statsmännen hade. På detta sätt, alltså som en slags mentalitetshistorisk realitet, var den kommande 
händelseutvecklingen mot krig ”oundviklig”. Detta sätt att använda tankebegreppet historisk inlevelse 
finns emellertid som jag tolkar den inte ens antydd i lärobokens text. 
342

 Berge (1995) s. 95 
343

 Ett annat sätt att uttrycka detta är att det är fråga om en historisk förklaring där kausalitetens 
riktning är omvänd mot händelseförloppet, x leder inte till y utan y till x. Man kan också uttrycka det 
som att verkan och orsak är omvända. Berge (1995) s. 36f; s. 92ff 
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Lärobokens begriplighetsmodell är förankrad i 1800-talets geopolitiska situation 

där Wienkongressens beslut om gränsdragningarna står för maktbalans. Liksom 

i de övriga bokkapitlen i Levande historia (SOL 3000) finns en kort ingresstext 

som kallas ”Röda tråden”. Denna ger överblickar framåt och bakåt i historien 

och är tänkt att sätta det aktuella kapitlet i ett tidssammanhang.344 I det här fallet 

dras trådarna först tillbaka till Wienkongressen:  
 

De gränser i Europa som drogs upp av Wienkongressen år 1815 var stabila i hundra 

år, fram till första världskriget. Det enda stora undantaget var förändringarna efter 

kriget mellan Frankrike och Tyskland 1870-71. Många människor blev mer eller 

mindre övertygade om att Europas gränser fått sitt slutgiltiga utseende. Det skulle 

visa sig vara ett misstag. 
345

 

 

Misstaget som människorna gjorde tycks alltså vara att de trodde att den 

världsordning som gällde för dagen skulle bestå också i framtiden. Men vad var 

det som talade för att den inte skulle kunna göra det? Texten redogör ytterst 

kortfattat, utan att begagna begreppet imperialism, för imperiebyggandet under 

1800-talet och antyder att det fanns en konfliktrisk om kolonier. Men 

konflikterna förläggs till utomeuropiska sammanhang: ”i Europa var 

stormakterna försiktiga”.346 Den tydligaste risken för att världsordningen skulle 

bryta samman verkar i stället vara följdverkningarna av kriget mellan Tyskland 

och Frankrike. ”Fransmännen kunde inte glömma det förödmjukande 

nederlaget i kriget […]. Då hade Frankrike förlorat de två rika landskapen 

Alsace och Lorraine [och] rollen som Europas ledande nation, något de tyckte 

var ännu värre.” 347 Begreppet nationalism är likhet med imperialism endast 

implicit i lärobokstexten. De blir därmed svåra att uppfatta som direkta orsaker 

till första världskriget. 

  

Att det alltså istället handlar om en funktionalistisk begriplighetsmodell som 

utgår från en föreställning av den europeiska historien som en berättelse om 

staternas strävan efter maktbalans understryks av att det avsnitt som ska 

förklara varför Tyskland nu blir ett hot mot den rådande ordningen har 

rubriken ”Ändrad balans i Europa”.  I detta avsnitt kan eleverna läsa att 

Tyskland ”växte sig allt starkare” och som belägg för det för 

läromedelsförfattarna in sifferuppgifter om tysk befolkningsutveckling, 

                                                 
344

 I ett till eleven riktat företal, Så här arbetar du med boken, skriver författarna att ”Röda tråden […] 
är en vägvisare genom historien […]. Utan en sådan röd tråd blir historien lätt ett virrvarr av olika 
händelser som inte tycks hänga ihop.” Hildingson, Hildingson & Husén (2001) s. 424  
345
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 a.a. s. 457 
347

 a.a. s. 458 



131 

 

stålproduktion och arméstorlek. Texten tar också upp bristen på järnmalm: ”de 

började bli tomt i de tyska gruvorna” och påpekar samtidigt att Frankrike 

vägrade exportera till den tyska industrin trots att landet hade ”några av de 

rikaste järngruvorna på det europeiska fastlandet.” Avsnittet klingar ut i en 

sammanfattning där tidperspektiven sträcker sig långt bakåt, förbi den 

startpunkt som angavs i den ”röda tråden”, till situationen under tidig-modern 

tid. Anslaget förstärker intrycket att det handlar om en kontinuerlig process 

mellan balans och obalans i de europeiska statssystemen:  
 

Flera andra stater i Europa var rädda för att Tyskland skulle växa sig alltför starkt. År 

1815 hade Wienkongressen skapat balans mellan stormakterna. Den balansen hade 

förhindrat stora krig i Europa i nästan hundra år. Om Tyskland blev för starkt hotades 

balansen. Europas länder riskerade att hamna i krig, precis som på 1600- och 1700-

talen. 
348

 

 

Men det fanns också upprätthållande krafter som motverkade den framväxande 

konflikten. Till dessa hörde alliansbyggena, även om de samtidigt genom sina 

strategiska planer hotade freden om kriget väl skulle bryta ut. Bokens 

framställning av ett oundvikligt skede framstår som jag tolkar den nästan som 

en skildring av naturkrafter i det följande: ”Spänningen mellan stormakterna 

växte alltså i Europa. Men det var på Balkan i sydöstra Europa som 

urladdningen skulle komma.” Efter beskrivningen av mordet på Franz 

Ferdinand skildras Svarta veckan som ett spel som ingen av de ledande 

aktörerna i Europa kunde ingripa i. Kriget tycks nästan bli som intrigen i en 

klassisk tragedi: ”Europas stormakter var i krig. Det var ett krig som de 

egentligen inte ville ha. Inte heller visste de vad de ville uppnå med kriget.” 349   

 

Konsekvensen av detta är att första världskriget lika gärna kan uppfattas som 

1800-talets sista uppgörelse som 1900-talets första enligt bokens 

begriplighetsmodell. I detta avseende och på många andra sätt står alltså 

lärobokens begriplighetsmodell i ganska skarp kontrast till Carolines beskrivning 

av kriget. Medan Carolines modell är framåtsyftande och tar sin utgångspunkt i 

några av 1800-talets viktigaste förändringar drar läroboken trådarna längre bakåt 

och skildrar händelserna som en del av historiens skiftande gång, kanske som 

ett evigt spel om maktpositioner för Europas större stater. Likheten mellan 

modellerna ligger i synen på enskilda aktörer och handlingar som alltså i både 

Carolines och i bokens fall har en underordnad betydelse för 

händelseutvecklingen.  
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Elever: orsak–verkan  

Hur begripliggör nu klassens elever första världskriget? Det är naturligtvis svårt 

att avgöra och skiljer en hel del från elev till elev. Mitt material består av 

yttranden på lektioner, skriftliga svar på gruppuppgiften och några exempel från 

essäskrivningen. Men ett försök att sammanfatta intrycket av elevernas 

yttranden i en mycket enkel modell kan ändå göras. Den kan tjäna som en 

tentativ beskrivning som i det fortsatta något kan öka vår förståelse för 

kommunikationen på lektionerna:   

 

 Industrialisering (som konkurrens om marknader och råvaror) → 

   (+) 

 Rivalitet, rädsla, hat (mellan stater/folk/enskilda aktörer) → 

   (+)                                             

 Imperialism som aktiv handling (erövra, skapa/försvara status) →           

   (+)                                                         KRIG →  ? 

 Nationalism som vilja (bilda nya eller bevara gamla stater) →                    

   (+) 

 Skotten i Sarajevo → Svarta veckan → 

   (+) 

 Militära allianser och planer → 

 

--------------------------ORSAK(ER)------------------------------------------------------------- |--------------------VERKAN--------- 

 

Figur 6.3 Elevers begripliggörande modeller om första världskriget  

 

Det verkar sålunda som elevers begripliggöranden i första hand bygger på 

relativt korta, kausala samband i kronologiska linjer, som när Isabelle och flera 

andra elever under den fjärde lektionen ville se händelsekedjan från skotten i 

Sarajevo till svarta veckan som krigets orsak. Ett annat exempel var när Arvid 

ville se Storbritanniens militära försvar av imperiet som orsak till 

upptrappningen mot krig. Det förekommer visserligen också några försök att 

samordna förklaringar till något som liknar en kolligerande modell. Vi kunde 

exempelvis se hur Niklas tog upp tre olika komponenter i sitt svar: 1) Tysklands 

begynnande industrialisering (”det hade skett jättemycket utveckling […] teknisk 

utveckling”); 2) rivaliteten mellan Tyskland och Frankrike (”samtidigt ligger väl dom i 

fejd med Frankrike”) och 3) nationalism (”[Tyskland] hade nyligen bildats [---]och så 

är det massa andra som … det är många som vill ha egna länder och så. Det skapar 

konflikt.”)  Hur han tänkte sig att de tre komponenterna relaterade till varandra 

är vi däremot inte informerade om.  
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En annan sak som framgår av modellen är att det inte verkar finnas någon av 

eleverna som i sina yttranden delar Carolines uppfattning om en 

framförliggande verkan, att första världskriget ledde till Versaillesfreden som i 

sin tur ledde till mellankrigstidens konflikter. De verkar så att säga vara 

upptagna med att få grepp om första världskrigets utbrott här. Detta är 

intressant eftersom ett par av eleverna trots allt i enkäten visade förförståelse för 

att första världskriget hade betydelse för den fortsatta utvecklingen under 1900-

talet (se s. 9 i avhandlingen). Enligt de yttranden vi har att tillgå från lektionerna 

förefaller klassens elever än så länge vara upptagna med att förklara första 

världskrigets utbrott. Modellen begränsas därmed till att se kriget som verkan av 

de orsaker som framträtt för eleverna på lektioner.  Ytterligare en sak som vi 

kan lägga märke till är den centrala betydelsen av en aktör i elevernas 

förklaringar. Oavsett det är fråga om en enskild person, ett folk eller en stat 

verkar eleverna gärna ha ett konkret subjekt i sina historiska utsagor. Det 

innebär att sammansatta historiska stoffbegrepp antingen verkar löses upp sina 

beståndsdelar (exempelvis blir imperialism en eller flera enskilda staters vilja att 

erövra kolonier) eller förvandlas till en egenskap hos en aktör (exempelvis att 

vara nationalistisk).350  

 

De elevmodeller vi kan urskilja bygger alltså i stort sett på ett historiskt 

förklarande där det ena leder till andra. De flesta elever verkar därmed inte 

uppfatta första världskriget varken som ett resultat av 1800-talets motsättningar 

eller som ett startskott för den fortsatta 1900-talshistorien utan som en 

händelsekedja för sig, kanske i avvaktan på att kunna inordnas i en större ”big 

picture” längre fram i kunskapsprocessen.  

 Modellerna möts i klassrummet   

Det är under första veckans fredagslektion (lektion 3) som vi kan bli varse hur 

de tre begriplighetsmodellerna möts. Efter en kort introduktion är det meningen 

att eleverna på egen hand ska läsa om första världskrigets utbrott i boken.  

 
Caroline: … Och det som är nytt på dom där sidorna, det är ju  … det man kallar 

”Gnistan som tände en världsbrand. ” när själva …. [en längre  tystnad, innan 

klassen lugnat ner sig] Okej, … jo när själva kriget bryter ut, och det har vi varit inne 

på lite grann, för det är ju när … den där österrikiska tronföljaren, när han besöker, 

nu, nu  vet vi lite grann hur, hur länderna ligger i fejd med varandra och det vet ni 

också att … eh … ska bara öppna [ytterligare en elev kommer sent] och då vet ju jag 

att … alltså, hur problematiskt det är på Balkan med alla dom här … länderna som 

har blivit fria ganska nyligen och Österrike-Ungern som har tagit över Bosnien-
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Hercegovina och Serbien som är jätteupprörda för att dom tycker att dom här 

serberna i Bosnien, dom ska ju tillhöra Serbien förstås. Och i Serbien så finns det … 

en nationalistisk rörelse som vill att … alla serber på Balkan ska då enas i ett 

Storserbien – och det är helt i linje med de här tankarna vid den här tiden, eller hur? 

Och man är, man är väldigt arg på Österrike-Ungern som har tagit över Bosnien. 

Och i Serbien så, får man en na… en extremt nationalistisk rörelse, de brukar 

beskrivas som en terroriströrelse som heter Svarta handen … eh kommer ni ihåg att 

jag berättade om det?
351

 

 

Det verkar alltså som Caroline nu föreställer sig att eleverna ska kunna utgå från 

det man talat om under måndagens och torsdagens lektioner: ”nu vet vi lite grann 

hur, hur länderna ligger i fejd med varandra”, hon hänvisar till nationalismens 

betydelse för utvecklingen på Balkan ”helt i linje med […] tankarna vid den här 

tiden” men det är troligt att hon tänker sig att eleverna också har uppfattat 

åtminstone konturerna av den teoretiska begriplighetsmodell som hon har 

presenterat på lektionerna. Det märks genom hennes sätt att understyrka att de 

nu ska tala ”om själva kriget” och att det som är ”nytt” på de sidor de ska läsa är 

”skotten i Sarajevo” och ”svarta veckan”. Det betyder av allt att döma att de nu 

kommit fram till det jag i hennes begriplighetsmodell kallade ”händelser”. 

Caroline förtydligar att det är ett kolligerande synsätt som gäller, hon vill få 

eleverna att utgå från att ”alla dom här sakerna” som ”ligger där och pyr” verkligen 

har betydelse som bakgrund för det eleverna läser: 

 
Caroline: … är det egentligen så att det här mordet på Franz Ferdinand, var det, det 

som, är det som [är] skälet till första världskriget? Ja, det klart att det är, det blir ju 

den här ”gnistan som tände en världsbrand”, men då måste man ju komma ihåg att, 

alla dom här sakerna vi pratade om igår, det är ju dom som ligger där och pyr, som 

gör stämningen så hetsig, och att man är på nåt sätt beredd på krig ändå, så att det 

är bara den här, den här lilla händelsen, det får det, det får det att braka lös […].  

 

Det tar omkring en halvtimme för de flesta elever att läsa texten. Medan de läser 

går Caroline runt i klassrummet och samtalar lågmält med några av eleverna. De 

flesta läser de anbefallda sidorna och det är under långa stunder helt tyst i 

klassrummet även om viss sidoverksamhet med sms-ande och småprat också 

äger rum emellanåt.  Caroline skriver upp ett antal punkter och frågor på tavlan 

som hon vill samtala med eleverna om efter deras läsning. En av frågorna 

framstår som en kontrollfråga för att se om eleverna har begripit 

framställningen av Schlieffenplanen: ”Schlieffenplanen, förklara!” Den andra 

frågan handlar om de enskilda aktörernas begränsade betydelse för 

utvecklingen: ”Rysslands tsar och Tysklands kejsare försöker undvika krig. 

Förklara varför de misslyckas” . Den tredje punkten är en exakt avskrift av 
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den ödesmättade meningen i boken som vi nyss tittade på, fast nu kompletterad 

med ett utropstecken och frågetecken, vad det verkar ett slags uppmaning för 

eleverna att fundera vad som egentligen menas med det som står i boken:  

”s. 461 Det var ett krig som de egentligen inte ville ha. Inte heller visste 

de vad de ville uppnå med kriget.”? !”352  

Schlieffenplanen, förklara! 

Redan den första samtalsfrågan om Schlieffenplanen tycks skapa ett visst 

problem:    
Caroline: Joachim, vad har du för förklaring [till Schlieffenplanen]? 

Joachim: Eh, ja men … eh … dom är, ja det är en viss … eh … från Tyskland till 

Frankrike är det en gräns där det är massor med trupper som om dom går igenom 

där typ så förlorar dom massor med trupper, därför går dom igenom Belgien istället, 

där är ett neutralt land, kunna komma bakifrån dom trupperna. 

Caroline: Kan man fundera på varför det är massa trupper just där, på den där 

gränsen Frankrike – Tyskland? Jocke, kan du, varför det? 

 

Caroline försöker troligen först få Joachim att gå vidare och förklara de 

bakomliggande orsakerna som boken nämnt, nämligen fransk-tyska kriget. På så 

sätt är det tänkbart att hon skulle kunna länka detta till sin egen sammansatta 

begriplighetsmodell med nationalismen som viktig delförklaring. Denna 

tankeoperation kräver emellertid att Joachim ska koppla situationen som de nu 

talar om, som utspelar sig 1914, med det som skedde i en helt annan kontext, 

nämligen det fransk-tyska kriget 1870-71, en händelse som de egentligen endast 

har tagit upp mycket översiktligt tidigare under veckan och som mycket 

knapphändigt skildras i lärobokstexten.353 Denna koppling gör han inte själv 

men Hampus kommer till undsättning även om det är tydligt att hans bild är 

färgad av det nyss lästa och inte av tankar om nationalism:  

 
Joachim: Eh… för att … Tyskland är ett starkt land och … eh… eh… jag … eh 

Caroline: Du tänker dig Tyskland, nu tänker jag nu … du tänker så här om … det 

kanske var så att Tyskland inte ville gå …. igenom där, därför att … Frankrike som 

hade trupper som… var…  

Hampus: Ja, det hade… 

Caroline: Ska du fortsätta Hampus?  

Hampus: Nej, för Frankrike har ju liksom ställt upp jättemycket trupper där och 

grejor, så, om Tyskland liksom ska gå igenom, dom har ju ställt upp nästan alla sina 

trupper… 

Caroline: Varför har dom gjort det, mot Tysklands gräns? 

Hampus: Därför dom känner sig hotade och… eh … på grund av att dom har ju så 

här, dom var ju störst makt förut, och dom har tappat all så här… ” honour” så 
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[småskratt]. Så dom går igenom Belgien för att kunna undvika allt liksom tjafs mellan 

as-, att deras största armé liksom. 

Caroline: Vad har Frankrike för skäl till att vara så rädd för Tyskland. Får man, fick 

man ut nånting av det, fick man svar på det i texten?  

 

Caroline försöker troligen jämka texten med sin egen tolkning här, medan 

Hampus mer tar fasta på bokens konkreta uppgifter:  
 

Hampus: Det var väl att … eh… jag kommer inte ihåg jättebra, men det var väl att 

Tyskland hade tagit två typ ställen där det var typ asbra gruvor eller nånting, jag kan 

inte exakt… 

Caroline: Absolut! 

 

Caroline uppmuntrar ändå Hampus, han har skapat sammanhang. Nu fortsätter 

han med bokens begriplighetsmodell som förefaller sätta statsidealistiska 

orsaker om statens ära snarare än nationalism som förklaring till konfliktrisken 

mellan Tyskland och Frankrike:  
 

Hampus: Eh… så att …. Frankrike var typ stormakt förut och Tyskland hade vunnit 

mot Frankrike och på det sättet hade Frankrike … alltså dom hatade varann, för 

Tyskland har varit jävligt taskig mot dom och… ja.  

Caroline: För gammalt groll, liksom? 

Hampus: Ja, exakt.  

 

Här känner vi igen lärobokens bild av att det är Tysklands nya ställning som är 

den främsta orsaken till att världsordningen har rubbats. Vi märker samtidigt att 

Caroline i sin dubbla roll att utveckla och stödja elevernas lärande ändå inte är 

riktigt nöjd med den bild som Joachim och Hampus presterar.  Den 

personifierade vardagskonsensus de kommer fram till på slutet blir som jag 

tolkar det en slags provisoriskt slagen spång mellan de konkurrerande 

begriplighetsmodellerna: läroboken funktionalistiskt pendlande mellan 

förändring och kontinuitet, Carolines kolligerande orsak och verkan och 

elevernas historiska orsakssamband. Det märks också i de fortsatta dialogerna 

under den tredje lektionen att Caroline tycks uppleva att det fortfarande fattas 

något för att eleverna ska komma fram till den överblick som hon vill att de ska 

ha, där händelserna är länkar i en kedja som ytterst drivs av ett maskineri 

bestående av de bakomliggande faktorerna. Det är inte helt osannolikt att det är 

detta som är anledningen till att Caroline fortsätter ställa frågor om 

Schlieffenplanen och ännu kämpar för att få eleverna att inse att den inte har 

någon annan roll än att vara ett symptom på de stormaktskonflikter som ligger 

bakom det spända läget i världen. Det paradoxala är nu, att eftersom elevernas 

sökande efter mer konkreta konflikter står mot Carolines mer abstrakta 

resonemang verkar hon vilja få dem att sluta leta efter andra orsaker än de rent 
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militärstrategiska, och hålla sig kvar på, så att säga, kedjenivå. Hon säger till 

eleverna att de ”gör det väldigt komplicerat” och lite senare att:  

 
Caroline: … jag är ute efter något mycket, mycket enklare, nu håller ni på att 

spekulera, ni är alldeles för djupa liksom, jag vill egentligen bara veta … vad är 

planen liksom?  Hur har man tänkt och varför? 

 

Det efterfrågade svaret på frågan är antagligen att Tysklands plan gick ut på att 

försöka undvika ett tvåfrontskrig mot Frankrike och Ryssland. När John ändå 

ställer frågor om motiven till Schlieffenplanen lite senare står det klart att han 

fortfarande utgår mer från lärobokens konkreta konfliktorsaker mellan 

Frankrike och Tyskland än från Carolines abstraktare modell. Hans bild 

understöds av klasskamraterna och återigen förs vardagsförståelse in i 

resonemanget.  
 

John: Men jag förstår inte riktigt, alltså typ, planen kom väl till innan det där i 

Sarajevo? 

Caroline: Planen kommer till … ja… 

John: Det var väl för att ta igen gru[vorna]… eller varför var det dom skulle … gå 

igenom Frankrike över huvud taget? 

Josefin: Dom hatade Frankrike, Frankrike hatade dom. 

 

Johns och Josefins yttranden här motsvarar den första och andra raden i figur 

6.3. Resonemanget fortsätter, men nu är det eleverna själva som för det vidare 

och Caroline får ett tag rollen av deltagare i deras samtal: 
 

John: Vad då, skulle dom ba kri.., skulle dom bara ha krigat… men det var väl 

Ryssland som var hela huvudgrejen sen? Att dom bara inte kunde ändra på planen... 

jag förstår inte? 

Frida: Varför kunde dom inte gå in i Ryssland, först? 

John: För att då skulle, vad heter det, Frankrike fram… 

Caroline: Ja, då skulle Frankrike komma från andra hållet, eftersom Frankrike och 

Ryssland är allierade då. 

Frida: Men skulle inte Ryssland kunna komma från andra hållet? 

Anna: Men dom var ju så sega. [Caroline skrattar och flera röster hörs samtidigt 

under några sekunder, bland annat Johns. Eftersom de talar i mun på varandra är 

det mycket svårt att höra vad de säger] 

Frida: Varför var dom så sega? 

Hampus: Därför att dom är så jävla stort land, det är svårt att få ihop en hel armé. 

Caroline: Det var stort, och ganska oindustrialiserat … 

 

Som jag uppfattar det har Caroline själv hamnat i en slags tvåfrontssituation här. 

Å ena sidan tycks hon vilja understödja den enkla förklaringen av 

Schlieffenplanen som en militärstrategisk plan för Tyskland att undvika krig 

både mot Frankrike och mot Ryssland. Att besegra det industrialiserade 

Frankrike först och därefter det mer ”oindustrialiserade” Ryssland är en del av 
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denna plan. Men å andra sidan vill hon troligtvis fortfarande försöka koppla det 

som sker till sin begriplighetsmodell där industrialisering är en viktig faktor. Att 

aktualisera denna faktor ger alltså chansen att begripliggöra varför Ryssland var 

”sega” och hade ”svårt att få ihop en armé” och samtidigt en möjlighet att 

associativt koppla till bakomliggande faktorer för hela förloppet. Men det verkar 

inte vara någon elev som ansluter sig till detta tankespår. Snarare förefaller John 

vilja hålla fast de konkreta anledningarna:  

 
John: Jag förstår bara inte varför dom gick till alltså, varför dom från början 

planerade att gå in i Frankrike, var det för järngruvorna då? 

Caroline: Alltså, ja, järngruvorna fanns säkert med som en … det var något som 

man ville ha [i] Frankrike, självklart, bopp, hopphopp [ett allmänt mummel har utbrutit 

i klassen, Caroline försöker tysta det ] men … 

John: Men det var, det verkar helkonstigt att dom bara vill gå in i Frankrike och bli 

större sådär och i ... 

Caroline: Jo, men alltså, anledningen var ju att dom visste, i och med att Frankrike, i 

och med att dom hade dom här försvarsallianserna så visste dom, att hamnade dom 

i en konflikt med Ryssland så kommer ett av… 

John: Men vad var det som sa att dom sku… hamna i en konflikt med dom? 

Anna: Nej, men dom ... 

Caroline: Eftersom det var … det var väldigt spänt och det var mycket på gång och 

dom här allierade när det blir sen en konflikt, då vet man vilka som kommer att bli in-

dragna på vilken sida. Så det var väl så. Man planerade för det som skulle kunna 

hända. 

 

Replikväxlingen slutar alltså med att Caroline återigen understryker att John och 

kamraterna snarare ska se efter generella förklaringar ”det var väldigt spänt och det 

var mycket på gång” än att leta efter näraliggande motiv. De tre divergerande 

begriplighetsmodellerna verkar med andra ord fortfarande stå i vägen för att en 

gemensam överblick ska gå att nå. 

Rysslands tsar och Tysklands kejsare försöker undvika krig. Förklara varför de misslyckas 

Under diskussionen kring nästa fråga verkar det dock uppstå en viss konsensus 

mellan Caroline och en del av eleverna kring enskilda aktörers betydelse. Här är 

som sagt också lärobokens bild och Carolines bättre överensstämmande. På 

frågan hur det kom sig att varken Rysslands tsar eller Tysklands kejsare kunde 

stoppa kriget även om det fanns tecken som tydde på att de ville det verkar 

också elevsvaren närma sig en orsaksförklaring som befinner sig på en mer 

strukturell nivå. Till och med makthavarna blev fångar i sina egna planer och 

allianser. 

 
Caroline: Rysslands tsar och Tysklands kejsare, det var ju ändå dom mäktigaste 

personerna liksom i dom här länderna, varför kan inte dom, om dom försöker 
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undvika krig, varför går det inte då, det verkar väldigt skumt, liksom, eller hur? Deras 

ord måste ju ha varit lag, så vad säger du Hampus? 

Hampus: Det är väl att, alltså, på grund av att … Tyskland har en allians med, eller 

inte en allians, vad fan säger jag, men dom har ju en liksom … dom har bestämt att 

dom ska vara tillsammans med… vad heter det, nu måste … ja, Österrike-Ungern, 

eh, och när Serbien, det blir ju så att … Tyskland och Ryssland inte når fram till det 

sätte… än, men dom har två länder dom vill hjälpa till och när dom två länderna 

börjar kriga, då måste båda dom stormakterna in i och hjälpa sina små, eller inte 

små, länder, men sina länder.  

Caroline: Dom blir indragna per automatik … 

Hampus: Ja.  

Caroline: … men egentligen finns det inget intresse… 

Hampus: För att Ryssland och, men Ryssland vill också ha det hära, dom vill ha en 

del av Svarta havet och kunna använda det för det är en av dom viktigaste grejerna 

dom har … och att … ja… 

 

Även om Hampus återigen för in konkreta motiv bakom alliansbyggena verkar 

Caroline nöjd med att få fram att det handlar om att aktörerna automatiskt blir 

indragna i kriget genom de militära allianserna. De motiv som han väljer att lyfta 

fram kan troligen också uppfattas stå i bättre förbindelse med den övergripande 

kolligerande förklaringen än tillgången på järnmalm var för bergripliggörandet 

av Schlieffenplanen. Caroline säger lite senare att händelseförloppet under 

svarta veckan kan liknas vid ett ”gigantiskt maskineri”. Det är detta som förklarar 

varför makthavarna inte riktigt själva förstod vad de gjorde eller vad de ville 

uppnå med sitt agerande.  

Det var ett krig som de egentligen inte ville ha. Inte heller visste de vad de ville uppnå […] 

När vi så närmar oss slutet av lektionen frågar Caroline om eleverna kan förstå 

varför makthavarna verkar så handfallna inför utvecklingen, det vill säga den 

sista diskussionsfrågan på tavlan. Ida svarar med en motfråga:  

 
Ida: Men nej, ja… Varför starta dom ett krig om dom inte visste vad och … ja, vad 

dom ville uppnå med det? 

Caroline: Nej. Ja, precis, det är ju en vansinnig grej, helt enkelt? 

Ida: Ja. 

Caroline: Vad säger du? [Ger Josefin som räckt upp handen ordet] 

Josefin: Men det var väl jätte-… alltså … spänt mellan länderna så att… det kanske 

hade hänt, även om det här skottet i Sarajevo eller vad det hette, inte hade hänt, och 

eh… länder drogs in fast dom inte riktigt ville, och liksom allianserna och så här, det 

var ju … Ja, men det var väl egentligen en ganska liten grej som … inte råkade 

alltså, men drog med massa länder. 

Caroline: Ja. Har ni tänkt så allihopa? Vad säger Alexander? 

Alexander: Jag tänkte säga att jag förstod inte riktigt det där med att dom inte visste 

vad dom ville uppnå, för tyskarna visste ju, dom hade till och med en plan! 
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Här tycks Caroline först få stöd för en del av sin bild men hamnar återigen i en 

diskussion om motiv, skäl och orsaker som är på en mer konkret nivå. 

Lektionens gemensamma samtal slutar också i en växling mellan 

vardagsförståelse och försök att tillämpa ett mer strukturellt tänkande från 

elevernas sida. I slutdiskussionen, precis innan lektionstiden är slut, undrar 

Caroline varför inte Tyskland skulle ha kunnat bryta sin överenskommelse med 

Österrike-Ungern och på så sätt undvika krigsutbrottet. Det förefaller vara 

bråttom att komma överens nu.  

 
Niklas: Nej, men det var lite så här tiderna, också att det …. Nej. Jag vet inte.  

Caroline: Ja, men det hade dom kunna gjort [brutit överenskommelsen].  

Niklas: Dom ville expandera landet… 

Caroline: Ja. 

Niklas: … och dom hade mål att så här, vi ska ha kolonier, vi ska bli starkare, och vi 

hatar Frankrike. 

Caroline: Mm. 

Niklas: Jag menar, hat är en ganska bra anledning, tycker jag.  

Caroline: Mm. Men jag tänker att om man tänker där på tvåan[syftar på andra 

punkten på tavlan] att man försöker undvika krig vid den här tidpunkten då, att det 

fanns krafter som försökte göra det, att man hade ingen lust, varför ska man gå in 

där liksom och ställa upp för… Österrike-Ungern?  

Niklas: Försökte man, försökte man undvika kriget i sig eller försökte man undvika 

att kriget skulle gå ur hand, liksom? 

Caroline: Ja, det kan man ju inte veta riktigt. Alltså hade inte det här hänt, det kan 

man ju fråga sig då, om inte den här… om inte dom här två blev skjutna i Sarajevo, 

hade det inte blivit nåt krig då? Vad tror ni? Eller hade det bara blivit så att nästa år, 

eller året efter hade det hänt en annan grej, och då hade det blivit alla fall?  Vad 

säger du Love? Ja? 

Love: Jag tror att det hade krig i alla fall, för dom va inte ute, det va ba så här, sista 

droppen, [svårt att höra ett antal ord] liksom sen.  

Caroline: Det låg i luften, liksom?  

Hampus: Ja.  

Flicka: Vi slutar nu. 

Caroline: Nu slutar vi.  

Explanandum och explans byter plats  

Det verkar alltså som om det finns vissa problem med den samlade överblick 

över första världskrigets orsaker och utbrott som den första veckans studier 

hade för avsikt att ge eleverna. Detta är troligen en viktig förklaring till att också 

att den fjärde lektionen fick den start den fick. Trots att både Caroline och 

eleverna har ansträngt sig för att förstå varandra verkar deras olika former av 

begriplighetsmodeller ha svårt att på allvar mötas här.  

 

En starkt bidragande orsak är troligen att det finns ytterligare en 

begriplighetsform som konkurrerar om uppmärksamheten. Även om läroboken 
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i vissa avseenden har stora likheter med Carolines synsätt blir skillnad i 

framställning troligen förvirrande för eleverna. Ett bra exempel på hur denna 

problematik kommer till uttryck är samtalet om Schlieffenplanen. Caroline 

uppfattar som vi såg att planen bör vara ganska okomplicerad att förstå, den 

utgör helt enkelt en tysk lösning för att militärstrategiskt slippa hamna i ett 

tvåfrontskrig mot Frankrike och Ryssland, något som de tyska generalerna i 

förväg har kunnat räkna ut. Så långt är nog till slut alla med i klassrummet. Men 

det är när man ska sätta detta faktum i ett större sammanhang som de stora 

skillnaderna i synsätt blir uppenbara. I Carolines begriplighetsmodell finns inslag 

som påminner om lärobokens. I båda fallen är de militära planerna (fast av olika 

skäl) ett exempel eller symtom på en större ordning. Hos båda kan man alltså se 

de bakomliggande orsakerna (makbalansrubbning respektive kolligerande 

begriplighet) som explanans (det som förklarar) och planen som explanandum 

(det som ska förklaras). Men för eleverna handlar det om att bygga upp 

samband mellan mer eller mindre isolerade händelser så att de blir en del av 

något större. Medan Caroline och lärobokens så att säga bygger den historiska 

argumentationen uppifrån och ner förefaller eleverna arbeta från andra hållet, 

nerifrån och upp. Det innebär i det här fallet att planen snarare blir en del av 

förklaringen till kriget. Schlieffenplanen är för eleverna (en del av) explanans 

och första världskriget explanandum.  

Nära proffsen eller chansningar? 

Vi kan samtidigt konstatera att många elever har varit mycket aktiva och bidragit 

till lektionernas uppbyggnad med sina tankar. Det gäller båda dessa lektioner 

som vi hittills har tittat på i det här kapitlet.  Många av de synpunkter som 

ventilerats om första världskriget har dessutom motsvarigheter i en professionell 

historisk debatt. Det gäller både på mikro- och makroplan. Var det tyska 

expansionsplaner eller brittiska imperieintressen som styrde utvecklingen mot 

ett krig?354 Ska man betrakta kriget som ”det långa” 1800-talets sista eller ”det 

korta” 1900-talets första? 355Vilken roll ska den enskilde aktören ha i 

förklaringar? Vilka slags strukturer kan förklara ett händelseförlopp som första 

världskriget, och hur ska man i dag värdera det?356 Att elever, lärobok och 

Caroline inte enas i en gemensam uppfattning kan kanske tolkas som en 

påbörjad debatt om det förflutna; att de inte är överens kan alltså i det 

avseendet inte ses som ett problem.  
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 Winter & Prost (2005) s. 46ff; 122ff, jfr Ferguson (1999) s. 442ff 
355

 Winter & Prost (2005) s. 199ff  
356

 Berge (1999) s. 73ff; Salomon (2009 b) s. 87ff 



142 

 

Att det tycks finnas sådana kvaliteter i klassens gemensamma tolkningsarbete 

märks i de skriftliga gruppredovisningar som eleverna gör lite senare samma 

vecka. Där svarar de på en kontrafaktisk fråga som handlar om de tror att första 

världskriget skulle ha brutit ut även om attentatet i Sarajevo inte hade ägt rum. 

De flesta grupperna kommer fram till att kriget skulle ha brutit ut ändå, men 

svaren blir ganska olika och visar att det går att tolka det förflutna på olika sätt i 

elevgrupperna. Mariah, Lisa, Vilhelm och Tomas skriver exempelvis att ”Skottet 

i Sarajevo var bara en bra anledning för de andra länderna att angripa Tyskland, som växte 

än större och större. Kriget hade brutit ut ändå, det hade kommit en annan anledning.” 357 

Ida, Niklas, Henrik och Matthias menar tvärtom att det var Tyskland som var 

den potentiella angriparen före kriget: ”Skotten i Sarajevo var inte så viktiga för 

krigsutbrottet. Det hade blivit krig ändå. Kanske mellan Tyskland och Frankrike 

(Schlieffenplanen).”358  

 

Den första gruppens förklaring påminner om den brittiske ekonomhistorikern 

Niall Ferguson argument om att orsakerna till brittisk inblandning i första 

världskriget handlade om vanföreställningar om tyska expansionsplaner mer än 

realiteter; man hade från brittisk sida förberett planerna på krig länge. Hade inte 

Tyskland invaderat Belgien hade Storbritannien gjort det först.359 Den senare 

gruppens argument tar i stället upp den tyska militärledningens intention, vilket i 

sin tur påminner om den tyske historikern Fritz Fischers numera nästan 

klassiska slutsats att det var den tyska staten som genom ”Griff nach der 

Weltmacht” var den som var skyldig till krigsutbrottet. Det betyder att elevernas 

svar här faktiskt motsvarar två kända positioner bland professionella historiker 

som har specialiserat sig på första världskriget. Precis som Sirkka Ahonen 

menade i debatten med Ola Halldén skulle man kunna uppfatta att elevernas 

ändamålsförklaringar inte är principiellt sämre än Carolines systemorienterande 

eller lärobokens funktionsanalytiska bara annorlunda och grundade i en annan 

och mer ideografiskt inriktad tradition av historieskrivande.  

 

Samtidigt måste vi nog fråga oss hur välgrundade elevernas svar är. En del 

förefaller faktiskt vara lite chansartat. Resonemanget om sambandet mellan 

skotten i Sarajevo och krigsförklaringarna bygger exempelvis på en felaktig 

kausalitet: det var Österrike-Ungern (och indirekt dess allierade Tyskland) som 

använde terrordådet som svepskäl för krigsförklaringen mot Serbien, något som 

                                                 
357

 ”Uppgifter att fundera på i par eller grupp.” Elevsvar grupp 1, Storstadsskolan, 2009-11-13  
358

 ”Uppgifter att fundera på i par eller grupp.” Elevsvar grupp 2, Storstadsskolan, 2009-11-13 
359

 Ferguson (1999) s. 158ff 



143 

 

också antyds i elevernas bok, inte som elevgruppen hävdar ententen.360 Att det 

fortfarande i mitten av lektionsserien verkar vara lite svårt för elever att hålla 

reda på vilka aktörer som hör till vilken sida och varför framgår också av några 

inspelningar från arbetet med just de här gruppuppgifterna. På samma gång kan 

vi dock konstatera att det i båda fallen faktiskt slutar med att de kan resonera sig 

fram till korrekta svar:  

 
Anna: Vänta, ve… vems prins, kronprins var det som blev skjuten … var det 

Österrike-Ungerns …  

Isabelle [faller Julia i talet]: Det var Serbiens. 

Anna [fortsätter, talar samtidigt som Filippa]: … eller var … det Serbiens? [Upprepar 

svagt, för sig själv] Serbiens.  

Isabelle: Nej, nej, nej, nej, nej, det var Österrike-Ungerns, menar jag.  

Anna: Just ja. Jag tänkte … för att det var Serbien tänkte så här [förställer rösten lite] 

” ja, om vi skjuter honom blir det väl ett typ krig, då kommer sj… vi få Rysslands 

hjälp...
361

 

Isabelle: …exakt. 

--- 

Lärarvikarie [i samtal med grupp 3]: Det var ett tag sen man läste det där själv, 

alltså, men kan ni berätta för mig, dom här allianserna, vilka länder var det som … 

Mariah: Tyskland, Frankrike…  

Lisa: Nej! Dom är typ alltid … 

Tomas: Dom är … [Talar i mun på de andra] 

Mariah: Ja, ha, så är det… 

Lärarvikarie: Vilka var det, England var det … Tyskland…?  

Vilhelm: Ententen var väl …  

Tomas: Vad blir det? 

Vilhelm: Vänta… 

Tomas: Trippelalliansen det är ju … Tyskland… är det inte så? 

Vilhelm: Tyskland, Österrike-Ungern … 

Tomas: Ja precis, Tyskland… 

Vilhelm: … och trippelalliansen är Frankrike, Ryssland och Storbritannien. 

Tomas: Ja. 

Lisa: Ja. 

Vilhelm: Senare USA, fast dom var aldrig med. 

Tomas: Dom var ju med, sådär… 

Lisa: Och Italien!  

Tomas: … på grund av skulderna. 

Vilhelm: Italien ja. Italien var inte ju inte med på en stor front. 

Lisa: Trippelalliansen är Tyskland, Österrike-Ung…, Österrike-Ungern och Italien 

och … eh …. ententen är Storbritannien, Frankrike och Ryssland. 

Tomas: Och senare USA. Men dom var ju bara med på… 

Lisa: USA kom ju in mycket senare, dom är ju liksom lite ute nu. 

Tomas: Mm, det var precis det jag sa.  

Lisa: Jo, men du sa… 

Tomas: Jag skojade.
362

 

                                                 
360

 Hildingson et al (2001) s. 460 
361

 Ljudupptagning, lektion 6, 2009-11-13 
362

 Ljudupptagning, lektion 6, 2009-11-13  



144 

 

Avslutande reflektioner kring överblickens problem 

Utan tillgång till helhetsbilden får detaljerna i ett händelseförlopp svårt att bära 

betydelser. Men saknas kunskaper om detaljerna i ett händelseförlopp uppstår 

vad det verkar inte heller en helhetsbild. Fallet i 9 x tycks alltså bekräfta vad 

många pedagoger och historiedidaktiker har beskrivit som historie-

undervisningens stora problem.  

 

Den brittiska historiedidaktikern Cristine Counsell menar exempelvis att 

bestående kunskaper i historia troligen måste bestå av ett sådant växelspel 

mellan kunskaper om delar och helheter.363 Ola Halldén kunde i sina 

klassrumsundersökningar tydligt identifiera en ”kollektiv tankegång” som 

konstrueras av läraren i samspel med elevernas inlägg på lektionerna. Det är 

bland annat denna tankegång som sedan ligger till grund för hans analys av hur 

väl eleverna förstår undervisningens poäng. När eleverna ska redovisa sina 

kunskaper har de emellertid svårt att rekapitulera hur detaljerna relaterar till den 

helhet som tidigare hade framställts i de gemensamma tankegångarna.364  

 

I en större studie undersökte de spanska pedagogerna Manuel Montanero och 

Manuel Lucero hur historielärares sätt att begripliggöra påverkade elevernas 

förklaringar. Ämnet gällde upptäckterna och kolonisationen av Amerika. Lärare 

och läromedel byggde upp begriplighetsmodeller där många olika faktorer 

samverkade. I ett avslutande skriftligt test fann Montanero och Lucero att 

eleverna visserligen kunde återge fakta och annan information som de hade 

erhållit i undervisningen men att de i mycket liten grad kunde återge komplexa 

samband mellan olika delförklaringar, händelser, intentioner och andra fakta. I 

28 % av elevsvaren fanns visserligen vissa orsakssamband återgivna men i 

övriga fall handlade det om berättelser där svaga intentionella samband eller så 

att säga naken kronologi höll ihop de enskilda delarna. I de fall eleverna kunde 

återge orsaksförklaringar var dessa ofta isolerade till enskilda delar i längre 

orsakskedjor. I några få fall lyckades eleverna sätta samman längre förklarande 

kedjor som kunde inbegripa bakomliggande orsaker i flera led. Men också i 

dessa begriplighetsmodeller var de inbördes relationerna mellan orsakerna 

främst organiserade temporalt eller intentionellt. Lärarnas och läromedlens 

elaborerade modeller där ekonomiska, ideologiska och aktörsorienterade 
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förklaringar samverkade med strukturella återfanns inte i elevernas svar. En 

avsevärd pedagogisk reduktion hade ägt rum.365  

 

Samtidigt som vi alltså har kommit tidigare kända problem på spåren kan vi 

genom närläsningen av klassrumsdialogerna också se lite mer i detalj se var och 

när och kanske också varför problemen uppstår i det här fallet.  Ett problem 

verkar vara att det som Halldén kallade en ”kollektiv tankegång” över huvud 

taget verkar vara svår att identifiera här. Trots att dialogen mellan eleverna och 

Caroline är tät ser vi att problemen i hög grad verkar uppstå då lärare och elever 

försöker överbrygga tre starkt divergerande begriplighetsformer. Lärarens 

kolligerande och lärobokens funktionalistiskt inriktade begriplighetsmodeller 

överensstämmer inte mer än i vissa avseenden med elevernas försök att bygga 

upp kunskap med hjälp av historiska orsaksförklaringar. När det gäller 

Schlieffenplanen blir det tydligt att det leder till att elever och lärare talar om 

olika saker, explandum och explanans byter plats. Men vi kan också se att 

dialogen mellan Caroline och eleverna trots allt fortsätter, att lärare och elever 

förefaller vilja nå fram till en gemensam tolkning av det man talar om.  

Personifikationer som kollektiva aktörer, förenklingar och aktörssubstitut   

I de många citaten från lektioner och läroböcker har vi i det här och det 

föregående kapitlet kunnat upptäcka ett ymnigt bruk av personifikationer. Ola 

Halldén fann att sådana kunde fungera i elevers alternativa referensramar för att 

förenkla komplicerade samband eller för att förstå abstrakta fenomen som 

institutioner. Medan läraren förmedlade en historia som gick att förstå i 

strukturella termer personifierade eleverna för att begripliggöra händelseförlopp 

eller organisationer. Liknande resultat kom Chris Barton fram till i sin studie av 

amerikanska 10–11-åringars förståelse av institutionella kollektiva aktörer som 

kongressen eller kollektiva händelser som den amerikanska revolutionen. 

Barnen tenderade att göra dessa företeelser till summan av en mängd 

individuella fall, eller som en följd av enskilda, betydande aktörers insatser.366  

 

Jag tror att delar av det vi blivit varse i klassrumspraktiken i 9x är av denna 

karaktär. Flera av dialogerna om första världskriget slutade exempelvis i en typ 

av mycket förenklade resonemang där staterna hamnade i krig på grund av de 

”blev arga” eller ”kände hat”. Men jag tror inte att det är elevers svårigheter att 

förstå abstrakta aktörer eller strukturella förklaringar som kan förklara allt i 
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dessa personifieringar.  Vi kan för det första ganska snabbt konstatera att elever-

na inte är den enda källan till personifikationer.  Att såväl Caroline som läro-

medlen också använder dem beror rimligtvis inte på att läromedelsförfattare och 

lärare saknar förmåga att tänka abstrakt. Att vi dessutom återfinner 

personifikationer i andra samhällsvetenskapliga sammanhang och i massmedia 

är andra tecken som tyder på att det åtminstone borde finnas fler anledningar. 

Vi bör med andra ord till att börja med skilja det ena bruket av personifiering 

från det andra innan vi kan undersöka detta närmare. I inledningen till 

analysdelen tog jag upp att personifikationer kan uppfattas som ett etablerat 

skrivsätt i vissa historiska och samhällsvetenskapliga framställningar. Där antog 

jag också att det är vanligt i tidningsspråk. I elevernas läroböcker finns många 

exempel på ett ymnigt bruk av personifikationer som också snart blir en viktig 

del av klassrumsinteraktionens samtal. Den text om imperialism och nationalism 

som klassen läste i läxa till den andra lektionen beskriver exempelvis Italiens 

enande i ordalag som påminner om klassens språkbruk: 

 
Det fanns stater som inte ville enas med Sardinien, till exempel kungariket Neapel 

[…] och Kyrkostaten […].  Det var ganska stora och mäktiga stater och de tyckte inte 

att de hade något att vinna på ett enat Italien. [---] De tyska staterna i söder ville först 

inte vara med, men de kände sig hotade av Frankrike. Därför anslöt de sig till de 

övriga. 
367

    

 

Detta blir i än högre grad fallet i elevernas huvudbok, vars funktionalistiskt 

inriktade begriplighetsmodell som vi sett helt och hållet utgår från att det är 

stater som är huvudaktörer i historien, åtminstone under den period som leder 

fram till första världskriget. 

Skillnader mellan personifiering, personifikation och kollektiv aktör  

Innan vi går in i och tittar närmare på några exempel där personifikationer inte 

entydigt är fråga om elevers behov av förenklingar eller oförmåga att förstå 

historiska aktörer behöver vi alltså lite bättre reda ut begreppen som kommer 

att användas i det följande. Enligt SAOB är personifikationen ett resultat av en 

aktiv handling, att personifiera något, framför allt vad gäller abstrakta eller 

symboliska uttryck: ”Vi svenskar äro vane att personifiera vårt land och vår 

nationalitet under bilden af en kvinnlig gudomlighet, som vi nämna Svea.”; 

”Sönerne Härmod och Ty äro personificationer af Odens krigiska mod och 

djärfhet.”368  När historiker, samhällsvetare eller journalister personifierar en stat 

syftar de i allmänhet på en regering. Anders Berge kallade sådana 
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personifikationer för ”kollektiva aktörer”. För att kunna godtas som aktör i en 

historievetenskaplig orsaksförklaring måste – som ett minimikrav – den 

kollektiva aktören enligt Berge vara ”en organiserad företeelse, med förmåga att 

träffa avgöranden och samlat gå i en viss riktning. Denna egenskap har till 

exempel partier, regeringar och stater, men inte klasser, kön, nationer eller 

raser.” 369 Med utgångspunkt i Berges definition kommer jag i det följande att 

tala om egentliga och oegentliga kollektiva aktörer som en precisering av olika 

slags personifikationer. Till oegentliga kollektiva aktörer kan med andra ord 

sådana fenomen som ”folk” räknas eftersom detta saknar förmågan att skriva 

under ett avtal eller gå i en samlad riktning och snarare går att beskriva som en 

”föreställd gemenskap”.370   

Egentliga och oegentliga kollektiva aktörer på en glidande skala  

Stater och politiska ledare är de främsta historiska aktörerna i läromedlen som 

klass 9x läser. I en del fall skildras staterna med den typ av aktörsförkortningar 

som kan sägas tillhöra ett vedertaget samhällsvetenskapligt språkbruk, det vill 

säga man syftar på en regering eller någon annan egentlig kollektiv aktör:  

 
Efter mordet ville Österrike-Ungern sätta stopp för nationalisterna. Serbien fick en 

lista med hårda krav som måste uppfyllas inom 48 timmar. Serbiens regering var 

redo att gå långt för att undvika krig. Men den vägrade låta österrikare komma in i 

landet och ordna rättegången mot dem som låg bakom mordet. Österrike-Ungern 

svarade med att förklara krig mot Serbien.
371

 

 

Den citerade texten har här en förhållandevis klar och tydlig aktörsreferens. 

Med Österrike-Ungern och Serbien avses regeringarna i respektive stat, inget 

annat. Författarna förtydligar dessutom en av referenserna genom att skriva den 

i klartext i den tredje meningen. Lite tidigare i samma bok finns det ett exempel 

på en betydligt dunklare aktörsreferens. Här handlar det om att förklara 

motsättningar mellan Frankrike och Tyskland inför första världskriget – vi har 

tidigare sett samma textpassage skapa vissa problem i dialogen mellan Caroline 

och Hampus: 

 
Fransmännen kunde inte glömma det förödmjukande nederlaget i kriget mot 

Tyskland 1870-71. Då hade Frankrike förlorat de två rika landskapen Alsace och 
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Lorraine. De hade också förlorat rollen som ledande nation, något som de tyckte var 

ännu värre.
372

 

 

”Fransmännen” i den första meningen syftar troligen på det franska folket. 

Nederlaget i kriget är rimligtvis däremot den franska statens, närmare bestämt 

den franska regeringens förlust av de båda landskapen i fredsöverenskommelsen 

med Tyskland, något som framkommer om man analyserar aktörsreferensen i 

den andra meningen. I den tredje meningen återkommer aktörsreferensen från 

den första: ”De” syftar på fransmännen vilket också ordet ”nation” torde 

göra.373  Förutom att texten ställer mycket höga intellektuella krav på läsaren 

blandas alltså egentliga och oegentliga kollektiva aktörer här.374  

 

På motsvarande sätt som i lärobokstexterna finns det också i dialogen mellan 

Caroline och eleverna flera sådana betydelseglidningar mellan egentliga och 

oegentliga kollektiva aktörer. Ett exempel på hur sammansatta dessa dialoger 

kan bli finns i läxsamtalet i inledningen till den femte lektionen. Ämnet är först 

striderna på östfronten och därefter på världshaven. Caroline har inlett 

lektionen med att fråga eleverna om de kommer ihåg vilka ”länder som krigade” 

på östfronten. ”Tyskland och Ryssland” blir så småningom svaret på frågan. 

Samtalet handlar sedan om slaget vid Tannenberg, hur kriget påverkar 

situationen i Ryssland, där det utbryter revolution och en ny regering som vill 

förhandla om fred med Tyskland tar makten:  

 
Caroline: […] till slut så är det så att Tyskland och Ryssland dom sluter en 

separatfred. […] Och, det är ju då, det som John var inne på där, man fick ge ifrån 

sig landområden, eller hur? 

John: [Talar lågt] Warszawa, Riga och [svårt att höra resten]  

Caroline: Mm, precis. Men i och med att man har slutit den här separatfreden och att 

Ryssland drar sig tillbaka, vad innebär det, tror ni för kriget? Vad kan Tyskland göra 

då? Saga? 

Saga: Dom kan koncentrera sig på västfronten.
375

  

 

Att pronomenanvändningarna skiftar (”man” används omväxlande med ”dom”) 

kan visserligen göra referenserna lite oklara. Men i inledningen till den här 

dialogen är det ändå klart att Caroline, John och Saga ännu så länge talar om de 

kollektiva aktörerna Ryssland och Tyskland. Att den tyska regeringen (och 
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militärledningen) kunde fatta beslut om att föra över trupper till västfronten är 

också ett exempel på en handling som kan utföras av en kollektiv aktör. Att 

detta beslut grundar sig på en tanke eller vilja hos de individer som finns i 

regeringen (och militärledningen) att ”koncentrera” krafterna till västfronten är 

också inom ramen för vad vi kan uppfatta som en ändamålsförklaring hos den 

kollektiva aktören. Men sedan början resonemanget att glida:  

 
Caroline: Ja. Då kan man ju koncentrera sig på västfronten, självklart. Samtidigt 

som västfronten och östfronten håller på nu, så är det också ett krig till… havs. Är 

det någon som kommer ihåg något om det, vad ska man säga där? [--- ] Nu händer 

det nånting också som gör att… det är ett nytt land som kommer in i kriget. 

Joachim: Var det inte så att Tyskland sköt på amerikanska fartyg plus att … eh … 

Englan… eller Storbritannien och Frankrike hade stora lån som USA ville ha til… 

eller dom var rädda, om Tyskland skulle ta över … Storbritannien och Frankrike, då 

skulle inte dom få tillbaka sina lån. 

Caroline: Precis, alltså, USA ville väldigt gärna hålla sig utanför det här kriget. Dom 

var inte alls intresserade av att gå med, men samtidigt hade dom intressen att 

försvara, och det var ju det att dom, att dom hade gett ut stora lån och när dom blev 

oroliga för att Storbritannien till exempel skulle förlora kriget då skulle man inte få 

tillbaka sina pengar.
376

 

 

Gränsen mellan egentliga kollektiva aktörer som den tyska och amerikanska 

regeringen å ena sida och oegentliga kollektiva aktörer som folket i dessa stater 

blir här flytande och dessutom tillkommer personifieringar: Tyskland ”sköt på 

amerikanska båtar” och USA var inte ”intresserade” att delta i kriget (pluralformen 

på adjektivet vittnar om att meningen troligen syftar på amerikanska folket, en 

oegentlig kollektiv aktör) ”dom hade gett stora lån” (syftar på USA:s regering, en 

kollektiv aktör). Klassrumssamtalets glidningar mellan aktörsreferenserna 

påminner starkt om det som står i boken: 

 
Britterna stoppade alla fartyg på väg till Tyskland […]. [---] Tyskarna försökte med 

sina ubåtar sänka alla skepp som de trodde var på väg till Storbritannien. // Det 

totala ubåtskriget var också en av orsakerna till att USA gick in i kriget 1917 på 

Storbritanniens och Frankrikes sida. Många amerikanska fartyg sänktes nämligen av 

tyska ubåtar. En annan orsak, som troligare var viktigare, var att USA givit britter och 

fransmän stora lån. Om Tyskland segrade var risken stor att pengarna aldrig skulle 

betalas igen.
377

  

Personifikationer som aktörssubstitut  

Exemplen i föregående stycke visar alltså att personifikationer kan motsvara 

både personifieringar, egentliga och oegentliga kollektiva aktörer i samma 

yttrande. I det fallet handlar det emellertid om ett begripliggörande av samma 
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fenomen, nämligen att USA gick in i kriget på ententens sida. På så sätt fungerar 

personifieringen för att upprätthålla en röd tråd i samtalet här. Detta innebär 

som jag tolkar det att personifikationer kan fungera som ett slags aktörssubstitut 

i de samtal om begriplighetsmodeller som gestaltas på lektionerna. Om man vill 

förklara varför USA gick in kriget 1917 kan enstaka tyska angrepp på 

amerikanska båtar uppfattas som den kollektiva aktören Tysklands angrepp på 

den kollektiva aktören USA. De enskilda handlingarna blir statens.  

 

Ännu tydligare kan vi se hur personifieringar kan fungera som aktörssubstitut i 

en av de tidigare analyserade dialogerna. Caroline frågade som vi såg vid ett 

tillfälle efter förklaringar till den spända relationen mellan Frankrike och 

Tyskland och vi vet att elever hade svårt att koppla frågan till hennes 

kolligerande begriplighetsmodell om industrialisering, nationalism, imperialism 

och militära planer eller till lärobokens funktionalistiska förklaring om rubbad 

maktbalans. I just det läget, när de försöker förstå varandra, använder såväl 

Caroline som Hampus en personifierad aktör som har motiv för sitt handlande:  

 
Caroline: Vad har Frankrike för skäl till att vara så rädd för Tyskland? Får man, fick 

man ut nånting av det, fick man svar på det i texten?  

Hampus: Det var väl att … eh… jag kommer inte ihåg jättebra, men det var väl att 

Tyskland hade tagit två typ ställen där det var typ asbra gruvor eller nånting, jag kan 

inte exakt…
378

 

 

Frankrike var ”rädd” för Tyskland eftersom Tyskland hade ”tagit” två ställen 

med ”asbra gruvor” från Frankrike. Lärare och elev hjälps alltså åt att få samtalet 

att gå vidare genom att använda personifierade aktörer här.  De mera 

djupliggande historiska orsakerna till konflikten mellan Tyskland och Frankrike 

förblir okända, men samtalet överlever och den fragmentariska bilden som 

eleverna har kan vad det verkar fortsätta att byggas upp, i alla fall i en slags 

provisoriskt fungerande arbetsprocess. Man kan tolka detta svar som att den 

gemensamma förståelsen är att gränsförstärkningarna bottnade i gamla och 

starka konflikter mellan Tyskland och Frankrike. Hampus och Caroline är 

överens om detta, de och klassen kan lämna saken åt sidan och koncentrera sig 

på det som just då skulle förklaras: Schlieffenplanens attackväg genom Belgien.  

 

Troligen kommer den vardagsnära förklaringen av de franska rustningarna inte 

att avsätta några djupare kunskaper om fransk-tyska kriget varken hos Hampus 

eller hos hans klasskamrater. Med bruket av personifierade aktörer kan poängen 
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emellertid bli att det förflutna inte framstår som en kedja händelser som sker 

utan orsaker. Klassen kan sålunda få chansen att fokusera en annan fråga av 

betydelse för händelseutvecklingen under första världskriget. På så sätt kan man 

säga att personifikationen (Frankrike hatade Tyskland) genom att ta x-

positionen i besittning (x → y) i en historisk förklaring av varför det var spänt 

mellan staterna tydliggör att det bör finnas ett sådant orsakssamband i ett 

historiskt begripliggörande. Resultatet blir troligen att metahistoriska kunskaper 

om historia (att förflutna skeden bör kunna begripliggöras: de franska 

rustningarna hade orsaker) blir starkare än faktamässiga kunskaper i historia 

(vad Schlieffenplanen gick ut på, vad den hade för upprinnelse och vilken 

betydelse den hade för första världskrigets utbrott och händelseförlopp).  

Personifikationer som historiedidaktiskt problem 

Det är troligen en kombination av många olika faktorer som kan förklara 

växlingarna mellan egentliga och oegentliga kollektiva aktörer och 

personifieringar på lektioner och i läroböcker. En tänkbar faktor är att brist på 

utrymme (i boken) och tid (i klassrummet) tvingar fram ett språk som kan 

komprimera den mycket informationsrika innehållsliga väven. Det gäller att få 

ihop händelser och handlingar i yttranden som blir begripliga i stunden. I dagligt 

tal är det troligen mycket vanligt att vi blandar ihop referenter och utnyttjar 

”man” och ”dom” i stället för att varje läge reda ut vem som gör vad och när. 

Vi vet något så när vem vi syftar på och vad vi vill säga genom sammanhanget. 

Förhoppningsvis förstår den som lyssnar också.379 Man får kommunikationen 

att fungera och i det här fallet hjälper det dessutom till att poängtera att ”saker 

inte bara händer” utan att man ska söka orsaker till förändringar i det förflutna. 

 

I historiska utsagor kan detta naturligtvis bli fatalt eftersom det kan innebära att 

det blir svårt att få klarhet i vad som händer eller varför, i alla fall om man inte 

har en förkunskap om området.  Men exemplen från 9 x visar att alla 

personifikationer alltså inte enbart emanerar ur elevers behov av att förenkla, 

utan troligen också av situationens behov av att skapa sammanhang.  Jag 

misstänker alltså att det i det här fallet är en form av kommunikativ nödlösning 

vi blir vittne till hos utrymmesträngda läromedelsförfattare och tidsträngda 

lärare i en kombination med deras ambition att ge överblickbara helheter. När 

personifikationerna möter elevernas försök att bygga förståelse med hjälp av de 

aktörer de kan få syn på i ett händelseförlopp fungerar de temporärt som ett 
                                                 
379
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aktörssubstitut även om referenserna är oklara. Ur denna aspekt kan vi möjligen 

betrakta personifikationerna som en slags kommunikativ resurs även om den 

pedagogiska reducering som dialogen leder till blir avsevärd. Denna hypotes 

stärks av empiriska exempel i den tidigare refererade spanska undersökningen. 

Där kan man se att personifikationer fungerar på ett likartat sätt, som 

”hjälpmedel” för att hantera sammansatta orsaksförklaringar i klassrummet.  I 

en av de dialoger som presenteras i rapporten kan vi se samma slags glidningar 

mellan oegentliga kollektiva aktörer och personifierade aktörssubstitut som i 

klassrummet hos 9x: 

 
Teacher:  What happens, halfway through the fifteen century, which had an 

influence in European commerce? What will force Europe to do things in a different 

way? 

Student 1: The taking of Constantinople. 

Teacher: And why? 

Student 2: Because it was taken … they had to pay taxes. 

Teacher: Did they have to pay many taxes? 

Student 3: Europeans were in great trouble because the Turks could steal from 

them if they passed through there. 

Teacher: They had a lot of trouble. So, what does Europe do? What does it intend to 

do? 

Student 3: They had to look for another route. 
380

 

 

Oavsett om personifikationen alltså består av en kollektiv aktör, en oegentlig 

kollektiv aktör eller personifierat aktörssubstitut finns det en lång rad 

historiedidaktiska problem förknippade med dessa fenomen. En sådan fråga rör 

vad det är för slags historiska berättelser som skapas när aktörerna utgörs av 

stater, personifierade aktörssubstitut eller ledande statsmän. Att sådana mycket 

”stora berättelser” skapar litet utrymme för andra skildringar som handlar om 

den ”lilla historiens” människor, socialhistoria, ekonomisk historia eller 

kulturhistoria är klart. Den osynliggör därmed inte bara stora delar av 

befolkningen, inte minst kvinnor, i alla fall om ämnet är äldre tiders storpolitik. 

Bristen på fler aktörer lägger väsentliga delar av det historiska förloppet i 

mörker. Att många människor i de krigförande länderna vid första världskrigets 

utbrott var motståndare till kriget och ända in i det sista kämpade för att det inte 

skull utbryta är exempelvis något som aldrig syns på lektionerna om man endast 

talar om att staterna förklarar krig mot varandra. Personifikationerna döljer på 

så sätt också maktförhållanden och osynliggör ansvarsförhållanden. Under en 

förment värdeneutral skildring riskerar den historiska berättelsen att bli en 

krönika av händelser uppträdda efter varandra på tidens tråd. För en 
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historieundervisning som vill förstärka elevernas historiemedvetande genom 

den dubbla tankeoperationen, att se sig själv som (enskilt och tillsammans med 

andra) skapad av och (enskilt och tillsammans med andra) skapare av historia, 

blir det troligen svårare med måluppfyllelsen om undervisningen byggs upp med 

hjälp av personifikationer, oavsett de är kollektiva aktörer eller personifierade 

aktörssubstitut.381 

Tolkningsprocesser i klassrummet - en sammanfattande diskussion  

”Jag förstår inte!” utropar Johanna och sätter sin lärare och stora delar av klassen i 

ett intensivt arbete med att försöka reda ut vad det var som ledde fram till första 

världskriget. Det visar sig bli ett långt och komplicerat klassrumssamtal om 

betydelser, aktörer och händelser. Lärare och elever tycks samverka för att nå 

fram till en gemensam uppfattning som åtminstone fungerar för stunden. Det 

gemensamma historiekulturella kunskapsbygget kan fortgå. Men vad var som 

orsakade problemen? I det här kapitlet har jag analyserat dialoger och 

lärobokstexter och försökt visa hur och på vilket sätt den tolkande och 

begripliggörande kommunikationen kring det förflutna kan bli en komplicerad 

aktivitet i klassrummet hos 9x.  

 

Utgångspunkten för analysen är de uttryck för olika historiska 

begriplighetsformer som jag funnit som viktiga element i klassrumssamtalet. 

Enkelt uttryckt talar de historiskt förklarande utsagorna om vad som ledde till vad, 

de historiskt klassificerande vad som är vad och de historiskt kolligerande hur flera 

olika saker tillsammans kan samverka för att göra ett fenomen i det förflutna 

begripligt. Alla tre är vedertagna sätt att inom historievetenskapen begripliggöra 

det förflutna. I klassrummet används de emellertid på olika sätt och i olika grad 

av läroböcker, lärare och elever. När det gäller skildringen av första världskriget 

utgår läroboken i det här fallet från en funktionalistisk begriplighetsmodell där 

kausalitetens riktning går från funktion till handling så att händelserna förklaras 

av att de ingår i en kontinuerlig växling mellan balans och obalans i det 

europeiska statssystemet. Lärarens begriplighetsmodell är kolligerande och 

framställer industrialiseringen, imperialismen och nationalismen i samverkan 

med en lång rad andra faktorer på lägre abstraktionsnivå som det som ledde till 

krig. Elever förefaller ha det gemensamt i sina begriplighetsmodeller att de 
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söker efter en eller ett par förklaringar som i kausala kedjor leder fram till kriget. 

I analysen fann jag att kommunikationsproblemen i klassrumsinteraktionen 

delvis verkar bero på att lärare, elev och läromedel utgår från tre sådana delvis 

starkt divergerande begriplighetsmodeller.  

 

I tidigare historiedidaktisk forskning har man antagit att elever personifierat 

historien för att på så sätt förenkla den och göra den mer begriplig. Abstrakta 

fenomen som stater eller parlament har av elever omvandlats till aktörer eller till 

enheter som består av sina enskilda aktörer. Jag tror att en del av det ymniga 

bruket av personifikationer på lektionerna i det här fallet är av denna typ men 

att det också kan finnas andra förklaringar till fenomenet. Det visar sig nämligen 

att eleverna är långt ifrån ensamma om att begagna olika former av 

personifikationer. Såväl läromedel som lärare brukar också mycket ofta sådana 

uttryck. Personifikationer motsvarar visserligen också ett etablerat historiskt 

framställningssätt, men detta sätt att uttrycka sig i historiska utsagor kan också 

vara ett sätt att spara utrymme så att exempelvis ett regeringsbeslut kan 

beskrivas som vore det statens.  

 

Vid en analys av läromedel och klassrumsinteraktion visade det sig att det i det 

här fallet fanns en glidande skala av olika slags personifikationer, där det i ett 

och samma yttrande både förekom vad jag kallat egentliga och oegentliga kollektiva 

aktörer och personifieringar. Gränsen mellan dessa fenomen visar sig kunna 

vara flytande. En bidragande förklaring till det frekventa bruket av 

personifikationer har antagits vara läromedelsförfattares utrymmesbrist och 

lärares tidsbrist i kombination med ambitionen att snabbast möjligt bygga upp 

en översiktskunskap hos eleverna. Personifikationerna verkar också kunna 

fungera som ett slags ”aktörssubstitut”. När elever inte exakt vet vad som 

orsakade något kan de låta personifikationen ikläda sig x- positionen i en 

historiskt förklarande utsaga (x → y): ”Frankrikes hat mot Tyskland ledde till 

krigshot”.  Personifikationen verkar således kunna hjälpa eleven att förstå att det 

förflutnas händelser har orsaker. I båda dessa fall förefaller den metahistoriska 

förståelsen om historia vinna vad händelseförloppets kunskaper i historia 

förlorar.  

  

Personifikationer kan alltså uppfattas som en slags kommunikativ nödlösning 

som får samtalet i klassrummet att fungera. Men de är samtidigt djupt 

problematiska i det att de kan dölja maktstrukturer, göra andra aktörer osynliga 

och sätta extremt stort fokus på den ”stora” politiska historien som skrivs av 
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stater och ledande statsmän. För en historieundervisning med ambitionen att 

hjälpa elever att se sig själva i den dubbla tankeoperationen att vara 

historieskapande och historieskapade är det troligen mycket viktigt att istället se 

fler aktörer i rörelse. 

Att bygga uppifrån och ner eller nerifrån och upp – är det frågan?  

Medan lärare och läromedel utgår från en helhetsuppfattning och pekar ut 

detaljer som exempel som stöder denna förefaller många elever i klass 9x gå den 

andra vägen, att använda detaljer för att bygga upp helhetsbilder. Mycket av det 

vi bevittnat i det här kapitlet skulle alltså kunna gå att beskriva som två olika 

angreppssätt på det förflutna. Medan elever försöka sätta samman helheter av 

delarna utgår lärare och läromedel från sin redan förefintliga helhet och pekar ut 

delarna som exempel som håller uppe helheten. Man skulle kunna likna det vid 

två olika riktningar i det historiska kunskapsbygget, att elever i det här fallet 

tenderar bygga nerifrån och upp och lärare och läromedel uppifrån och ner. 

 

Ibland leder detta till att explandum och explans byter plats så att det läraren 

eller läromedlet använder som exempel eller symtom för en bakomliggande 

orsak av eleverna används som förklaring till ett framförliggande fenomen. 

Resultatet blir för elevernas del förmodligen en diffus bild av den historiska 

verklighet man talar om, medan kunskapen om att det förflutna bör undersökas 

med frågor om orsak-verkan kan vidmakthållas. Det vi sett förstärker sålunda 

Christine Counsells hypotes om att det inte är säkert att eleverna erhåller 

översiktliga kunskaper bara för att de håller på med översikter, att det väsentliga 

är samspelet i historieundervisningen mellan djuplodande detaljkunskaper och 

större överblickar.382 Ola Halldén menar att problem av det slag vi sett speglar 

ett paradoxalt fenomen som generellt gäller om all historieundervisning, att det 

är nödvändigt att eleverna har hela förloppet klart för sig för att kunna begripa 

detaljerna, och att det av den anledningen blir ett svårlösligt dilemma.383  

 

Ett annat sätt att närma sig problematiken står historikern och lärarutbildaren 

Christer Öhman för. Öhman pläderade redan på 1980-talet - bland annat med 

utgångspunkt i Halldéns resultat och teorier från Jörn Rüsen - för en 

historieundervisning som bygger på berättande framställningsformer. Öhman 

hänvisar bland annat till äldre, framstående historiepedagoger som Georg 

Starbäck och Carl Grimberg som i skrift förmådde återge ett komplicerat 
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händelseförlopp så att det framstod som begripligt och levande för åhörarna. 

Även om en samtida undervisning ställer andra krav på valet av innehåll finns 

det enligt Öhman många formella sidor i detta sätt att framställa historia som är 

föredömligt om man vill att eleverna ska engageras av undervisningen och 

förstå. Vad ”som måste minimeras till det yttersta är allmänna och 

generaliserande resonemang utan förankring i åskådliga och konkreta exempel” 
384 Debatten om (den främst muntliga) berättelsen som en bättre fungerande 

form för historieundervisning verkar ha många paralleller både i tid och rum. På 

1990-talet pläderade också Christer Karlegärd med liknande teoretiska 

utgångspunkter för en muntligt framförd, berättande historieundervisning.385 

Den brittiske historiedidaktikern Chris Husbands menar att orsaken till att den 

berättande formen av historieundervisning minskat under 1900-talet är att 

många akademiska historiker har kommit att förknippa den med en äldre, 

ovetenskaplig historieskrivning och att detta bidragit till att lärare föredrar att 

undervisa med hjälp av analytiska modeller.386 Rüsen tar upp problemet i en tysk 

kontext, där akademiker i allmänhet uppfattat berättande framställningar som 

uttryck för ett äldre historiografiskt skede.387  

 

Men frågan är om inte mycket av den historiedidaktiska diskussionen har fastnat 

i en så att säga teknisk sida av undervisningen, antingen man talar om att 

lösningen på problemen består i en förändrad planeringsstrategi eller förändrad 

framställningsform. Är inte det avgörande problemet för historieundervisningen 

något mer än de tolkningsproblem som vi blivit varse här? Rüsen hävdar att 

tolkandets delkompetens i hög grad består i förmågan att tydliggöra skillnaden 

mellan tre former av historiska förklaringar: narrativa, nomologiska och 

intentionella. Medan den första är konstituerande för all historisk framställning 

är de två sistnämnda att betrakta som hjälpmedel för att skapa bättre förståelse i 

berättelsen. Av två skäl kan dessa emellertid inte betraktas som möjliga att 

ersätta berättelsen enligt Rüsen. Den intentionella förklaringen måste alltid 

kunna utsättas för källkritisk bearbetning och den nomologiska kan bara bidra 
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med delförklaringar eftersom den annars så att säga skulle göra den historiska 

framställningen överflödig; historien skulle ”försvinna” om den gick att 

underordna allmänna lagar.388 Samma tankegång finns hos Ricœur som menade 

att historikerns roll är att ”interpolera en lag i berättelsen för att få ny fart på 

förståelsen”.389  

 

Det som sker i klassrummet under de lektioner som behandlar första 

världskrigets utbrott kan antagligen beskrivas som en konflikt mellan dessa tre 

typer av historiska förklaringar, alternativt att det som framställs ofta blir en 

blandning av förklaringar som inte särskiljs från varandra. Konflikten emanerar 

troligen delvis ur den tidsnöd som uppstår då komplicerade samband ska redas 

ut på ett fåtal lektioner.390 Men elevernas vilja att skapa enklast tänkbara kausala 

samband återgår förmodligen också på en mer ursprunglig kulturell förförståelse 

av berättelsen, en ”urtyp” av förklaring där förståelse uppkommer genom 

spontant formulerade frågor och svar.391 Ricœur nämner att det skulle kunna 

finnas en sådan skillnad mellan barns och vuxnas föreställningar om 

fortsättningen på eller förklaringen av en berättelse som så att säga kört fast och 

inte längre är självförklarande: 

 
”och sedan?” frågar barnet – av intresse för grunderna, motiven och orsakerna – 

”varför?” frågar den vuxne.
392

 

 

Elevers tendens att bygga nerifrån och upp och lärarens och läromedlens att 

bygga uppifrån och ner behöver alltså inte betraktas som motsatser utan som en 

strävan efter ett gemensamt mål, att bättre förstå det förflutna. Samtidigt blir 

elevers förmåga att tolka och begripliggöra det förflutna troligtvis blockerad 

(eller i vart fall hämmad) om inte sådana skillnader kan synliggöras.  

 

Sambandet mellan tolkandets kompetens och det historiska meningsskapandet 

understryks av Klas-Göran Karlsson. Han menar att grunden för ett sådant 

samband finns i ett antagande om tre kunskapskvaliteter i en (framför allt 

skolförmedlad) historia: den första formen kallar Karlsson för historia som 

”kvantitet” eller ”fakta”, den andra som ”kvalitet” eller ”tolkning” den tredje 

historia som ”relevans” eller ”medvetande”.  Alla är nödvändiga delar av en 

historieundervisning även om man samtidigt skulle kunna uppfatta 
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kunskapskvaliteterna som en form av progression mot mer avancerade 

kunskaper.393 Det vi sysselsatt oss med i det här kapitlet handlar framför allt om 

de två förstnämnda kunskapskvaliteterna med tyngdpunkt i tolkningarna. Det är 

som jag ser det väsentlig att historiedidaktiken förmår skilja mellan den form av 

mening (förståelse, begripliggörande) som uppstår genom våra tolkningar av det 

förflutna och den mening som handlar om värden (relevans, 

historiemedvetande) och som uppstår i vårt bruk av de historiska kunskaperna. 

Detta synliggörs särskilt tydligt genom teorin om det narrativistiska paradigmet 

som hävdar att det är mening i den senare betydelsen som är slutresultatet av 

den historiska läroprocessen. 

 

Om vi följer ”schemat” i denna teori har vi egentligen bara kommit halvvägs i 

nu. Vi har dessutom endast undersökt vilka problem som uppstår då klassen 

och läraren talar om första världskrigets utbrott, något som av läraren betraktas 

som en bakgrundsbild till det som är viktigast, mellankrigstiden. För att skapa 

en förståelse för vilken mening (i betydelsen relevans,  orientering, 

historiemedvetande) som skapas i undervisningen måste vi gå längre och 

undersöka vad lärare och elever uttrycker som studiernas syfte och se om 

behandlingen av mellankrigstiden ger ett annat utrymme för elevers 

tolkningskompetens i samband med detta slags meningsskapande.  
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7. ”… inte … lika blåögda nu…” Om historiskt 
meningsskapande i klassrummet  

Avsikten med avhandlingens sista empiriska kapitel är att närmare undersöka 

vad elever och lärare ger uttryck för som de historiska studiernas syfte och vilka 

behov som kunskaperna om det förflutna tycks spela för informanterna. 

Kapitlet rör sig således kring frågor om historiskt meningsskapande. I det 

narrativistiska paradigmets schema för historiska läroprocesser handlar det om 

de avslutande stegen, de som kan sägas utgöra olika typer av orienterande svar 

på de historiska frågor som initierade processen. Det handlar med andra ord 

om den narrativa kompetensens målsättning, där lärandet kan omsättas i vad 

som kan beskrivas som handlingsberedskap. Forskningsfrågan lyder: Hur 

framställer elever och lärare det tolkade innehållet för att skapa historisk mening?  

 

Till dels finns det naturligtvis många formella sidor av lärandet i en skolmiljö 

och inte sällan dominerar här en vardagsförståelse av ordet ”mening”. Att klara 

prov och betyg är för en del av eleverna det man uppfattar som studiernas 

primära innebörd. Men samtidigt talar kursplaner och lärarens intentioner om 

krav som går utöver enkelt avläsbara, instrumentella värden. Med 

målformuleringar som att studierna ska utveckla elevernas kritiska tänkande och 

historiemedvetande följer att det är nödvändigt för eleverna att ta ställning till 

fler sidor av historieämnet. Det räcker inte med de enklaste 

faktaredovisningarna.394    

 

Här spelar frågan om den tidsliga alteriteten, den tidsmässiga ”annorlundaheten”, 

en avgörande roll. På vad sätt skiljer sig det studerade förflutna från samtiden? 

Hur hör nuet samman med det som varit? Hur kan det förgångna förbindas 

med framtiden? Kort sagt på vilka sätt kan skillnad över tid överbryggas på ett 

meningsfullt sätt och ge underlag för historiemedvetandeutveckling?395 I syfte 

att fördjupa analysen av elevers artikulerade historiemedvetande kommer deras 

användande av tre historiska tankebegrepp, historisk inlevelse, historiska 

aktörsperspektiv och historisk värdering att undersökas särskilt. Elevers förståelse 

för det de uttrycker som ”allmänbildning” kompletterar analysen.  För att 

besvara forskningsfrågan återvänder vi först till en tät beskrivning av de 

avslutande lektionerna i klassrummet. Här handlar det alltså om att undersöka 
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hur klassen framställer det förflutna så att det framstår som fattbart på ett mer 

övergripande sätt än på den detaljnivå vi hittills studerat. 

Lektion 13, fredag förmiddag: ”… det är ju vår huvudgrej… ”  

Caroline och hennes elever tycks genom schemat få en gemensam utgångspunkt 

för sina möten som de då och då använder i sina inledande dialoger på 

lektionerna. På måndagsmorgnar kan de tala om att de är trötta efter helgen, på 

torsdagar att det är den sista lektionen på dagen och på fredagar att det är slutet 

av veckan396. Nu, i slutet av terminen, finns det andra gemensamma spörsmål 

men dessa tydliggör till skillnad från det man kanske skulle kunna kalla ett 

vardagsmissnöje att relationen mellan lärare och elever inte är mellan jämlikar. 

Det är slutet på lektionsserien om första världskriget och mellankrigstiden. I 

nästa vecka ska eleverna skriva den sedan ett par veckor planerade 

essäskrivningen på de återstående tre lektionerna i historia. Det börjar dra ihop 

sig till bedömning av elevernas arbete.  

 

Att det bara är två veckor kvar av höstterminen märks när eleverna i klass 9x 

anländer till klassrummet. En del av dem är sysselsatta med att diskutera en 

skrivning som de ska göra i ett av de naturorienterande ämnena samma 

eftermiddag. Samtidigt har en pojke i en åttondeklass som Caroline undervisar i 

svenska dröjt sig kvar från den föregående lektionen.  Hon har redan börjat 

skriva på tavlan inför niornas lektion då han avbryter Caroline i 

tavelanteckningarna och frågar var han ”befinner sig” i svenska. Hon vänder sig 

om utan att säga något och visar honom ett papper som hon tar fram på 

katedern. Han frågar högt och tydligt om det betyder ”G+” vilket Caroline 

bekräftar diskret, så att knappast någon annan än han själv ska kunna höra det. 

Pojken vill också veta hur hans betygsunderlag ser ut i SO och får snabbt 

besked om också detta. Han verkar lite missnöjd med beskedet och lämnar 

klassrummet utan att säga något mer.397  

 

Episoden med eleven i åttan och niornas entré med sina samtal om det 

förestående NO-provet synliggör andra aspekter än de rent historiedidaktiska av 

den undersökta undervisningen. Samtidigt kan sådana glimtar av det som skulle 

kunna kallas en ramfaktoriell skolverklighet ge vissa inblickar i de villkor som 

påverkar verksamheten i klassrummet. Om två veckor ska Caroline sätta betyg i 

fem ämnen i tre klasser, det vill säga omkring 370 individuella betyg. Men också 
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ur elevperspektiv kan situationen förmodligen upplevas som intensiv nu inför 

slutspurten där de ska ha betyg i 16 ämnen. För niornas del används 

höstterminsbetyget också när de i en första preliminär antagningsomgång söker 

till gymnasieskolan. 

Vad är målet med studierna? 

Som inledning till lektionen håller Caroline ett anförande där hon uttrycker vad 

hon ser som viktigast, både under den kommande lektionen, 

kunskapsredovisningen i nästa vecka och i elevernas fortsatta historiska lärande. 

Lektionens inledning påminner ganska mycket om den målsättning som 

presenterades för eleverna under den första lektionen – historiska kunskaper är 

att veta hur man gör, de historiska redskapen går att använda till andra 

undersökningar, det viktigaste är inte detaljerna, de kan man ta reda på mer om 

sedan. Men nu är yttrandet också färgat av vetskapen om att det inte går att göra 

så mycket mer just nu, tiden har tagit slut:    

 
Caroline: Men, alltså det som jag känner lite läskigt, det är ju… att jag tycker att, jag 

vet inte, jag tänker på allt jag missat, som jag inte sagt, som ni kanske inte haft nån 

möjlighet att ta reda på, men i så fall… får det ju vara liksom, vi har ju så 

jättebegränsad tid i skolan känns det som hela tiden, och då tänker jag som en tröst 

för mig själv…[…] att det viktigaste nästan, det är ju att man lär sig ändå en slags 

princip för hur man gör saker, hur man kan tänka … och sen kan man ju, nästa gång 

kan man ju använda det till ett helt annat ämnesområde, då vet man lite mer om hur 

man ska göra, förstår ni hur jag tänker? Men historia är ett sånt gigantiskt ämne, 

man kan inte gå igenom allting, man kan inte dyka, djupdyka särskilt mycket heller, 

utan … man nosar lite grann och sen så blir man intresserad så tar man reda på 

grejer själv då ra, utan det är väl kanske mer systemet, på nåt sätt, som man kan … 

tillhanda[hålla] i skolan, sen så får ni läsa historia på universitetet, börja om på 

gymnasiet, med A-kursen, då börjar ni från början med … antiken, ni vet, och så blir 

det repetition på alltihopa.
398

 

 

Eleverna tänker vad det verkar inte så mycket på sitt långsiktiga lärande just nu 

utan ställer frågor om omfattningen på skrivningen i nästa vecka, om de får 

skriva hemma, ha med sig böcker att slå i och hur mycket tid de får till sitt 

förfogande. Caroline har redan när hon delade ut skrivningsfrågorna för ett par 

veckor sedan svarat på alla dessa frågor men nu repeterar hon vad som gäller. 

Till skrivningen har eleverna fått i uppdrag att arbeta med tankekartor eller 

stödord. På skrivningen får de ha med sig dessa anteckningar men inte 

böckerna. De får skriva på lektionstid under tre lektioner i nästa vecka. De 

måste lämna in sina alster efter varje lektion så att allt blir skrivet i skolan.  
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I Carolines motiveringar till redovisningssättet verkar det finnas en koppling till 

denna målsättning. Hon betonar att eleverna ska redovisa hur de tänker kring 

det historiska materialet, inte skriva ner en massa fakta. På frågan hur långt hon 

vill att det ska bli svarar hon att det kan räcka med tre sidor: ”Det är ingen mening 

med, sitta och svamla, utan svara på frågan. Är ni med?”. De flesta av eleverna verkar 

acceptera formerna för skrivningen men en av flickorna är bekymrad över om 

hon ska hinna: ”Ska vi svara på alla dom frågorna på typ tre lektioner!? Det kommer att 

bli IG av det här!” Sedan Caroline ytterligare förtydligt vad hon menar och 

understrukit att det verkligen inte behöver vara långa texter förefaller också den 

oroliga flickan lugnad.  

”Orkar ni lyssna på mig en kvart eller nåt?” – ett sista föredrag  

Elevernas entréer, Carolines tavelanteckningar och dialogen om skrivningens 

former har tagit omkring tio minuter. Nu signalerar Caroline att hon vill gå 

vidare till ett föredrag som handlar om några saker som hon vill ”klargöra” för 

eleverna inför provet. Föredraget inleds med att Caroline frågar om klassen 

orkar lyssna på henne ”en kvart eller nåt”. På tavlan kan eleverna se konturerna av 

det som ska bli lektionens huvudsakliga innehåll, en avslutande översikt som 

handlar om att begripliggöra nazismen som ideologi och som rörelse samt dess 

väg till makten i Tyskland. Till vänster står ett antal centrala ord och historiska 

stoffbegrepp, det påminner om upplägget då Caroline talade om den fascistiska 

ideologin under en tidigare lektion.399 Nu består en central del av 

tavelanteckningen av en tidslinje över ”Weimarrepubliken” och ”Tredje riket”. 

Under tidslinjen finns ett stapeldiagram som visar det snabbt växande antalet 

nazistiska riksdagsmän i de tyska valen mellan 1929 och 1933. Ovanför 

staplarna finns det ett linjediagram som visar hur många miljoner tyskar som var 

arbetslösa under dessa krisår. Det finns påfallande likheter i tillväxten av antalet 

arbetslösa och det allt större stödet för nazismen, kurvans form ligger nästan 

exakt över staplarna. 400 Caroline förklarar vad översikten går ut på:   

 
Caroline: … alltså om man ska försöka få ihop det här i tid, det är alltid jättebra att 

göra en liten tidslinje, och det har vi inte gjort. Och då kan man ju tänka sig […], den 

här perioden i Tyskland, för det är den vi är intresserade av nu […], egentligen, eller 

hur, mest, det är ju vår huvudgrej, liksom. 

 

Det handlar alltså om ett antal hållpunkter med händelser och skeden längs en 

tidslinje som sträcker sig från 1918 till 1945. Men samtidigt kan vi notera att 
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Caroline understryker hur viktig hon tycks anse att just den här sista pusselbiten 

är i kunskapsbygget om mellankrigstiden: ”den här perioden i Tyskland […]det är ju 

vår huvudgrej”. Caroline riktar därefter in föredraget på tavlans diagram. När hon 

beskrivit vad staplar och linjer motsvarar vill hon att eleverna ska dra slutsatser. 

Trots att sambandet kris–arbetslöshet–nazistisk valframgång redan betonats går 

det vad det verkar först lite trögt att få fram budskapet:  

 
Caroline: … 1930 så har man, får man 107 platser… 1932 så är man uppe i 230 

platser och 1933 så är det 288 platser. Då kan man ju se, liksom hur partiet växer… 

och så följer dom den här kurvan [pekar på kurvan över arbetslösheten] och vad är 

det man kan dra för slutsatser av dom där två?  

Joachim:  Eh… att … då blir det, att eh… få se… att det… folk blir mer fattiga då, 

kanske … ansluter sig till nazisterna för att det ska bli bättre och… ekonomiskt … 

och så… ja. 

Caroline: Absolut. Det kan man göra. För vad är det man ser, rent konkret liksom, 

här?  

Joachim: Att folk liksom ansluter sig till nazisterna …  

Caroline: Beroende på …? Den där. Som var…? Kommer du ihåg, det var 

arbetslösheten, eller hur?  

Joachim: Ja.  

 

Att Joachim tycks blanda samman partitillhörighet ”ansluter sig” med röstsiffror 

kan vara ett tecken på att han inte riktigt ser detaljerna här. Dessutom förefaller 

Joachims yttrande bygga på inlevelse i människornas föreställningar där deras 

motiv att rösta på Hitler står i centrum: ”för att det ska bli bättre […] ekonomiskt”.  

Nu visar det sig snart att det är fler elever än Joachim som trots allt har lite svårt 

att så snabbt se de framställda sambanden mellan nazismens framväxt och 

arbetslösheten i diagrammet. Saga undrar över y-axlarnas siffror och Linda vill 

veta hur många tyskarna var vid den här tiden. Caroline klargör tavlans siffror 

men blir lite osäker på Lindas fråga. Men å andra sidan, och här understryker 

Caroline igen att det inte är siffrorna som är det viktiga, utan det väsentliga är att 

det finns ett samband. 

 

Ett kort tag verkar lektionen stå kvar och stampa på samma fläck här. Vad 

Caroline och eleverna samtalar om är ett historiskt förklarande, att något 

orsakar något i flera led: x → y → z. I det här fallet handlar det om hur 

börskraschen i USA genom att bli en internationell kris påverkade också den 

politiska utvecklingen i Tyskland. Ju värre krisen blev desto större framgång för 

nazisterna i valen. Ett mått på krisens omfattning är arbetslösheten. 

Svårigheterna i kommunikationen liknar i viss mån dem vi mötte i det förra 

kapitlet.  Medan eleverna förefaller bygga förklaringarna nerifrån och upp och ta 

fasta på sakuppgifterna var för sig verkar Caroline bygga förklaringarna uppifrån 
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och ner. Sambandet i diagrammet är endast ett exempel på hur det ena ledde till 

det andra. Efter ett tag blir det emellertid ny fart på samtalet.  Det avgörande 

tycks vara att eleverna får ta ställning till något som inte står på tavlan och som 

man inte heller talat om. Caroline ber eleverna att hålla det samband som man 

nu fått fram ”i huvudet” när de fortsätter:  

 
Caroline: Men i alla fall, vad jag ville visa var […] att det finns … ett samband, eller 

hur? […] Och det kan vara lite intressant för oss att hålla i huvudet, för då tänker jag 

så här att också, det var ju ett annat parti som växte på ungefär samma sätt, vilket 

parti kan det ha varit, tror ni? Ja, Hampus? 

Hampus: Eh… ja… nu kanske jag, men, … kommunisterna.  

 

Caroline säger att Hampus har rätt, att om man skulle ha ritat in 

kommunistpartiets siffror ”hade man upptäckt, att det såg ungefär likadant ut”. Det är 

först nu – sedan Hampus uppfattat ett centralt drag i denna mer generella 

begriplighetsmodell – som Caroline går vidare och tar upp vad det är som gör 

att hon tycker siffrorna så viktiga och intressanta, nämligen att de går att se som 

tecken på en utveckling som kan hända även i andra tider. Det är det som är det 

centrala budskapet i den dialog som följer mellan Magnus och Caroline.   

 
Caroline: ... och då Magnus, varför blir det så här, nu ra? 

Magnus: Det blir…? 

Caroline: Ja, varför får, alltså varför blir det att… om vi tänker nu att vi hade byggt 

samma staplar för kommunistpartiet så hade dom följt det här, ganska så mycket då 

ra. Och då kan man tänka sig, varför blir det så, att dom här extrema … rörelserna 

växer liksom i… takt med den här kurvan? [Pekar på arbetslöshetskurvan. En stunds 

tystnad, Magnus har för tillfället inget svar.] Vad är det folk, liksom längtar efter?  

Magnus: Välfärd?  

 

Magnus svar är liksom Joachims nyss mer inriktat på att leva sig in vad de 

arbetslösa kunde tänka vilja ha: ”välfärd” är en sammanfattande term som både 

kan innefatta arbete och arbetslöshetsunderstöd. Men Caroline vill begripliggöra 

ett generellt politiskt beteende i kristider och är därför inte nöjd med svaret: 

 
Caroline: Dom längtar efter välfärd, självklart. Och vad är det … varför går dom till 

dom här extremgrupperna, liksom, och letar efter den här välfärden, tro? 

Magnus: Eh… dom kanske tror att dom har nån lösning på det…  

 

Svaret blir kanske väl allmänt hållet här, det måste kopplas till någon annan 

faktor för att skapa begriplighet. Caroline försöker därför länka hans svar till ett 

tema som man redan talat om på andra, tidigare lektioner: den oförmåga som 

mittenpartierna tycktes ha att reda ut de ekonomiska problemen. 

Extrempartiernas lösningar kan bara vara attraktiva när de andra partierna 
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verkar handlingsförlamade. På så sätt går det också att påvisa samband över tid 

och framför allt till den nuvarande situationen i Sverige:  

 
Caroline: Det är dom som har lösningen. Men dom andra har visat att dom klarar 

inte av att fixa dom här problemen och då söker man sig … då tänker, Magnus, har 

du nån känsla av att … man kan se såna tecken i dag, på att det skulle kunna… att 

såna saker skulle kunna hända, tänker du, tänker jag?  

Magnus: Menar du med… jag, vet inte…  

Caroline: Ja? Är det nåt, liksom som pekar på… att … det här är … inte lika extremt, 

men att det finns tendenser… i samhället? 

Magnus: [eventuellt viskar någon till Magnus, hörs svagt på back-upinspelningen] 

Sverigedemokraterna?  

Caroline: Abs… absolut. För vad har man, vad har vi sett där att …? 

Magnus: [Mycket svagt, transkriptionen är osäker] Dom möjliggör ju att kommer in i 

[någon viskar ”riksdan”] riksdan till exempel. 

Caroline: Absolut, alltså att vi har… uppenbarligen, det man brukar kalla för … 

extrempartiet, dom … vinner ju ganska mycket mark i Sverige […].  

 

Den bärande punkten i kommunikationen tycks vara att eleverna ska se att en 

ekonomisk kris kan leda till politisk polarisering, en term som kan fungera som ett 

historiskt stoffbegrepp och begripliggöra att nazisterna fick framgångar i 

arbetslöshetens 30-tal, likaväl som att Sverigedemokraterna går framåt i dagens 

krisdrabbade 00-tal.  

 

Carolines föredrag glider nu alltmera över i vad som snarare kan kännetecknas 

som ett allmänt klassrumssamtal med allt fler elever engagerade. Samtalet är 

bitvis mycket livligt och många elever har ganska långa inlägg. Eleverna har en 

lång rad associationer hämtade från egna eller föräldrarnas erfarenheter, det 

handlar om allt från iakttagelser av rasistdemonstrationer till reseupplevelser i 

diktaturländer. Mellan elevernas inlägg tar Caroline i dialog med eleverna eller 

som korta föredragspunkter upp det mesta av det som står på tavlan. Den 

tänkta kvarten har blivit till över en halvtimme av tolkande samtal innan 

programpunkten på lektionen är klar.   

Skrivningen, fråga för fråga  

Den sista punkten på lektionen blir en genomgång av skrivningsfrågorna, fråga 

för fråga. Klassen har sedan två veckor tillgång till frågorna401 men Caroline vill 

nu trots allt säkerställa att eleverna uppfattat uppgiften riktigt. Utgångspunkten 

för den fortsatta lektionen är alltså det A4-papper som ligger på många av 

elevernas bänkar i dag:  
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Essäskrivning mellankrigstiden (1919-1939) 

9 [x] höstterminen 2009  

Du ska vecka 14 skriva en essä (text) som berättar om och diskuterar 

mellankrigstidens Europa. Det centrala i din text måste vara demokratins kris och 

framväxten av de fascistiska/nazistiska diktaturerna. 

Du ska försöka skriva på ett sätt som fångar läsarens intresse. Tänk dig att du just 

varit på resa genom mellankrigstidens Europa och nu skall skriva om dina 

upplevelser i en reportagetidning.  

Det svåra kan vara att hålla sig till relevanta fakta och samband utan att förlora ett 

spännande och personligt sätt att skriva. 

Känner du dig osäker ska du koncentrera dig på fakta. Denna essäskrivning hör trots 

allt till ämnet historia i första hand. 

 

Följande måste du ta upp i din text för betyget godkänd: 

Varför uppstod det en kris för demokratin på 1930-talet? 

Hur såg de samhällen ut där fascister och nazister kom till makten? 

Vilka grupper förde fram dem? 

Vilka gynnades och vilka förföljdes? 

Vad är fascism respektive nazism? 

 

För betyget väl godkänd skall du dessutom: 

Få med en jämförelse mellan Tyskland och Italien. 

Vilka likheter och skillnader kan du se? 

Fundera på orsakerna och motivera dina iakttagelser. 

 

För betyget mycket väl godkänd skall du dessutom: 

Jämföra mellankrigstidens Tyskland med Sverige 2009. 

Vilka likheter och skillnader kan du se?  

Fundera på orsakerna och motivera dina iakttagelser. 

Kan vi få en liknande situation i dagens svenska samhälle som den i 

mellankrigstidens Tyskland? Motivera ditt svar. 

 

Lyfta fram några positiva sidor med fascismen/nazismen. Beskriv och motivera. Vilka 

invändningar kan man ha vad gäller dessa sidors konsekvenser för befolkningen i 

stort?
402

 

 

Samtalet om frågorna handlar till stor del om formen för skrivningen. Caroline 

betonar att eleverna kan slå ihop frågorna om de vill eftersom frågeställningarna 

”går lite i varandra”. Hon understyrker ytterligare en gång att eleverna ska försöka 

skriva kort och kärnfullt på de första frågorna ”ingen uppsats, bara några punkter”. 

Orsaken till att eleverna inte får ha med sig böcker att slå i när de skriver är att 

det riskerar att bli så långt då enligt Caroline: ”annars kommer det bli tjugo sidor och 

det vill jag inte ha”.  När Isabelle undrar över den tankekarta som eleverna får ha 

med sig till de tre skrivningslektionerna avslöjar fråga och svar i alla fall att det 

troligen också finns skillnader mellan lärare och elev i synen på vad för slags 

                                                 
402

 Essäskrivning, version 2, Storstadsskolan 2009-12-07.  I en tidigare för eleverna presenterad 
version fanns några uppgifter som anknöt till stoff som handlade om spanska inbördeskriget. 
Eftersom Caroline ansåg att klassen inte hunnit detta ordentligt strök hon denna uppgift. Om 
dateringen (”vecka14”) beror på felskrift eller om delar av skrivningen är ”återanvänd” från ett tidigare 
skolår känner jag inte till. Den felaktiga dateringen uppfattade jag sent.  
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historisk kunskap man kan redovisa på skrivningen. Det verkar som Isabelle ser 

skrivningen mer som redovisningar av fakta, när hon frågar om hon får ha med 

sig ”svaren” medan Caroline förefaller se fakta på en mindmap som ett redskap 

för att bygga upp ett mera sammansatt svar: 

 
Isabelle: Man får väl ha anteckningar och så? 

Caroline: Du får ha din … mindmap. 

Isabelle: Med svaren? 

Caroline: Ja, gör en ordentlig mindmap. 

 

När det gäller innehållet kommer det däremot inte så många frågor från 

eleverna. Den tredje och fjärde punkten på G-frågan tycker Caroline själv är 

svår eftersom de inte hunnit tala så mycket om hur det var att leva i Tyskland 

och Italien: 
Caroline: ”Vilka gynnades, vilka förföljdes?” Hur ska man svara på den? [Tystnad 

några sekunder, ger ordet till Love] Ja? 

Love: Det var väl att… folket som liksom var naiva och trodde att ingenting hände 

nu, liksom fick jobb och det ordnade sig relativt bra i landet och … medans ett halvt 

land utrotades, eller ett helt.  

 

De sista replikerna på lektionen handlar om de sista två frågorna på skrivningen. 

Här säger Caroline först att hon inte vill hjälpa eleverna mer, kanske för 

stimulera dem till mer självständigt tänkande. Men sedan frågar hon ändå om 

det den allra sista frågan är något så när klar för eleverna. Hon får ingen särskild 

reaktion nu men tidigare i lektionsserien har hon varit noga med att förklara att 

det är skillnad mellan historisk empati och sympati: 

 
Caroline: Den där sista punkten på MVG den kan ju uppfattas som en stor 

provokation. Det är ju inte så, och det fattar ni ju, att jag inte är nån fascist eller 

nazist eller så, förstås, men jag har ändå lagt till den därför att jag tycker att det kan 

vara intressant att tänka på den, det måste ha funnits ett skäl till att de här rörelserna 

blev så stora, nånting måste det ha varit som lockade människor och det var det jag 

tänkte ni skulle få … spekulera i […], tänka på.
403

 

 

Eleverna har fått reda på vad de skriva om. De verkar vara tillfreds med 

uppgiften de ska göra i skolan nästa vecka. Under gårdagen hade de chansen att 

arbeta med essäfrågorna under en hel lektion då de hade vikarie. 404 Nu har de 

som kan och vill hela helgen på sig att förbereda sig inför skrivningen.  Men 

många av eleverna verkar snarare ha siktet inställt på eftermiddagens aktivitet 

när de är på väg ut ur klassrummet.  Återigen är samtalsämnet eftermiddagens 

NO-skrivning.   

                                                 
403

 Ljudupptagning, lektion 8, 2009-11-20  
404

 Fältanteckningar, lektion 12, 2009-12-03  
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Skrivningarna genomförs, lektion 14, 15,16, måndag och torsdag  

De tre skrivningslektionerna kännetecknas av stegrande arbetstempo från 

elevernas sida. På den första lektionen, på måndagen, är det ungefär som 

vanligt. Två elever är sjuka och åtta kommer för sent - den siste av de sena har 

försovit sig ordentligt och dyker upp tio minuter innan lektionen är slut, de 

övriga är mellan fem och tjugo minuter sena.  Några verkar inte ens vara 

medvetna om att det är skrivning på gång. Caroline har förberett genom att dra 

isär bänkarna när eleverna kommer in i klassrummet. ”Vad då, ska vi ha prov?” 

frågar en flicka som tänkt att essäskrivningen ska vara mer som en ”så här 

uppsats”. 405 

 

Innan eleverna börjar skriva påminner Caroline om att hon inte vill ha för långa 

texter. Det visar sig snart att minst fem elever inte har kommit ihåg att ta med 

sig det tillåtna hjälpmedlet i form av tankekartor och några sitter därför vad det 

verkar bara av tiden under stora delar av den första skrivningslektionen. Några 

elever frågar viskande Caroline efter korta faktauppgifter som de behöver i sitt 

skrivande. Linda undrar exempelvis vad Francos parti hette, något de inte 

nämnt på lektionerna.  Love utropar ”Hur fan stavas Mussolini?” i slutet av 

timmen och får hjälp av Anna. Det råder vad det verkar en ganska avspänd 

stämning på lektionen trots att det är prov och Caroline hjälper gärna eleverna 

med den här typen av uppgifter.  Att det inte är förbjudet att ställa frågor av den 

karaktären borde i handling kunna göra det tydligt för eleverna att det de ska 

prestera på sina skrivningar är något annat än att redovisa lösryckta fakta.   

 

De andra två skrivningstillfällena blir båda på torsdagen. Genom ett samarbete 

med klassens svensklärare Nils har de fått tillgång till en extra lektion på 

förmiddagen. På fredag är det luciafirande på skolan och då hålls inga lektioner.  

Till torsdagens lektioner har så gott som alla elever med sig tankekartor eller 

anteckningar och arbetet kommer igång mycket snabbare än på måndagen. Jag 

ser inte någon som skickar sms eller håller på med andra aktiviteter. Nils får 

några få frågor från elever när han går runt i klassen under skrivningstillfället, 

bland annat från Matthias.  

 

 
Matthias: Jag undrar … den sista frågan där, jag är rädd att jag inte riktigt förstår 

den heller, ”Vilka invändningar kan man ha vad gäller dessa sidors konsekvenser för 

befolkningen i stort?”.  

                                                 
405

 Ljudupptagning, lektion 14, 2009-12-07 
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Nils: Mm? 

Matthias: Liksom vad, exakt, är det jag skulle liksom … svara på då?
406

 

 

Det finns tydligen en vilja efter att förenkla frågan här, att göra den till något 

som går att avgränsa och besvara mer exakt i stället för att resonera kring den 

som Caroline tidigare sagt åt eleverna att försöka göra. Det verkar som om det 

är den historiska inlevelsen som är det svåra. Så tolkas i alla fall Matthias fråga 

av Nils som ger honom rådet att försöka svara utan att lägga in sina egna 

värderingar: 

 
Nils: […] ja, det är det hela frågan går ut på att… försöka se … både-och …  

Matthias: Ja, precis. 

Nils: … oavsett vad du själv tycker. Det är det som är … gymnastik för hjärnan, va! 

Och sen får du naturligtvis tycka precis vad du vill … själv, alltså, men det gäller att 

sära på… 

Matthias: Ja, [förställer rösten] ”nazismen var toppen, säger jag, jag älskar 

nazismen!” 
407

  

 

Matthias sista replik är uttalad i en mycket ironisk ton och Nils skrattar lite 

tillsammans med honom. Matthias tycks tolka Nils svar som om det fanns ett 

slags facit till denna fråga också, det är självklart att eleverna förväntas ta 

avstånd från nazismen.  Men skrivningsfrågan efterfrågar egentligen bara delvis 

detta och Matthias och Nils talar antagligen förbi varandra här. Medan Nils 

tolkar Carolines fråga på samma sätt som hon, som ett försök att leva sig in i 

och beskriva vad det var som lockade massor av människor att rösta på och 

ansluta sig till den nazistiska rörelsen och samtidigt visa vad rörelsens politik 

fick för följder, verkar Matthias uppfatta den mer som att den ska sluta i en 

redovisning av hans egna tankar.  

 

På eftermiddagen samma dag samlas klassen på SO-lektionen för det allra sista 

skrivningstillfället. En del elever är ganska snart klara och lämnar in sina prov 

och går hem. För några av eleverna blir det däremot en kamp mot klockan. I 

stigande grad ger de uttryck för oro om de ska hinna klart.  Caroline lugnar dem 

och låter dessutom alla som vill och kan sitta kvar och jobba klart i egen takt. 

Det är möjligt att göra så eftersom det är sista lektionen för dagen.  Några elever 

som varit sjuka erbjuds dessutom en annan skrivtid för att komplettera sina 

skrivningar. Detsamma gäller några elever som har dyslexi och som säger att de 

behöver mer tid för att hinna klart. Under den sista skrivningslektionen ställer 

eleverna fler innehållsrelaterade frågor till Caroline än de gjort tidigare. Flera 

                                                 
406

 Ljudupptagning, lektion 15, 2009-12-10 
407

 Ljudupptagning, lektion 15, 2009-12-10  
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elever ställer samma fråga som Matthias gjorde till Nils och får ungefär samma 

svar av Caroline. När Frida lämnar in sin skrivning säger hon att den ”sista 

frågan… var skitsvår att besvara, förstår… inte allt.” 408 Några vill ha reda på enklare 

sakuppgifter som när Carina frågar om fascisthälsningen. Hampus undrar över 

betydelsen i det historiska stoffbegreppet antisemitism, om det bara var att en 

beteckning som gällde nazisternas hat mot judar: 

 
Hampus: Det är … det är så här när man så här är jude- vad heter det ... 

Caroline: Antisemitism. 

Hampus: Ja, ja. Är det, anti- alla, ifall jag får fråga dig det …? 

Caroline: Är det [ändrar tonläge] ”anti- … alla”? 

Hampus: Alltså är det anti-, också liksom homosexuella, alltså m… mörka och… 

eller är det bara judar?  

Caroline: Antisemitism, i sig betyder egentligen bara mot judar, men nazisterna var 

… emot homosexuella och alla… eller hur? 
409

 

 

Ännu under skrivtidens allra sista minuter förefaller alltså ett historiskt lärande 

pågå. När Linda som en av de sista lämnar in sin skrivning säger hon till 

Caroline att en av de mest intressanta saker som hon upptäckt – trots att de 

egentligen inte läst särskilt mycket om det nu – är att ”Stalin är … röd. Och inte 

blå.”410 Tidigare har hon trott att alla diktaturer var på högerkanten. Caroline 

säger att det där, underförstått ryska revolutionen och stalinismen, ska vi prata 

mer om sen, det vill säga under vårterminen. Men Linda som är född tre år efter 

Sovjetunionens upplösning har redan nu gjort en viktig upptäckt vid sidan av 

huvudspåret i den kurs hon, hennes klasskamrater och hennes lärare just 

genomfört. Den upptäckten kommer hon säkert att ha glädje av i sitt fortsatta 

historiska lärande.  

På väg mot studiernas mening  

Det är betydligt fler elever som spontant engagerar sig under den trettonde och 

sista, riktiga lektionen före skrivningen än den första för fem veckor sedan. Vi 

kan antagligen utgå från att skrivningen och betygen har en roll i detta 

engagemang.  Vi såg att tio elever i den första elevenkäten helt eller delvis höll 

med om att historia bara är ett skolämne som man läser för att få betyg. Att 

intresset för skrivningen och betygen finns med som en förklarande aspekt av 

elevernas beteenden verkar därför rimligt. Men långt ifrån alla elever är inriktade 

                                                 
408

 Ljudupptagning, lektion 16, 2009-12-10  
409

 Ljudupptagning, lektion 16, 2009-12-10  
410

 Ljudupptagning, lektion 16, 2009-12-10. Samma reflektion gör hon på sin skrivning, ”PS. En 
[diktatur] behöver inte vara blå! Stalin var t ex röd och kommunist, det Mussolini och Hitler var emot” 
Elevskrivning, Storstadsskolan, 2009-12-07---2009-12-10 
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på denna formella sida av utbildningen. Många verkar inte alls oroliga för 

skrivningen och förefaller fortfarande ta ganska lätt på studierna. När 

skrivningarna börjar genomföras på måndagen är det ungefär som vanligt, flera 

kommer för sent och några elever verkar ha glömt att man skulle ha skrivning.  

Att det trots allt är genomsnittligt fler elever som yttrar sig nu och engagerar sig 

i lektionens förlopp skulle också kunna vara ett reslutat av att Caroline 

konsekvent genom hela kursen frågat dem efter varför något sker. Elever bör ha 

kunnat uppfatta att det är detta som är ett av huvudmålen med studierna nu, att 

det gäller att försöka få olika typer av orsaksssamband klart för sig. På 

skrivningen kan vi notera att det är få frågor som avkräver annat än utredande 

svar. Redan den första frågan på ”G-nivå” fordrar att eleverna kan begripliggöra 

orsaker: ”Varför uppstod det en kris för demokratin på 1930-talet?”  

 

Den historia som diskuteras på den sista lektionen före skrivningen tycks liksom 

tidigare vara en framställning av det förflutna i gränslandet mellan en tolkande 

och tolkad förmedling. Det verkar ibland finnas givna svar på de frågor som 

ställs, även om de har en analytisk formulering. Samtidigt får eleverna själva 

finna ut hur de ska formulera sammanhang mellan de områden som de precis 

har börjat greppa innehållsligt. Det är i flera fall uppenbart att balansen mellan 

efterfrågade kunskaper i och om och av historia väcker frågor och reflektioner 

hos eleverna ända fram till dess att det är dags att lämna in skrivningen.  

Tidsperspektiv, historiemedvetande och historiskt vetande, en 
analysmodell av historiskt meningsskapande i klassrummet  

Den avslutande analysen kommer i hög grad att vara inriktad på 

essäskrivningens svar. Analysen består av tre avsnitt. I en första längre del 

undersöker jag hur ett så kallat ”reflexivt tidsperspektiv” gestaltas i 

undervisningen. Det följande avsnittet fördjupar den föregående med hjälp av 

historiska tankebegrepp. I det sista avsnittet följer jag upp och undersöker 

elevernas ”allmänbildande” ambition.   

Den tidsliga alteritetens betydelse för det historiska lärandet  

Jörn Rüsen menar att en ”tidslig alteritet” mellan nuet och det förflutna är en 

”prenarrativ” förutsättning för ett historiskt berättande och i förlängningen 

också för ett historiskt lärande. Språkligt kan alteritet ungefär översättas med 

”annorlundahet”.  Tidslig alteritet kan som jag uppfattar termen definieras på 

två sätt. Åtskillnad i tid är det som gör situationer möjliga att historisera över 

huvud taget. Om vi vet att något är förhanden för ett fenomen vid tidpunkt 2 
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och något annat var förhanden för samma fenomen vid tidpunkt 1 kan vi utgå 

från att något skett mellan dessa tidpunkter som går att undersöka och om 

möjligt återge som en händelsekedja. Den amerikanske historiefilosofen och 

konstvetaren Arthur C. Danto använder vardagliga exempel som en bilolycka 

eller kastrull som kokar torrt på spisen för att illustrera detta. Ju mer vi vet om 

det som skett mellan B och A desto mer utförligt kan vi återge det som en 

historisk berättelse med kausala inslag.411 På samma sätt förhåller det sig 

teoretiskt med alla föränderliga fenomen.412 

 
  Situation A             Situation B  

  En kastrull (X) kokar på spisen        En kastrull (X) har kokat torrt  

  En bil (Y) står parkerad på gatan       En bil (Y) ligger krockskadad i diket 

  Staten (Z) har ett demokratiskt styre      Staten (Z) är en diktatur 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -  

  Weimarrepublikens Tyskland         Sverige hösten 2009 

 

  Tidpunkt 1             Tidpunkt 2 

  ”Då”               ”Nu” 

 

Figur 7.1 Två dimensioner av tidslig alteritet  

Den situation som klass 9x diskuterar på sin sista lektion före skrivningen, den 

som handlar om frågan om nazismens tilltagande stöd i väljaropinionerna, är en 

sådan fråga som har ett ”nu” i de tyska riksdagsvalen efter 1928 och ett ”då” i 

situationen före 1928. Skillnaden historiseras som en händelsekedja där den 

ekonomiska krisen och den tilltagande arbetslösheten förbinder de båda 

situationerna. I detta fall handlar det om en genom historieundervisningen 

förmedlad och redan tolkad erfarenhet. 

 

Till denna basala definition av tidslig alteritet fogar Rüsen ytterligare en 

dimension, en åtskillnad mellan det ”nu” där berättandet äger rum och det ”då” 

som berättelsen handlar om (det som illustreras under strecket i figur 7.1). Den 

som varseblir det förflutna (som autentiskt minne eller återgiven och förmedlad 

erfarenhet) lever alltid åtskild från det då, där det varseblivet förflutna levdes. 

Denna faktiska åtskillnad i tid kan historiseras genom en berättelse som tenderar 

att överbrygga tidsskillnaden och göra samband mellan nuet och det förflutna 

till en meningsfull helhet. Det är också denna helhet som har potentialen att 

                                                 
411

 Kvaliteten på berättelsen är beroende av hur väl den följer reglerna för historiska undersökningar, 
och flera olika berättelser kan naturligtvis också finnas, exempelvis beroende på val av perspektiv, 
Danto (2007) s. 238f; Kjørup (2009) s. 144ff 
412

 Också för naturfenomen, Ricœur (1993) s. 78ff. Ricœur argumenterade dock för att mänskliga 
handlingars motiv kan ingå som en del av historiska förklaringar och alltså utgöra orsak som kan 
historiseras, något som skiljer naturfenomenen från mänskliga handlingar, Ricœur loc.cit.   
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orientera om handlingsalternativ i nuet, eftersom det varseblivet (eller 

förmedlade och redan historiserade) förflutna kan användas som stöd för tankar 

om hur nuet bör hanteras, antingen i bevarande eller förändrande riktning.413 

Utan denna strävan efter ett överbryggande av den tidsliga alteriteten riskerar ett 

lärande om det förflutna bli till en död kunskapsmassa av ord (eller årtal) som 

ohistoriskt ska memoreras, oftast kronologiskt.414 

 

Enligt Peter Seixas som i det avseendet förefaller bygga på Rüsens teori om det 

narrativistiska paradigmet bör historiska läroprocesser ha sin utgångspunkt i 

nuet. Vad som är väsentligt att lära om det förflutna avgörs av det samtida 

orienteringsbehovet, med andra ord av förmågan att använda tankebegreppet 

historisk betydelse: 

 
[Historical significance] is about a relationship not only among events and people of 

the past but also about the relationship of those events and people to us, in the 

present, who are doing historical thinking. Defining historical significance involves 

organizing events in a narrative that will show us something important about our 

position in the world.
415

  

 

Nuet kan alltså få en mer eller mindre stark framtoning i framställningar om det 

förflutna, vara en mer eller mindre medveten referens, men finns där som en 

förutsättning för det historiska lärandet. Det gäller vare sig det handlar om den 

första dimensionen, det vill säga två situationer som båda utspelar sig i det 

förflutna och står i ett mer direkt förhållande till varandra eller om den andra, 

det vill säga om skillnaden mellan berättandets ”nu ”och det berättade ”då”.  

Genetiska, genealogiska och reflexiva tidsperspektiv  

Skillnaden mellan nu och då kan framställas i olika tidsperspektiv som svarar 

mot skilda behov av att skapa mening och ge orientering. Det förflutna kan 

skildras som en serie händelser som letar sig framåt i tiden, ibland fram till vår 

egen tid. Inte sällan sker denna skildring i händelsekedjor där det ena leder till 

det andra. Ett sådant tidsperspektiv kan kallas genetiskt. Ett historiskt 

tidsperspektiv som tar sin utgångspunkt i det närvarande och letar sig bakåt för 

att söka likheter i det förflutna kan kallas genealogiskt. 416 En tredje form av 

tidsperspektiv som historiedidaktikern Niklas Ammert funnit exempel på i sin 

                                                 
413

 Rüsen (2004) s. 126. Rüsen gör också en skillnad mellan den erfarenhet som traderas och den 
som historiseras. Medan den förra kan vara rent mytologisk bygger den historiskt förmedlade 
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avhandling om läroböcker i historia kan kallas reflexivt. Där låter man en tids 

utveckling spegla sig i ett annat tidsförlopp, det är själva utvecklingen som 

jämförs samtidigt som detta antas vara förbundet med det jag kallat 

”berättandets nu”.  Ett annat sätt är att benämna det skulle kunna vara ett 

”strukturellt perspektiv”, alltså ett från tiden mer fristående fenomen.417 

 

I mer renodlat genetiska framställningar är ”berättandets nu ” troligen oftare 

osynligt i fokuseringen på det som sker i det förflutna. Den tidsliga alteriteten 

kan här vara underförstådd eller outtalad, kanske helt omedveten. 

Samtidsintresset för det förflutna uttrycks inte sällan i termer av allmänbildning 

eller kort och gott att det är spännande och intressant att se vad som hände en 

gång i tiden. Men den kan också ha mycket tydlig utgångspunkt i nuet och 

handla om orienterande frågor som medvetet söker svar i det förflutnas 

berättelser på väg mot nuet. Frågor som kan besvaras genetiskt kan exempelvis 

vara identitetsskapande ”hur hamnade vi här?”, ”varför är det så här”?418  

 

I genealogiska framställningar blir nuet däremot en självklar och tydlig referens. 

Här blir den tidsliga alteriteten mycket selektiv, man väljer ut och tar upp sådant 

som uppfattas som viktigt i det nuvarande tillståndet och letar medvetet efter 

historiska situationer som tematiskt liknar det man vill jämföra med. Frågor som 

exempelvis rör förändring och kontinuitet i frågor om genus, klass, sexualitet 

och etnicitet kan vara lämpliga att framställa genealogiskt.419  

 

I den reflexiva skildringen speglas en nutida utveckling i en dåtida. Det betyder 

att ett genealogiskt nutidsperspektiv kan vara utgångspunkten för en i grunden 

genetisk berättelse som går från det förflutna till nutiden. Samtidens utveckling 

kan bli en parallell till en utveckling i det förflutna.420 I historisk vetenskap 

används på ett liknande sätt ett jämförande perspektiv då man söker etablera 

förståelse för strukturella likheter och olikheter av fenomen genom att låta två 

skilda historiska miljöer spegla sig i varandra, antingen genom synkrona eller 

diakrona komparationer. 421  

 

I klass 9x introduceras och synliggörs vad jag uppfattar som ett reflexivt eller 

strukturellt tidsperspektiv genom en begriplighetsmodell som Caroline 

presenterar på ett flertal lektioner. Denna modell har en annan, mer generell 
                                                 
417
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karaktär än den som Caroline använde under arbetet med första världskriget. 

Innan vi tar del av elevernas arbete med det reflexiva tidsperspektivet i 

essäskrivningarna ska vi därför först se hur den presenteras och konstrueras på 

lektionerna.  

”Lite grann som idag” – ett reflexivt tidsperspektiv presenteras, gestaltas 
och tolkas 

Som vi redan konstaterat är det en viktig del av Carolines ämnesförståelse att ge 

eleverna verktyg som kan fungera för att analysera både förflutna och samtida 

samhällsutvecklingar. För henne tycks en uppbruten kronologi inte vara något 

större problem, att se samband mellan företeelser i olika tidsperioder är som 

framgick av intervjun en del av denna tankegång.  Ett genealogiskt element i 

jämförelser över tid med utgångspunkt i nuet kan också få ett visst stöd från 

elever i klass 9x. Det märks när Caroline under den åttonde lektionen 

introducerar mellankrigstidens utveckling i ett reflexivt tidsperspektiv. 

Utgångspunkten är en jämförelse av mellankrigstidens ekonomiska historia och 

situationen i världen 80 år senare: 

 
Caroline: Folk i USA, dom har … man har levt i en högkonjunktur, man har levt över 

sina tillgångar, man har producerat alla dessa Fordbilar, masstillverkning vid löpande 

bandet och folk har konsumerat … och, lite grann som i dag, man har tagit väldigt 

mycket lån till låg ränta. [Härmar varningssignal] DA-DA!
422

  

 

I dialog med eleverna utvecklas denna jämförelse till en fråga som inte bara 

handlar om krisen som inleddes 2008 utan också om Sverigedemokraternas 

frammarsch i opinionsmätningarna hösten 2009, här med hjälp av ett historiskt 

stoffbegrepp – politisk polarisering – som tidigare nämnts på lektionen: 

 
Caroline: … man skulle kunna … om man var riktigt, om man hade lite fantasi, 

skulle man kunna tänka sig att det finns en likhet, eller har funnits i alla fall med, med 

vår tid, kanske, vad skulle det kunna … jag tänker på kanske?  Vad skulle det kunna 

vara? Vad hade vi förra året, som vi pratade jättemycket om, och nu är det…?  

Felix  [tyst]: Finanskrisen. 

Anna [och Carina(?), högre]: Finanskrisen! 

Caroline: Finanskrisen. Vad pratar man om nu när man läser om … rädda för… tänk 

om kommer in i riksdan? 

Anna: Sverigedemokraterna. 

Caroline: Sverigedemokraterna. Och det är ju en polarisering, jag säger inte att dom 

är nazister … kanske … [skratt som flera elever instämmer i] men dom är ändå en 

polarisering, eller hur? Varför, varför händer det just nu? Ska vi hålla koll på dom där 

frågorna, parallellt? 

Lisa: Ja!
423
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Dialogen förefaller visserligen ganska hårt styrd, och det vi ser verkar vara ett 

typiskt exempel på vad som skulle kunna kallas ”lärarlotsning” mot ett 

förväntat svar.424  Carolines kopplingar mellan samtiden och det förflutna 

motsvarar (som vi såg i det fjärde kapitlet)ett vanligt samhälleligt historiebruk i 

massmedia denna höst. I den första intervjun kunde vi se att Caroline menade 

att eleverna också gör sådana jämförelser själva. Men i det inspelade materialet 

finns inga tecken som tyder på att elever spontant gör kopplingar mellan de 

ekonomiska och politiska problemen 2009 och mellankrigstidens utveckling, 

varken på den här, någon annan lektion eller i intervjuerna.  

 

Ändå förefaller Lisa ge ett starkt stöd för Carolines idé att ”hålla koll på dom där 

frågorna, parallellt”. Lisa svarar direkt, med en hög och tydlig röst. När jag senare 

i ett elevsamtal frågar henne om detta säger Lisa att det är kopplingar mellan 

nuet och det förflutna som hon tycker är tilltalande i historieundervisningen. 

Hon får i elevsamtalet också medhåll från Vilhelm som säger att ”nutida 

samhällsproblem” egentigen lockar honom mer än dåtida men att han gärna vill ha 

historiska förklaringar till samtidsfrågorna. Som exempel på sådana problem 

nämner Lisa och Vilhelm situationen i Mellanöstern, att de inte riktigt vet 

varför USA invaderade i Irak 2003 eller varför det finns ”skäggiga snubbar i 

klänningar” som agerar ”självmordsbombare”.425  

 

Även om dessa elever alltså utgår från andra nutidsfrågor som de söker svar på i 

det förflutna, finns det med andra ord på ett så att säga principiellt plan intresse 

bland elever för den typ av jämförelser över tid som Caroline introducerar i den 

lotsande dialogen. Men det betyder troligen också att det är först genom hennes 

undervisning som eleverna i klass 9x gör de jämförelser som motsvarar ett 

allmänt massmedialt historiebruk denna höst, i alla fall på historielektionerna. 

Det finns alltså belägg för att elever i den här klassen å ena sidan spontant har 

intresse för samtidens historiska frågor och att de å andra sidan lika spontant, 

troligen via deltagande i en mer kommersiellt inriktad historiekultur, visar 

intresse för mellankrigstiden. Men det är först genom Carolines upplägg som de 

i undervisningsförloppet gör kopplingar mellan nutidens och mellankrigstidens 

ekonomiska och politiska problem.  

                                                 
424
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En begriplighetsmodell för reflexiv jämförelse 

Under den följande lektionen får klassen ta del av en begriplighetsmodell som 

förefaller syfta till att göra sådana jämförelser över tid lättare att genomföra. 

Caroline säger inledningsvis på att hon vill att eleverna ska anteckna under den 

här lektionen.  Hon säger också att det som följer kan eleverna uppfatta som ”en 

sammanfattning” av det eleverna ”ska läsa sen” och att det kommer att blir ”lite 

föreläsning” denna lektion.426  Enligt mina fältanteckningar är det också fler elever 

än under andra lektioner som följer med i genomgången – alla elever som jag 

kan iaktta gör anteckningar.427Det finns också under denna lektion frågor, 

kommentarer, störande moment från klassrum och korridor som då och då 

avbryter Carolines framställning. Men eftersom dessa händelser inte är i fokus 

här, koncentreras framställningen i det följande till Carolines föredrag, inte den 

interaktion med eleverna som interfolierar och samspelar med hennes 

framställning. Den bärande tanken i begriplighetsmodellen tycks vara att den 

försöker ta fasta på vissa egenskaper i olika kritiska faser för ett samhälle i 

kristillstånd, se figur 7.2   

 

ab → c + cd → e 
 

 a = ekonomisk kris, b = politisk instabilitet, c = politisk polarisering,  

 d = fördjupad ekonomisk/politisk kris, e = risk för diktatur (om lämplig aktör finns) 

    

figur 7.2 Lärarens begriplighetsmodell för jämförelser av politiska kriser över tid  

 

Modellens försiktigt lagliknande karaktär påminner om en historievetenskaplig 

komparationsmodell där de förklarande elementen är vagt fixerade för att 

möjliggöra jämförelser av skeenden över tid och rum, något som historiker 

begagnar för att kunna göra vad som har kallats ”komparativa 

orsaksslutsatser”.428  Både de italienska fascisternas och de tyska nazisternas väg 

till makten kan sägas stämma väl med modellens uppbyggnad. Den skulle 

troligen också fungera vid jämförelser med de avgörande stegen i många andra 

politiska omvälvningar, exempelvis den ryska revolutionen. Modellens mest 

betydelsefulla element verkar vara politisk polarisering. Sättet att jämföra verkar 

likna den amerikanske sociologen och historikern Charles Tillys tillämpande av 
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vad han kallade en central ”mekanism” som förklaring av till synes olikartade 

fenomen över stora tidsliga och rumsliga avstånd. 429  

Presentation i samspel med tavelanteckningar och generaliserande nyckelord 

I Carolines föredrag presenteras modellen genom ett samspel mellan det talade 

ordet och tavelanteckningar. Som rubrik står det ”Demokratins kris” på tavlan 

och sedan följer tre steg, ”1. Ekonomiska problem” ”2. Parlamenten misslyckas 

[…]” och ”3. Politisk polarisering”.430  Modellen exemplifieras sedan med 

mellankrigstidens politiska utveckling i Italien och Tyskland. Redan från början 

markeras modelltänkandet genom ett antal generaliserande nyckelord:  

 
Caroline: Och då har jag skrivit, första rubriken då, idag, blir demokratins kris, och 

då kommer ni ihåg, det pratade vi om i fredags […]. Men vad som händer nu efter 

kriget, det blir ju […] att många länder i Europa dom får massor av ekonomiska 

problem kan man säga. Och det här drabbar speciellt dom två länder som vi ska 

prata om nu, och det är ju Tyskland och Italien, som vi kommer att sätta fokus på[…]. 

Och [de] ekonomiska problemen, dom tar sig uttryck i extrem fattigdom och jättestor, 

gigantisk arbetslöshet. Och när det gäller Tysklands situation beror mycket på […], 

alltså ett av skälen är det här krigsskadeståndet som man ska betala tillbaka […].
431

 

 

Vi kan notera att det är det allmängiltiga som är i centrum i dessa nyckelord: 

”många länder” drabbas av ekonomiska problem i Europa. De ekonomiska 

problemen ”tar sig uttryck” som visserligen är speciella för Tyskland och Italien 

men ändå gemensamma för många länder. Modellen har också för avsikt att 

täcka de båda ekonomiska kriserna. Den skyhöga arbetslösheten hör mer till 

trettiotalskrisen än efterkrigstidens lågkonjunktur men här framställs de nästan 

som identiska. Att det är tio år mellan fascisternas maktövertagande och 

nazisternas framgår knappast. Allt detta visar framställningens karaktär av 

analytisk modell snarare än som bärande element i en berättelse. Efter att 

översiktligt ha beskrivit den ekonomiska situationen i Tyskland under de första 

åren på 1920-talet med följdverkningarna av hyperinflationen går Caroline 

nämligen över till ”nästa problem” som är den politiska instabiliteten:  

 
Caroline: Och då kommer man ju till nästa problem, och det är ju demokratierna, i 

alla fall i Tyskland och Italien, de var ju väldigt nya, och även om man hade ett 

system i Tyskland, som var… för den tiden ganska radikalt så där, så [---] då ställer 

man krav på politikerna, [förställer rösten något] ”fixa det här, nu står vi inte ut 

längre” och då är det massor med små partier i Tyskland som sitter i parlamentet till 

exempel, man byter ledning och så vidare, och man är ovan vid systemet, och man 
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lyckas aldrig komma överens, utan det blir bara ett himla käbbel mellan de här 

politikerna […]. Så parlamenten misslyckas med att lösa problemen, och… alltså och 

då, då funderar folk på: [förställer rösten något] ”vad ska vi ha den här demokratin till, 

egentligen?” Och här är vi inne i en riktig, riktig, riktig kris, och den här nya 

demokratin som vi har, den kan faktiskt inte lösa problemet.
432

 

 

I framställningen blandas vad som kan beskrivas som en hög abstraktionsnivå 

med ett enkelt och vardagligt språk och ett skissartat återgivande av 

händelseförloppet, något som jag tidigare kunnat visa kännetecknar det språk 

Caroline begagnar i klassrummet. Med sina fiktiva citat målar hon så att säga 

inifrån upp en bild av den situation hon talar om. Här står det särskilda i 

framför allt Tyskland i centrum, men det är fortfarande ett generellt 

modelltänkande som poängteras. Det märks av att situationen framställs som 

typisk: ”när människor blir fattiga” ställer de krav. I en demokrati ställer man krav 

på politikerna. Om dessa inte kan komma överens, som ”till exempel” i Tyskland 

drabbas systemet av bristande tilltro vilket leder till instabilitet. Det speciella i 

Tyskland (och i viss mån Italien) utgår alltså från en mer generaliserbar regel om 

hur konflikter och missnöje kan uppstå och kanaliseras i ett samhälle. Men inte 

heller detta räcker för att förklara demokratins kris. För att förstå vidden av 

denna behövs ytterligare förklarande element, bland annat den ”politiska 

polariseringen”: 

 
Caroline: Och det är ju då, nu är vi på tre [hänvisar till tavlans tredje punkt], det är då 

vi får den här tilltagande politiska polariseringen. Och det händer i alla kristider kan 

man säga [...]. Då går folk från att ha varit mjuka på mitten så där, till att få ganska 

radikala åsikter, och det beror ju på att situationen kräver andra lösningar kan man 

säga.
433

 

 

Vad som nu är presenterat är alltså det första ledet i modellen, det som ”händer i 

alla kristider”. Om det a) finns en ekonomisk kris och b) en politisk 

instabilitet leder det till c) politisk polarisering: ab → c. Det historiska 

stoffbegreppet politisk polarisering har klassen redan talat om på 

fredagslektionen, men då som ett exempel på samtida händelser som 

Sverigedemokraternas framväxt i opinionssiffrorna på högerkanten och en ökad 

frekvens av husockupationer i Storstadsregionen på vänsterkanten. 

Utvecklingen beskrevs som marginella men ändå märkbara tecken att på att det 

i kristider ”rör sig på kanterna lite grann”434.  För att denna rörelse ska bli ett 

allvarligt hot mot demokratin måste med andra ord den ekonomiska krisen 
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kopplas samman med en politisk handlingsförlamning.435 Här sker alltså en 

reflexiv koppling mellan det som händer i nutiden med det som skedde då.  

 

Men att den politiska polariseringen inte ens i en sådan situation (ab → c) är ett 

tillräckligt (utan endast nödvändigt) skäl för att förklara diktaturers framväxt i 

allmänhet och diktaturerna i Italien och Tyskland i synnerhet framgår av det 

forstsatta föredraget. Vad som krävs är en fördjupad och förlängd ekonomisk 

och politisk kris. Caroline blixtbelyser med hjälp av de slags verbala bilder som 

tidigare beskrivits sociala och politiska motsättningar under mellankrigstiden, 

hon nämner dolkstötlegenden och inflationskrisen i Tyskland. Till slut 

summerar hon situationen och fullföljer sitt modellbygge med det ”första 

exemplet”: 

 
Caroline: Så, så ser det ut samhället, det är en väldig polarisering och väldigt stora 

problem, är ni med? Och då… för då ska vi nämligen flytta oss, och ta första 

exemplet. Då ska vi konstigt nog till Italien. Och, vi har ju inte pratat så mycket om 

vad som hände i Italien under första världskriget … 

 

Föredraget har alltså kommit fram till ledet d) en fördjupad ekonomisk och 

politisk kris och e) risk för diktatur. För att en diktatur ska uppstå krävs 

också att en aktör dyker upp i rätt ögonblick. Aktören, i detta fall på 

högerkanten, skapar genom sitt handlande först en fördjupad kris och 

presenterar sig sedan som lösningen på krisen. I Italiens fall är aktören 

fascistpartiet och dess ledare Mussolini. De krav som rörelsen ställer får ett ökat 

stöd i samhället, initialt från antikommunister (”det första då”) men sedan från allt 

fler (”arbetarklass, från ja, rika, alla möjliga”) som bara vill ha ett slut på den 

kaotiska situationen: 

 
Caroline: Och dom här kraven tillsammans dom lockade väldigt många, självklart, 

och det är inte så konstigt om ni tänker på … hur, vilket kaos det var i samhället. Jag 

menar lag, lag och ordning, det var precis det som behövdes då ra, så man fick stöd 

från både arbetarklass, från ja, rika, från alla möjliga […].
436

 

 

Resten av lektionen kommer att gå åt till att beskriva den fascistiska ideologin. 

Denna del av framställningen hör emellertid endast indirekt, som ett fördjupat 

exempel, till den förklaringsmodell som redan framgått av lektionerna: ab → c; 

cd → e.  
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Modellen används av elever  

Man skulle naturligtvis kunna fråga sig hur klart och tydligt modellen 

”verkligen” kommer till uttryck för eleverna i klassrumskontexten. Katharina 

som har svårt att anteckna och lyssna samtidigt säger exempelvis vid ett tillfälle 

”jag hör inte vad du säger och ser inte vad det står”.437 Utvikningar i samband med 

begreppsdefinitioner och ordförklaringar gör säkert också att fler elever än 

Katharina kan ha svårt att uppfatta helheten i begriplighetsmodellen. Men den 

koncentrerade framställningen stämmer emellertid väl med Carolines 

övergripande målsättning för kursen, att erbjuda eleverna redskap för analyser. 

Jag menar att återgivandet av hennes modell därmed kan uppfattas som ett 

resultat av en tolkning från min sida som bygger på ”a good reason assay” av 

vad jag i övrigt vet om Carolines intentioner och om klassens arbete. Hade jag 

inte följt hela undervisningsförloppet skulle modellen troligen ha varit svårare 

att iaktta.438 

 

Vad som stärker uppfattningen om att modellen trots allt har en substantiell 

betydelse för eleverna är att det går att se tecken på den i deras skriftliga 

redovisningar. Genom att analysera strukturen på elevernas argumentation på 

essäskrivningen kan man se att delar av modellen återfinns i en stor del av 

elevernas svar på två av essäskrivningens uppgifter, den första ”G-” och den 

första ”MVG-frågan”. Av 29 elever tillämpar 22 åtminstone någon del av 

begriplighetsmodellen i sina texter. De flesta använder emellertid endast den 

första delen, den som så att säga genetiskt visar bakgrunden till diktaturerna. 

Deras svar kan antingen beskrivas som ab → c eller ab → e. Men fyra av 

eleverna har trots allt försökt utnyttja modellen i vad jag tolkat som dess 

reflexiva eller strukturella syfte.  

 

En av de elever som kan sägas använda hela analysschemat är Josefin. Hon 

inleder sin text med att beskriva fascismen och nazismen, hur båda ideologierna 

bygger på antidemokratiska uppfattningar, ledarskapsdyrkan och att nazismen 

dessutom är starkt rasistiskt. Beskrivningen slutar i en fråga: 

 
JOSEFIN: Men hur kan folk som tycker så här få makt och kontroll? Människor som 

är så fixerade vid att aldrig vara svaga? Men om vi tittar på hur Tyskland såg ut då, 

så förstår man bättre. Det hade nämligen varit ett världskrig som de hade varit 

delaktiga i, och som de hade förlorat. De var fortfarande bittra över det förnedrande 

fredsavtal de hade skrivit på, där de hade fått ge iväg stora landområden. Ekonomin 

                                                 
437

 Ljudupptagning, lektion 9, 2009-11-23 
438

 Fältanteckningar, 2009-11-23. Jfr Ödman(2007) s. 86ff  



182 

 

var i botten, inflationen körd i taket. Sex miljoner arbetslösa, allmänt missnöje. 

Partier med allt extremare åsikter växte fram åt höger och vänster. Man tvivlade på 

demokratin som var nu och inte fungerade så bra. Politisk polarisering. Så folk 

längtade efter någon eller några som kunde styra upp allt det här, de var trötta på 

alla käbblande småpartier som inte kunde hålla sig kvar i riksdagen en längre tid. De 

behövde ordning, lagar, arbeten och detta erbjöd bland annat nazisterna. 

Nazisternas prat om att rusta upp Tyskland och göra det mäktigt igen lockade de 

som hade varit med i första världskriget och var sugna på revansch. Faktum är att 

nazisterna fick väljare från väldigt olika samhällsklasser. Företagare ville inte ha 

kommunistiskt styre, det skulle betyda att de själva inte fick något inflytande över vad 

de tillverkade, var vinsten gick osv. Så de röstade nazistiskt. De arbetslösa ville ha 

jobben de lovade, och medelklassen såg Hitler som ”den efterlängtade frälsaren” 

som skulle rädda dem från kommunisterna.  

[---] 

Det är global finanskris, och ökande arbetslöshet i båda fallen [situationen i dagens 

Sverige och Weimarrepublikens Tyskland]. Dock var det flertalet gånger värre i 

Tyskland än i Sverige idag. Det, tror jag, beror på att vi idag vet mer vad vi ska göra 

om det är en ekonomisk kris. Vi börjar inte trycka upp enorma mängder sedlar som 

Tyskland gjorde, för att betala krigsskadestånd och tillbaka på lån. Och angående 

arbetslösheten så har vi a-kassa. Jag tror verkligen inte det kan bli en liknande 

utveckling här som då. Vi är jämfört med dom, vana vid demokratin, har ett säkert 

och stabilt styre, åsiktsfrihet och att vara annorlunda är okej. De flesta iaf., tycker 

idag inte att svarta är underlägsna ”oss” Sen kan man iochförsig se likheter mellan 

SD och nazisterna. De är/var främlingsfientliga, rädda för annorlunda och ”behöver” 

en syndabock. De får de missnöjdas röster och vill ha det som det var förr. 

Nazisterna ville att Tyskland skulle vara mäktigast igen. SD vill ha det som förut utan 

invandrare. Men nazisterna var ju mycket värre, det skulle inte tolereras lika mycket 

idag. Om SD skulle förbjuda invandrare att gifta sig med ”riktiga” svenskar, skulle folk 

verkligen reagera. Folk blundade för sånt i Tyskland.
439

  

 

Vi kan se hur Josefin använder modellen i sitt essäskrivningssvar. För det första 

frågar hon sig om a) föreligger? Det gör det i båda fallen. Sedan frågar hon sig 

om b) förekommer? Det gör det bara i Tyskland. Trots att detta skulle räcka för 

att säga att skillnaderna mellan Tyskland 1933 och Sverige 2009 är så stora att 

det inte finns någon risk för att situationen ska utvecklas på ett likartat sätt här 

och nu, fortsätter hon sedan jämförelserna på punkt efter punkt. På så sätt blir 

särskilt det andra provsvaret en slags modellprövande analys. Kan det räcka 

med att andra faktorer uppfylls, exempelvis ett populistiskt parti? Nej, inte om 

det politiska systemet är stabilt. Kan det finnas risk för en fördjupad ekonomisk 

kris? Nej, inte med de kunskaper som finns om ekonomi idag. Kan en rasistiskt 

inriktad politik få utrymme i missnöjda grupper? Ja, men de är för få för att 

kunna få inflytande och de flesta är inte rasister i dag.  

 

Så här utvecklat är det alltså få elever som använder modellen. Det betyder inte 

att deras svar behöver vara sämre eller att Josefins svar i alla avseenden skulle 

vara föredömligt. Den länk som är svagast i presentationen av modellen på 
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lektionerna är exempelvis inte starkare här. Vi kan lägga märke till 

sammanblandningen mellan inflationskrisen i början av 20-talet med 

depressionen under 30-talet samt utelämnandet av nazisternas våldsmetoder. 

Men det är ett tydligt exempel på hur ett teoretiskt tänkande kan brukas av 

läraren i undervisningen och sedan tillämpas framgångsrikt av elever.  

Andra sätt att redovisa reflexiva tidsperspektiv   

Den begriplighetsmodell som Caroline presenterar och som eleverna helt eller 

delvis använder är alltså inte det enda sättet att hantera och besvara den reflexivt 

ställda frågan om likheter mellan Sverige 2009 och Weimarrepublikens Tyskland 

på essäskrivningen. I själva verket var det som vi såg endast en ganska liten del 

av eleverna som gjorde det. Vid en närmare analys av samtliga elevers svar på 

essäskrivningens näst sista fråga visar det sig trots allt att en stor majoritet av 

eleverna, 27 av 29, på andra sätt uttrycker tydliga budskap med kopplingar 

mellan det studerade ämnesområdet, nuet och framtiden i sina essäer. Också i 

många av dessa svar kan man se spår av den teoretiska framställningen på 

lektionerna i det att kopplingen mellan den ekonomiska krisen och 

Sverigedemokraternas frammarsch blir belysta: 

 
ARVID: En stor skillnad är att vi i Sverige har en sedan länge väl inarbetad 

demokrati. En välfungerande riksdag + regering. Sverige har inte heller varit med i 

något krig på väldigt länge. Tyskland [var] väldigt sargat efter 1:a världskriget och 

deras ekonomi var katastrofalt dålig. Det var även mycket sämre 

levnadsförhållanden i Tyskland och högre arbetslöshet. Det fanns inget socialt 

skyddsnät i Tyskland, i Sverige har vi sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.  

 

JOHANNA: Likheterna är det jag vill fokusera på. Idag är Sverigedemokraterna på 

väg in i riksdagen precis som nazisterna då. Idag blir klyftorna mellan fattiga och rika 

större och större precis som då. Arbetslösheten är hög precis som då. På 

mellankrigstiden skickade man ”hem” judar till Palestina kanske med lite pengar i 

fickan och vi gör likadant. Vi skickar tillbaka t.ex. irakier till Irak. [---] I Schweiz river 

man nu synagogornas [=moskéernas] torn där böneutropen sker precis som 

Kristallnatten då. Det beteendet kan spridas även till Sverige.  

 

ANNA: Jag tror inte att våra problem kommer att urarta så mycket som i Tyskland. Vi 

har haft många år av en fungerande demokrati, jag tror inte att Sverige skulle ge upp 

den i första taget. Vi har lärt oss av våra och andras misstag, och vi har sett bristerna 

med att ha en, enväldig ledare. 
440

 

 

I de tre elevsvaren framträder några drag som kan brukas för att fördjupa 

analysen och för att försöka ringa in hur elevers historiemedvetande kan tänkas 

ha påverkats av ett reflexivt perspektiv: I Arvids svar finns tendensen att 
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tillskriva utvecklingen i sig självt en positiv egenskap. Världen har blivit bättre. I 

dagens Sverige är demokratin jämfört med Weimarrepubliken mer etablerad, de 

sociala förhållandena och kunskapsnivåerna har förbättrats.  Här verkar ett bruk 

av det förflutna stå i centrum där nuet representerar ett tillstånd som uppnåtts 

historiskt och som han implicit vill bevara i framtiden. Svaret innehåller drag av 

det Rüsen kallat ett traditionellt historiemedvetande.441 I Johannas svar blir 

utvecklingen i Weimarrepubliken en varningsklocka för saker som håller på att 

hända i dag. Parallellerna mellan förföljelser av judar då och muslimer i dag är 

ett sådant tecken, de växande sociala klyftorna och framväxten av ett 

främlingsfientligt parti är andra tecken som tyder på att det som hände då kan 

hända igen. Här verkar vi stöta på ett historiebruk som kritiskt synar samtiden 

och gör paralleller till det förflutna. Historien kan med andra ord fungera som 

ett varnande exempel. Johannas svar påminner i dessa avseenden om ett 

exemplariskt historiemedvetande.442 Annas svar liknar både Arvids och Johannas. 

Det är mycket bättre i dag, demokrati är ett väl inarbetat och fungerande system 

som inte låter sig rubbas i första taget. På så sätt är svaret likt Arvids. Men Anna 

betonar att det inte är något som skett av sig självt utan beror på att människor 

har kunskaper om det förflutna och kan göra jämförelser med hur det var då 

och i tid förändra situationen om det skulle behövas. Historien används här som 

ett positivt moraliskt exempel. Medan Johanna ser det som en varning och 

underförstått som en handlingsberedskap menar Anna att det finns anledning 

att känna tilltro till utvecklingen.  Ingen som vet något om det förflutna kan vilja 

ha en liknande utveckling tillbaka. Själva vetskapen om det förfärliga skyddar 

mot en upprepning. Här har vi troligen att göra med ett annat uttryck för ett 

exemplariskt historiemedvetande.443 

 

Av de tjugosju elever som besvarade denna fråga på elevskrivningen har 

omkring hälften den förstnämnda tendensen, den som lutar åt ett traditionellt 

historiemedvetande där utvecklingen verkar mer eller mindre av sig självt ha lett 

fram till ett nu och som också kan tänkas fortsätta i framtiden. Tretton kan 

uppfattas mer tydligt som exemplariskt inriktade – här betonas lärdomar från 

det förflutna.  Tre av dessa ger uttryck för att uppfatta historien som en 

varningssignal för hur det håller på att utvecklas idag, medan tio snarare 

uppfattar att det är lärdomarna från det förflutna som skyddar oss mot en 

upprepning. Flera av eleverna ger dock uttryck för en blandning där det är svårt 

att påvisa en tydlig tendens som stämmer överens med de arketypiskt utformade 
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kategorierna.444 Ett belysande exempel på hur tendenserna kan få en 

sammansatt karaktär får vi i Johns svar. Det första ledet av svaret verkar vara 

uttryck för ett politiskt historiebruk som varnar för det förflutnas upprepning: 

 
John: I dag har vi Sverigedemokraterna som är antiintellektuella och 

främlingsfientliga. Medan nazisternas syndabockar var judarna och kommunisterna 

är sd:s istället invandrarna. Man skyller allt på syndabockarna utan några belägg. 

Sverigedemokraterna förhärligar det svenska, lite som Tyskland förhärligade det 

ariska.  

 

Sedan tar han delvis tillbaka detta och menar att skillnaderna trots allt är stora. 

En utveckling har skett sedan mellankrigstiden. Idag finns det mycket som 

hindrar en upprepning av det som skedde i Tyskland. Det är emellertid oklart 

hur denna utveckling skett och hans uttalande förefaller nu vara uttryck för ett 

traditionellt historiemedvetande, där traditionerna borgar för det nuvarande 

tillståndets fortlevnad:  

 
John: Det är dock en grov jämförelse. Skillnaderna var att i Tyskland var demokratin 

ny och oprövad, inte alls lika etablerad och självklar som idag. I dag finns också ett 

socialt skyddsnät för människor som förlorar jobbet. Antalet högskoleutbildade är 

mycket större nu. [---] Jag tror inte vi skulle kunna få en liknande situation idag. 

Därför att vi har ett stabilt demokratiskt styrelseskick. Vi har yttrandefrihet och fri 

åsiktsbildning.  

 

I det sista ledet kommer emellertid en slutkläm som snarast visar att 

utvecklingen vilar på erfarenheter, det handlar om ett mera moraliskt betingat 

tänkande, alltså återigen ett tecken på ett exemplariskt historiemedvetande, fast 

nu med kunskapens tyngd, hämtat från två skilda historiska kontexter med 

anknytning till den nuvarande problematiken: 

 
John: Dessutom har vi redan erfarenhet, dels hur det gick i Tyskland, dels hur det 

gick med Ny demokrati.
445

 

 

Även om det är svårt att entydigt kategorisera elevernas svar står det klart att de 

flesta elever kan bruka historiska lärdomar från ämnesområdet för att beskriva 

hur kunskaperna kan orientera dem i nuet med sikte på den framtida 

utvecklingen. Det förefaller alltså som om de flesta elevers historiemedvetande 

har stimulerats av uppgiften.  

                                                 
444

 Enligt Rüsen ska dessa kategorier först och främst uppfattas som arketypiska modeller för att 
upptäcka hur historien brukas, se Rüsen (2005) s. 37  
445

 Elevskrivning, Storstadsskolan, 2009-12-07---2009-12-10  



186 

 

Historisk inlevelseförmåga, historiska aktörsperspektiv och värderingar 

Elevers förmåga att relatera till det förflutna och begripliggöra samband över tid 

går att fördjupa något genom en analys av de tre historiska tankebegrepp som 

jag funnit att de har tenderat att använda.446 

Historisk inlevelseförmåga 

En viktig del i uppbyggnaden av ett begripliggörande av samband över tid är 

tankebegreppet historisk inlevelseförmåga. För att det förflutna ska ha funktionen 

att framträda som en tidslig alteritet till nuet måste det så gott det går erfaras på 

sina egna villkor, så att inte dagens värderingar och föreställningar används som 

en mall. Om så skedde skulle det förflutna upphöra att vara något att jämföra 

nuet med, det skulle endast bli ett annat slags utsträckt, närmast imaginärt ”nu” 

eller också ett helt främmande ”då”. Presentism kan alltså hota uppbyggnaden 

av historiemedvetande.447  

 

I essäskrivningen tolkar jag det som att det finns två olika möjligheter att 

uttrycka historisk inlevelseförmåga. En av de föreslagna skrivuppgifterna går ut 

på att man ska låtsas vara en journalist på reportageresa i mellankrigstidens 

Europa. Detta utnyttjas bara av tre elever men för dem kommer den historiska 

inlevelseförmågan att bli ett dominerande inslag på en stor del av skrivningen. 

Matthias skriver att han är på resa i mellankrigstidens Tyskland då han får se 

Hitler tala på ett torg: 

 
Matthias: Han berättade om nazismen och att det var bl. a. judar och kommunister 

som gjorde att Tyskland förlorade kriget. Han sa också att det bara borde finnas en 

ras, den ariska rasen, den tyska rasen. När han hade pratat klart så hurrade folket 

för honom, men jag tyckte det lät sinnessjukt.  

 

Lisa berättar att hon i sällskap med ”Kevin”, en ”historieprofessor” farit runt i 

en tidsmaskin och besökt platser i Italien och Tyskland under mellankrigstiden.  

Större delen av texten är en dialog mellan Lisas alter ego och ”Kevin”. Men i 

slutet av texten tar de sig till Berlin där de träffar ”Albert Swenheizer”. Det är 

strax efter krigets slut 1945 och Albert förklarar varför han röstade på Hitler 

tolv år tidigare: 
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Lisa: Albert log ett snett leende och började berätta: ”I början tyckte jag Hitler var en 

tok. Han såg rolig ut och var konstig. Men sedan när jag lyssnade på hans tal så 

började jag mer och mer tro på honom. Han pratade om arbeten och löner. Eftersom 

jag under den tiden var arbetslös så, även om jag det skämmigt att erkänna – gav 

jag min röst till nazisterna.”  

 

Alexander lever sig in i hur en fascistsympatiserande svensk journalist skulle ha 

kunnat uppfatta de båda diktaturerna som framtidslöften. Journalisten intervjuar 

först en italiensk man och en tysk kvinna som båda bara har positiva saker att 

säga om den minskade arbetslösheten och den stigande levnadsstandarden. 

Kvinnan berättar att hon också uppskattar Hitler för att han ”håller borta alla 

smutsiga judar, svarta och zigenare”. Mot slutet av den fiktiva krönikan skriver 

journalisten om att de båda staterna också har stora, expansiva framtidsplaner: 

 
Alexander: ”Stockholms Allehanda, den 10 december 1937” [---]”Vi ser hur 

demokratin tappar i inflytande i vår världsdel. Vi ser istället hur starka ledare bygger 

upp trasiga nationer till stolta supermakter. [---] Vart är då allt på väg? Vi ser med 

spänd förväntan på vad dessa ledare kommer att göra för sina nationer de närmaste 

åren framöver.” 
448

 

 

Vi kan i dessa tre fall se exempel på hur svårt det förefaller vara med den 

historiska inlevelsen när det handlar om att försöka begripliggöra värderingar 

som hör till en annan tid och som man samtidigt vill distansera sig ifrån. 

Matthias lämnar inte gärna sina egna, nutida synpunkter och avfärdar det han 

ser med att Hitler ”lät sinnessjuk”. Lisa tar med sig en historieprofessor som 

lägger det förflutna tillrätta och förklarar vad som sker, men hon närmar sig 

ändå ett försök att begripliggöra vad det kunde vara som lockade människor att 

bli nazister när hon intervjuar Albert som ”skämmigt” nog röstade på Hitler. 

Alexander går mycket långt i sin inlevelse och skildrar världen ur en 

fascistsympatisörs synvinkel. Han låter också rasistiska ståndpunkter framträda 

som normala. Men han markerar mycket skickligt att han egentligen förhåller sig 

kritisk till en världsbild som snart ska visa sig leda till undergång genom att 

datera sin framgångsvissa fascistoida framtidsvision till 1937. I den andra delen 

av skrivningen skriver han en annan ”krönika” nu i eget namn, daterad 2009, 

där han kan utveckla sitt avståndstagande till fascistiska och rasistiska idéer både 

då och nu.  

 

Att historisk inlevelseförmåga hör till ett av de svårare tankebegreppen märks 

också i många andra elevers texter på essäskrivningarna. Den sista frågan på 

skrivningen, som handlade om att försöka ”lyfta fram några positiva sidor med 
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fascismen/nazismen” var som vi såg en av dem som skapade flest frågor både 

under den sista lektionen och under skrivningstillfällena och trots att både 

Caroline och Nils försökte redogöra för att den handlade om historisk 

inlevelseförmåga verkade några elever ändå fundersamma inför uppgiften. 

Frågan besvaras av en majoritet av eleverna, 26/29. Deras svar kan delas in i 

olika grupper beroende på hur de försökt lösa uppgiften. En första grupp elever 

tar mycket starkt avstånd från allt och finner det egentligen omöjligt att leva sig 

in i mellankrigstidens tankevärldar: ”Är det en kuggfråga, eller?” inleder 

exempelvis Isabelle sitt svar på den sista frågan. Hon fortsätter med att skriva 

att det enligt hennes åsikt inte finns några positiva sidor. Saga skriver att hon 

har ”ganska svårt att hitta några positiva sidor med fascism eller nazism. Banne 

mig, finns det ens? Inte enligt mig i alla fall”. Vilhelm menar att det fanns 

positiva sidor som ”diktatorerna lyckades göra för befolkningen.” Men 

samtidigt fanns det ”också fler dåliga saker som var konsekvenser av de bra.”  

 

En stor grupp elever tar fasta på det som Vilhelm antydde i sitt svar, att 

arbetslösheten gick ner, den sociala oron upphörde, att det blev ”ordning” i 

länderna. En del tar också upp att det blev kortare beslutsvägar i diktaturerna 

och att de nya makthavarna kunde ingripa mot kriser på ett effektivare sätt.  

Eleverna i den här gruppen balanserar sedan de ”positiva” effekterna av 

diktaturerna med förföljelse av judar, romer, homosexuella och oliktänkande. 

En del tar även upp Förintelsen och det totala krigets konsekvenser och talar 

om att miljoner människor dödades. Ett exempel på ett sådant svar är Fridas, 

som börjar med att försöka leva sig in i den tidens problem men slutar med sitt 

eget omdöme: 

 
Frida: Alltså positiva sidor med fascism eller nazism? Det beror lite på vems 

perspektiv man ser det ifrån. En svart- eller brunskjorta tyckte förmodligen att det 

bara fanns positiva sidor med fascism respektive nazism. [---] Hitler [och] Mussolini 

gav befolkningen hopp och det är klart att människorna bara ser det bra och blir 

blinda för det dåliga i en sådan situation. [---] Hitler och Mussolini fick samhället på 

fötter men konsekvenserna var groteska. Jag kan inte tänka mig något annat 

”positivt” med fascism/nazism. Jag tycker inte det var speciellt positivt.  

 

Några elever menar att det enda egentligt positiva med fascism och nazism är 

att man kan lära sig vad som händer i ett samhälle om sådana krafter får 

makten: 
Niklas: Min sista positiva synvinkel på nazism/fascism är en typ av ”trial-and-error-

sak”. Vi kan som efterlevande säga att demokratin ska vara kvar till varje pris!
449
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Det är med andra ord knappast någon av eleverna – möjligen med undantag av 

Alexander – som riktigt verkar leva sig in i det förflutna på det sätt som frågan 

eller ”tidsreseuppgiften” på skrivningen var ställd. Antingen tycks elever 

omformulera frågan så att den blir mindre känslig att besvara, eller så använder 

man den som plattform för att deklarera sin demokratiska övertygelse. Eller så 

besvarar man den inte alls.450 Att problemet är knutet till ämnesområdet är nog 

klart.451 Men problemet blir troligen större så länge det historiska 

tankebegreppet förblir ett implicit och ”tyst” redskap för historiskt lärande som 

inte synliggörs genom att elever och lärare kan tala om det.  

Några avvikande röster? En dold rasistisk agenda?  

Att utgångspunkten är att ta avstånd från nazismen och fascismen är alltså vad 

det verkar närmast en självklarhet i klassen. Det tycks gälla samtliga förutom ett 

litet antal elever där det finns vissa tveksamheter. Tre elevsvar är i det avseendet 

undanglidande. En pojke skriver:  

 
Pojke: Det finns positiva sidor med fascism och nazism, i alla fall med de ledare som 

härjade under mellankrigstiden. Arbetslösheten minskade tack vare alla nya jobb 

o.s.v. Jag undrar om Hitler hade fått makten utan de positiva sidorna. Produktionen 

av varor steg. En diktatur skulle nog fungera om den användes på ett bra sätt, i alla 

fall i ett mindre land, för i ett stort land finns det för många människor vilket leder till 

många åsikter. 

 

Vad menar han med svaret? Ordet ”härja” tycks signalera avstånd. Förklaringen 

till varför Hitler fick makten motsvarar det som många andra gör i klassen. Men 

samtidigt är hans svar angående diktatur luddigt och hans försvar av demokratin 

är inte principiellt. Svårbedömt är också svaret från en flicka i klassen:  

 
Flicka: Otroligt nog finns det positiva saker i den negativa eran. Jag menar ju liksom 

att t.ex. nazisterna var ju nationalister och vem säger att det är fel att gilla sitt eget 

land. Visst dom kanske går över gränsen lite men nationalister är bra om man håller 

sig långt ifrån den gränsen. Det positiva med fascismen var ju att det inte kunde 

finnas så många som blivit överviktiga på grund av skräpmat. Styrka och våld var 

vackert, så man tränade för att kunna visa sig bra som person. Och, även om det är 

något som var det hemskaste som hänt under århundraden som jag också håller 

med om var hemskt, var att dom hindrade det från att bli överbefolkat i världen. Och 

sen till sist så tänker jag på hur olika Benito och Adolf var. Det sorgliga var att deras 

slut blev väldigt lika.  

                                                 
450

 Historiedidaktikern Ylva Wibaeus visar också i sin undersökning hur elever har svårt för eller 
värjer sig mot frågan att leva sig in i och försöka förstå det förflutna i samband med undervisning om 
nazism och Förintelsen, se Wibaeus (2010) s. 169f; 172ff  
451

 Rüsen talar om Förintelsen som en ”gränserfarenhet” som saknar ”mening” i vardaglig 
bemärkelse och därför är extra krävande att historisera. Rüsen (2004) s. 143ff. Jfr Seixas & Peck 
(2004) s. 113 
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Hennes svar är mycket kryptiskt. Det är svårt att avgöra om det är allvarligt 

menat och om hon verkligen förstår vad hon skriver här. Innehållet tycks i alla 

fall i flera avseenden vara långtifrån det önskvärda i förhållande till skolans 

värdegrund. I det tredje fallet är svaret kanske ännu mer svårbedömt. Samma 

utgångspunkt om ”överbefolkningen” verkar finnas här som i det förra svaret. 

Är tanken att folk ska stanna i sina ursprungsländer uttryck för främlings-

fientlighet? Eller är alltsammans ett slags skämt?   

 
Pojke: Egentligen finns det inga positiva sidor med nazism respektive fascism men 

om man tänker sig så att båda är emot invandrare. Det skulle kanske vara bra om 

[man?] gjorde så att man [kunde] låta folk vara kvar i sina länder så att det inte blir 

överbefolkat i vissa men t. ex. i Afrika och Kina är det redan överbefolkat så dom 

skulle ju vara tvungna att breda ut sig. Utan att tänka rasfördelat så skulle det vara 

bäst att låta den starkaste överleva för då skulle vi avla fram bara bra människor 

som är smarta, starka o.s.v. till sist skulle vi vara så smarta att vi inte har några 

problem att läsa och bara sitta, sova, äta, skita, och så skulle vi inte utvecklas och 

därför dö ut som art.
452

 

 

Det är möjligt att dessa tre elever står för en avvikande uppfattning som de 

torgför på det här sättet, kanske medvetet svårbegripligt för att det inte ska 

väcka för mycket uppmärksamhet, men det är också tänkbart att de har svårt att 

uttrycka sig, att de inte greppar innehållet i delar av kursen eller helt missförstår 

intentionen med frågan. I klassrumssamtalen eller i gruppintervjuerna för de tre 

eleverna inte fram några sådana tankar, inte heller någon annan elev.  Men 

samtidigt finns det i den andra enkäten trots allt ett tydligare tecken på att det 

skulle kunna finnas en dold agenda hos några av klassens elever. Det gäller två 

pojkar som fyller i en av svarsblankettens sidor med kryss i de olika spalterna så 

att kryssen bildar ett hakkors. Den ene ångrar sig tydligen och suddar ut 

hakkorsmönstren och fyller därefter i blanketten på vanligt sätt. Den andre låter 

kryssen stå kvar och skriver dessutom i frisvarsutrymmet en kodbeteckning 

5136 H31L, något som visar sig vara en symbol som tyska nynazister använder 

för att uttrycka ”Sieg Heil”.453 Den på Internet ovanliga koden tycks visa på 

kännedom om dessa rörelser. Är de här elevernas uttalanden ett uttryck för 

sympati med högernationalistiska rörelser? Eller är det något som snappats upp 

                                                 
452

 Elevskrivningar, Storstadsskolan, 2009-12-07---2009-12-10 För att minska risken att de tre 
eleverna ska kännas igen använder jag inte deras alias här. 
453

 Elevenkät 2, fråga 6, 2010-02-01. Vid sökning 2010-02-02 på www.google.se (utan 
säkerhetsfilter) blir resultatet 8 träffar totalt på frasen ”5136 H31L”, vid ”kopior” ökar det till 
sammanlagt 24. Många av träffarna går till diskussionsforum, bland annat för datorspelare på nätet. 
En av träffarna går till en kommentar till en tysk musikvideo med främlingsfientligt budskap: 
”Deutschland den Deutschen! Tod den Kanacken! 5136 H31L” (Tyskland åt tyskarna! Död åt 
svartskallarna!) www.youtube.com/watch?v=mpc42QrHQtw hämtad den 2010-02-02 
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och en lek med innebörder, ett oförstånd och uttryckssvårigheter? Det är svårt 

att veta, i synnerhet som ingen elev i andra sammanhang i undervisningen eller 

intervjuer ger uttryck för att ha sådana åsikter.454 

Historiskt aktörsperspektiv  

Ett annat viktigt tankebegrepp som i vissa avseenden tangerar historisk inlevelse 

är det historiska aktörsperspektivet. Vi kunde i det förra kapitlet bli varse hur 

personifikationer har en tendens att tränga undan konkurrerande 

aktörsperspektiv och riskera att göra berättelsen till en förment värdeneutral 

krönika där saker bara sker. En förutsättning för att kunna förhålla sig kritisk till 

(eller utveckla fler perspektiv om) en utveckling i det förflutna tycks vara en 

grundläggande uppfattning om vilka som kan agera när och hur. Ett historiskt 

aktörsperspektiv måste därför också innefatta en föreställning om 

ansvarsfördelning som grundas i en uppfattning om de maktförhållanden som 

rådde vid tillfället. Det historiska aktörsperspektivet speglar alltså också 

förhållandet mellan olika enskilda och kollektiva aktörer och samhälleliga 

strukturer.455 Sannolikt är det historiska aktörsperspektivet lika viktigt som 

historisk inlevelse i utvecklandet av ett historiemedvetande. Här handlar det om 

att se historiens gång som ett resultat av samverkan mellan å ena sidan 

omgivningen och å den andra individuella och kollektiva aktörer. Man måste ha 

tillgång till föreställningar och bilder om att det fanns människor, grupper och 

institutioner på den ”andra sidan” om den tidsliga alteriteten som på 

motsvarande sätt som deras motsvarigheter i dag var produkter av sin tids 

historia och som inom ramen för de strukturer som rådde då kunde skapa sin 

tids historia.  

Läromedlens tredelade aktörsperspektiv skapar problem  

Frågan om aktörsperspektiv är särskilt intressant att belysa i jämförelse med de 

använda läromedlen. I dessa framstår ett mönster som återfinns i många av 

elevernas texter. Är det något som tycks ha påverkat starkt i läromedlen så är 

det detta. Det mönster som jag funnit i läromedlen går att beskriva som tredelat 

där skedet i Weimarrepublikens och det Tredje rikets Tyskland styrs av tre 

åtskilda aktörer: det ”tyska folket/tyskarna”, ”nazisterna” och ”ledaren Hitler”.  

Folket röstade på Hitler och nazisterna genomförde hans idéer. I en av de texter 
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 Som Hans Albin Larsson påpekat är historiemedvetande i sig självt inte något gott. Ett traditionellt 
historiemedvetande kan t ex bygga på hat mot andra folkgrupper. Larsson (1998) s. 80f 
455

 Seixas & Peck (2004) s. 113 
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som eleverna läser framträder dessutom ytterligare en komponent, att ”folk var 

livrädda” sedan diktaturen väl hade etablerats:  
 

När depressionen nådde Tyskland slog den hårt. Banker kraschade och många 

företag stängde. Miljoner arbetslösa krävde arbete och bröd. Då steg Hitler fram och 

lovade arbete åt alla och många människor satte sitt sista hopp till honom.[---] Hittills 

hade Hitler följt demokratins spelregler, men från och med nu bröt han mot allt. Alla 

friheter som tillhör en demokrati förbjöds. […] Motståndare till nazistpartiet sattes i 

koncentrationsläger, där de fick tvångsarbeta. […] Folk var livrädda för att säga och 

skriva vad de tyckte. […] Därför blev allt fler av Hitlers motståndare ”stumma”.
456

  

 

I den andra läromedelstexten som eleverna har tillgång till beskrivs det inte som 

om folk var rädda utan snarare inte vill befatta sig med Hitlers förtryckande 

agenda, sedan han väl ordnat arbete åt alla: 

 
Miljoner människor trodde på Hitler och blundade för det som samtidigt skedde: 

Motståndare, kommunister, socialdemokrater, judar, fördes till koncentrationsläger, 

torterades och dödades.
457

  

 

Detta aktörsperspektiv är om möjligt ännu mera uttalat i filmen Tyskland under 

Hitler. Filmen tolkar händelserna under tredje riket med en slags 

inlevelseförmåga i det som framställs som ”tyskarnas” föreställningar:  

 
De flesta tyskar ansåg att nazisterna hade skapat ekonomisk stabilitet – och en 

social ordning som gav dem stolthet och hopp.// ”Blod och jord” löd en annan 

nazistisk slogan.// Propagandaapparaten såg till att Hitler fick hela äran – och 

uppmuntrade tyskarna att stödja Hitler.// Men hur mycket partiet än visade upp sina 

fördelar – var det svårt att bortse från regimens mörka sida.// Många struntade i att 

andra partier förbjöds. //Många höll med när motståndare misshandlades. //Många 

accepterade att fackförbunden försvann och att allmän värnplikt infördes.// Allt det 

hade sina fördelar.// Men rädslan för Gestapo, grannen som sattes i 

koncentrationsläger – och juden, vars butik slogs sönder av partiets råskinn …// Det 

var vanliga upplevelser och de blev allt vanligare med tiden.// Även om raspolitiken 

gällde andra raser och t.o.m. mentalsjuka tyskar – var det judarna som led mest.// 

De förföljdes av regimen från första stund och med tiden allt mer – tills nazisternas 

ökända raslagar infördes i september 1935. //[---]// De flesta tyskar valde att inget se 

och inget säga – och överleva.//
458

 

 

Detta aktörsperspektivperspektiv får vad det verkar alltså ett mycket stort 

genomslag i många elevers svar på essäskrivningen. De här läromedlens bild 

förstärks troligen också av att en av skrivningsfrågorna formuleras med verben i 

passiv form och utan agent: ” Vilka gynnades och vilka förföljdes?”.  Vi såg att 
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 Körner & Lagheim (1995) s.195f 
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 Bergqvist (1999) s. 38. I elevernas huvudbok framställs skedet med hjälp av ett betydligt mer 
nyanserat aktörsperspektiv där fler ledande personer är inblandade och där ”folket” inte skiljs från 
”nazisterna” lika tydligt. Men det är inte denna text som förefaller ha inspirerat eleverna på 
skrivningen, se Hildingson et al (2003) s. 488-491 
458

 Livet under Hitler (2006), film visad på lektion 10, transkription av textremsan.    
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Love på den sista lektionen tolkade frågan i termer av att det var ”folket som 

liksom var naiva”.   Flera av eleverna kommer i sina skrivningssvar ta fasta på 

denna bild av propagandapåverkade människor som mot bättre vetande röstade 

fram eller stödde de båda diktaturerna samt blundande för det man beskriver 

som avigsidor i de totalitära staterna.  

 
Henrik: Hitler lovade jobb och man blundade för slakten som pågick. 

Nora: De som platsade som ”övermänniskor” fick det dock bättre. Jobben och 

ekonomin steg i siffror. Eftersom att det nu var bättre, blundade man för vad som höll 

på att ske.  

Josefin: Folk blundade för sånt [Nürnberglagarna] i Tyskland. 

Carina: Dock är folkets blinda tro på sina ledare snarlik i båda länderna. 

Magnus: Efter[maktövertagandet 1933] började arbetslösheten avta och industrin 

komma igång snabbare än någonsin, och folkets tillit till Hitler växte och dom såg inte 

vad [som] hände bakom allt det bra.  

 

Några elever för emellertid in element av ansvar också i ”folket”, men i 

huvudsak är de ändå som iakttagare och inte som deltagare de framträder:  
 

Frida: Stora delar av befolkningen trodde på nazismen & fascismen. Kanske för att 

de bortsåg från baksidorna eller för att de blev tvingade.  

Angelica: Alla ville ha en syndabock så man slapp konfrontera sig själv. Fascisterna 

och nazisterna visste vilka som var skyldiga. Och den stackars befolkningen trodde 

på dem. 

Ida: Det var alltså underklassen och medelklassen som förde fram nazismen och 

Hitler för att han kunde lova dem jobb, samtidigt som människorna i Tyskland 

blundade för vad som samtidigt hände med judar.  

Erika: Folket ville ha en stark ledare och blundade för deras hemska synpunkter. 

 

Flera av klasskamraterna har i stället för det ”blundande” folket en förklaring 

som går ut på att folket blev ”hjärntvättat” till att tro på nazismens och 

fascismens läror.  

 
Victoria: Folk svalt ju av hunger så för Hitler blev det lätt att hjärntvätta dem med lag 

och ordning, att allt skulle bli bra om de gjorde som han sa.  

 

Några kompletterar samtidigt denna bild med att de nya makthavarna använde 

tvångsmetoder så fort de fått makten och därmed skrämde folket till tystnad: 

 
John: Arbetslösheten löstes delvis med tvångsarbete och stora upprustningar. Men 

folk blundade för det här. Varför gjorde man det då? Jag tror bland annat att det 

hade med att man inte ville förstöra illusionen om det nya glada Tyskland, det starka 

Italien. Man ville tro på sina ledare. Men jag tror framförallt att det berodde på att 

Tyskland och Italien styrdes med järngrepp. Alla andra partier förbjöds och det fanns 

ingenting som kunde kallas yttrandefrihet. Allt motstånd krossades och det var få 

som vågade gå emot Hitler eller Mussolini. Folket var livrädda.  
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Linnea: Skillnaden mellan Tyskland och Italien är att nazisterna faktiskt blev 

framröstade av det tyska folket! Nazisterna var som sagt bra på propaganda och 

Hitler var en man som kunde prata och tjäna folks förtroende. Till en början. I Italien 

däremot hann ingen riktigt reagera eller tänka innan fascisterna tog över. I Italien var 

den nya ”regimen” inte självvald. Men ingen orkade/kunde göra något åt det. 

Fascisterna var många och de var starka. I båda länderna var det svårt att göra 

uppror.  

 

Gemensamt för dessa framställningar är att fascismens och nazismens 

massrörelsekaraktär och breda folkliga stöd för rasistiska idéer och 

nationalistiska myter inte framträder särskilt tydligt. Men också det aktiva 

motståndet mot rörelserna blir osynliggjort, både från dem som riskerade 

förföljelse sedan diktaturerna väl etablerats men också från dem som kämpade 

emot innan fascister och nazister gripit makten. Det verkar med andra ord som 

att historien snarast skapas av omständigheterna i det här fallet, att människorna 

i det förflutna inte var aktörer i en händelseutveckling som de på något sätt 

hade kunnat vara ansvariga för eller på djupet försökt påverka, oavsett de hörde 

till de totalitära regimernas motståndare eller inte. Folket (en oegentlig kollektiv 

aktör) framstår som ett slags ”röstboskap” som lurades av propagandan eller 

som överraskades av fräcka kuppmakare. De strukturella aspekterna finns med i 

form av förståelse för ekonomiska predikament som följde på världskrig, 

valutakris och depression, men relationen mellan dessa och aktörerna förblir 

oklara.459 

Historisk värdering – den moraliska dimensionens utgångspunkt  

I grundskolans kursplan finns skrivningar om att elever vid sidan av en historisk 

bild av olika ”framsteg” i historien också ska ha kännedom om ”historiens 

mörka och destruktiva sidor”, bland annat Förintelsen.460 För att kunna uttala 

sig om vad som är en mörk och destruktiv sida i det förflutna måste eleverna 

kunna ta ställning.  Det historiska tankebegreppet historisk värdering utgår från en 

allmän humanistisk grunduppfattning som på sätt och vis kan sägas stå i viss 

motsats till tankebegreppet historisk inlevelse. Det handlar med andra ord om 

det nödvändiga i att i dag kunna ta avstånd från händelser i det förflutna som 

exempelvis slavhandel och folkmord utan att samtidigt hemfalla åt att göra 

historien till föremål för anakronistiska moraliska domar som omöjliggör 
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 Man kan diskutera om det är läromedlen som speglar en allmän föreställning om nazisternas 
maktövertagande eller om det är läromedlen som skapar denna föreställning.  I Wibaeus avhandling 
framträder på flera ställen ett liknande tredelat aktörsperspektiv hos elever varför man kan misstänka 
att detta inte är ett isolerat problem för undervisningen i den här klassen utan kanske snarare speglar 
en slags etablerad tankemodell. Men det kan naturligtvis också vara så att läromedelsskrivningar 
som dessa kan ha ett stort genomslag. Se Wibaeus (2010) s. 173; 175; 180; 184 
460

 Kursplaner och betygskriterier, Skolverket (2000)  
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historisering. En förutsättning för att kunna göra det är dels att klarlägga med 

vilka historiska värderingar man utgår, dels att finna motsvarigheter till dessa 

värderingar i förfluten tid. 461  

 

Från vilka värderingar utgår eleverna när de gör reflexiva jämförelser över tid i 

det här fallet? Hittills har vi tittat mest på elevers bilder av det förgångna i den 

tidsliga alteritet som de laborerar med i de reflexiva historiska framställningarna. 

Vi såg tidigare att de flesta av eleverna verkade ge uttryck för ståndpunkter som 

liknade ett traditionellt eller exemplariskt historiemedvetande. I detta tycktes det 

finnas en underförstådd tanke om att dagens demokratiska statsskick i Sverige 

var värt att bevara inför framtiden. Det gäller som vi sett samtliga elever utom 

möjligen ett fåtal med avvikande uppfattning. För de allra flesta elever är det 

demokratiska samhället vad det verkar en given och odiskutabel utgångspunkt, i 

alla fall enligt svaren på skrivningarna. De är ibland så självklara för elever att de 

verkar uppfatta det som onödiga att diskutera eller ens definiera: 

 
Carina: Våran demokrati är inte ens ifrågasatt, den är till och med en självklarhet.  

Anna: Jag tror det skulle vara svårt att få samhället att bortse från vad idag anses 

som fakta, att vi är alla lika värda. 

Alexander: Om nu [den nuvarande ekonomiska] krisen hade varit lika allvarlig så 

tror jag att vi skulle kunna lösa den med demokratiska medel. 

I hög grad beror detta på att samhället idag genomsyras av högre kunskapsnivåer: 

Lisa: Men jag tror att vi inte är lika blåögda nu som då. Vi har lärt oss att vara kritiska 

och ifrågasätta. Folket har mer koll på sina rättigheter.  

Isabelle: Vi har också mycket mer info och media som gör så att vi vidgar våra vyer. 

Vi är mer öppensinnade och tycker fler grejer är OK nuförtiden t.ex. HBTQ-personer.  

Love: Eller jag vet snarare [att stödet för Sverigedemokraterna blir begränsat] för folk 

är mer kunniga nu och har mer erfarenhet och är mer skeptiska till 

högerextremistiska saker. 

 

Men det beror också på att det demokratiska systemet har fått chansen att 

utvecklas och numera är skyddad av starka lagar: 
 

Linda: Men jag tror inte det [ett maktövertagande från fascistliknande partier i dag] 

skulle fungera. För att vi har grundlagar som står för demokrati […] och det måste gå 

ett val för att ändra på dom.  

Arvid: En stor skillnad är att vi i Sverige har en sedan länge inarbetad demokrati, en 

välfungerande riksdag + regering 

Ida: Vi skulle inte kunna få en liknande utveckling i Sverige som i Tyskland på 1930-

talet. För att demokratin är så pass stark i Sverige och det har den varit väldigt länge.  
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 Seixas & Peck (2004) s. 113. Historiedidaktikern Sirkka Ahonen menar att detta egentligen är en 
omöjlighet. Hon skiljer starkt mellan historievetenskapens förklaring och den (moraliska) 
”domstolens” avkunnande av dom, Ahonen (1997) s.132. Seixas & Peck argumenterar för att det är 
skillnad mellan historievetenskap och historiepedagogik. I skolans värld måste ett ställningstagande 
över tid gå att genomföra. Samma slags resonemang tycks ligga bakom den nationella kursplanens 
skrivningar om ”historiens mörka sidor” i samband med Förintelseundervisning. 
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Det ser alltså ut som om skolans demokratiska värdegrund är tryggt förankrad i 

de allra flesta av elevernas tankevärldar. Men samtidigt får vi i det här materialet 

inte riktigt klart för oss hur elever uppfattar demokratin och dess framväxt. Hos 

många verkar det som om demokrati är frånvaro av diktatur snarare än något 

som skapas av människor i ett demokratiskt samhälle, vare sig det handlar om 

situationen i dag eller den som rådde i Weimarrepublikens Tyskland. Brist på 

aktörer, alternativt ett vagt aktörsperspektiv, och tilltro till en god utveckling 

som automatiskt har gjort saker bättre är en känd tendens i ungdomars sätt att 

historisera det förflutna.462 Det verkar alltså som om den tidsliga alteritet som 

skapats på båda sidor av nu och då består av ganska diffusa aktörer och av 

mindre väl definierade värderingar, även om det finns en stark tilltro till det 

demokratiska systemets förtjänster i form av större frihet för individer, tolerans 

av minoritetsgrupper och frånvaro av rädsla samt en god tilltro till kunskapers 

förmåga att säkra demokratin. Men bilden är snarast att det förflutna är ett 

tillstånd av ickefrihet och ickedemokrati medan nutiden kännetecknas av 

ickeförtryck och ickediktatur.  

Några sammanfattande reflektioner om tankebegreppens betydelse  

En del av eleverna verkar kunna ge uttryck för att de förstår att 

mellankrigstidens människor är i behov av mat, arbete, bostäder, att de vill få 

slut på ett tillstånd som präglats av politiskt kaos och att de därför kunde lockas 

att stödja fascister respektive nazister.  Många tycks också kunna leva sig in i 

den rädsla som diktaturerna skapade. Men när elever närmar sig de ”mörka 

sidorna” i de fascistiska och nazistiska ideologierna och saken handlar om att 

försöka förstå varför människor också kunde attraheras av dessa förefaller 

gradvis inlevelsen att upphöra och man övergår till att distansera sig på olika 

sätt. Mellankrigstidens diktaturer blir också dunkla i många elevsvar eftersom de 

historiska aktörsperspektiven är oklara. Många elever använder ett tredelat 

aktörsperspektiv när de ska förklara vad som hände i Tyskland. De som agerar 

är ”folket”; ”nazisterna” och ”Hitler”. Nazismen framstår som något som luras 

på befolkningen, inget som delar av befolkningen faktiskt omfattade och 

verkligen sympatiserade med.  Inte heller motståndare till diktaturen framstår 

som aktörer. En analys av tankebegreppet  historisk värdering visar ett mycket 

tydligt resultat: i stort sett alla ger explicit uttryck för demokratiska 

grundvärderingar. Men samtidigt tas i flertalet elevers utsagor demokratin för 
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given. Den är ett resultat av en automatisk utveckling och en stor skillnad 

mellan nu och då är att vi i samtiden är bättre informerade och utbildade.  

 

För att historisera ett fenomen måste det enligt Rüsen finnas en tidslig alteritet 

mellan ett erfaret då och ett upplevt nu. De frågor som man i nutiden ställer om 

Sverigedemokraternas framväxt kan ge anledning att göra genealogiska 

jämförelser över tid. Vi kunde i det här kapitlets första analytiska del se att 

elever kunde göra den typen av jämförelse, dels genom den begriplighetsmodell 

Caroline begagnat för att ”hålla koll på de här sakerna parallellt”, dels på andra sätt. 

När vi tittar närmare på de tre historiska tankebegrepp som eleverna tycks 

använda i sina jämförelser synliggörs problem med den tidsliga alteritet som 

uppstått. Många elever uttrycker klara begrepp om skillnaden mellan den frihet 

som råder i dag och den ofrihet som uppstod i diktaturerna, men har inte lika 

lätt att peka ut vem, vilka eller vad som driver utvecklingen framåt vare sig då 

eller nu. Jämförelsen förefaller mer vara mellan ett önskvärt tillstånd, så som vi 

har det idag, och ett oönskat tillstånd, så som de hade det då.  

Kunskaper i historia: den ”allmänbildande” funktionen  

Vi har i analysavsnittet hittills tittat på vad som kan anses vara den mest 

avancerade formen av historiska kunskaper, den som kan leda till ett 

utvecklande av ett historiemedvetande. Men många elever hade som vi såg i 

kapitel fyra en delvis annorlunda formulerad målsättning för studierna, nämligen 

den ”allmänbildande” mer faktabetonade sidan av lärandet. Enligt Klas-Göran 

Karlsson finns det egentligen ingen motsättning mellan den här typen av 

historiska kunskaper och dem som leder till ett utvecklande av elevers 

historiemedvetande. Utan rimligt tydliga uppfattningar om sakförhållanden går 

det förflutna varken att tolka eller ge historisk mening.463 Hur ser eleverna själva 

på detta arbete? Vad blev resultatet av arbetet med ämnesområdet sedd ur ett 

”allmänbildningsperspektiv”?  Ett mycket konkret svar på denna fråga lämnar 

en elevgrupp som jag intervjuar mot slutet av lektionsserien. Saga berättar där 

om ett besök på ett diskussionsforum som hon nyligen gjort:  

 
Saga: … så här jag var ute på Youtube häromdagen så, träffade jag på en kille som 

verkligen inte, han var inte så här, han var inte så här särskilt allmänbildad så här, 

han hade en, en, en het diskussion med en annan kille och kallade honom för nazist 

och vitskjorta. I stället för brunskjorta. 
464
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 Karlsson (2009c) s. 220  
464

 Ljudupptagning, elevsamtal 5, 2009-12-07. Troligen missförstod Saga diskussionen på Internet 
en del. Under hösten 2009 fördes en animerad diskussion om att dagens högerextremister klär sig i 
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Själv skulle hon aldrig ha reagerat över detta tidigare. Nu kan hon känna sig glad 

över att i skolan ha lärt sig vad som menas med brunskjortor, detta visste hon 

inget om tidigare. Hon får i samtalet medhåll från Frida, Henrik och Arvid om 

att den allmänbildande funktionen är viktigast i skolans arbete.  

 

Historiedidaktikern Vanja Lozic visar att termen ”allmänbildning” är vanlig 

bland gymnasieelever. Eleverna i hans undersökning angav samma skäl till 

intresset som Saga och hennes kamrater, man vill inte känna sig dum. 

Förmodligen går dessa föreställningar att binda till olika former av tankar hos 

informanterna om att få tillgång till ett kulturellt kapital.465 Men samtidigt 

förefaller elever också kunna definiera allmänbildningen i förhållande till 

samhällsdebatten. För att kunna delta i diskussioner där historiska argument 

förekommer vill de helt enkelt tillägna sig ett visst mått av kunskaper i historia. 

Det behöver alltså inte vara fråga om jeopardykunskaper eller jakt på kulturellt 

kapital, utan kan också handla om att erövra en plats i offentligheten. I så fall 

handlar det om en väsentlig kompetens i ett demokratiskt samhälle.  

Narrativa förkortningar som kronologisk stomme 

Svartskjortor och brunskjortor är vad som skulle kunna betraktas som så kallade 

”narrativa förkortningar”466 Det finns som påpekats tidigare sjutton narrativa 

förkortningar som omnämns på lektionerna och som kan sägas utgöra en slags 

kronologisk stomme i undervisningens berättelse om första världskriget och 

mellankrigstiden:  

 
skotten i Sarajevo, svarta veckan, Schlieffenplanen, sänkningen av Lusitania, separatfreden (i 

Brest-Litovsk), dolkstötslegenden, Versaillesfreden, spartakistupproret, marschen till Rom, 

svartskjortor, hyperinflationen, ölkällarkuppen, brunskjortor, börskraschen (på) Wall street, 

riksdagshusbranden, fullmaktslagen och de långa knivarnas natt.
 467

  

 

Vi kan inte veta hur många av dessa narrativa förkortningar som eleverna har 

tillägnat sig under studierna av ämnesområdet. Men Sagas kommentar tyder på 

att elever kan se den här typen av kunskaper som en del av det man uppfattar 

som historisk allmänbildning. Det är kanske ingen tillfällighet att det är just de 

narrativa förkortningar som troligen är mest frekventa i ett offentligt 

historiebruk under hösten 2009 som används av eleverna på skrivningarna. På 

                                                                                                                                        
vita skjortor i stället för bruna eller svarta. Men poängen här är att Saga har lärt sig använda och 
förstå den narrativa förkortningen ”brunskjorta”.  
465

 Lozic (2010) s. 105 
466
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elevskrivningarna använder 17/29 elever narrativa förkortningar, de flesta av 

dem ”börskraschen”, ”Wall Street” och/eller ”brun/svartskjortor”. Några kan 

likt Anna använda narrativa förkortningar för att effektivisera sin framställning 

på skrivningen: 

 
Anna: Tyskarna hade just förlorat första världskriget, och i Versaillesfreden hade [de] 

blivit skuldsatta med enorma summor. Många tyskar pratade om att freden var en 

dolkstöt i ryggen och att Tyskland inte alls förlorat kriget.
468

  

Utvidgade (för-)kunskaper om andra totalitära regimer 

Elevernas förkunskaper om Hitler och nazismen framstår som betydligt mera 

utvecklade än om andra totalitära rörelser innan de börjar läsa området. På 

elevenkäten refererar flera av eleverna till kunskaper om andra världskriget när 

de ska förklara vad de tänker om mellankrigstiden och första världskriget. 

Under studiernas gång bekräftas denna bild, bland annat under en lektion då 

klassen livfullt diskuterar detaljer i Hitlers biografi; diskussionerna bygger i hög 

grad på vad eleverna hört och tänkt tidigare.469 Däremot verkar många elever 

före studierna varit mindre insatta i andra totalitära ideologier. Det är troligt att 

en del elever för första gången på allvar möter gestalter som Mussolini och hör 

talas om fascism i samband med den historieundervisning som vi följt här. Vi 

blev också varse att Linda först under inläsningen inför provet upptäckte att det 

också fanns ”röda” diktaturer.  

 

Det finns alltså empiriska belägg för att undervisningen har effekter för sådana 

historiska kunskaper som en del av eleverna kallar allmänbildning.  Trots att 

undervisningen har varit inriktad mot översikter, samband och orsaks-

förklaringar verkar sådana ”faktakunskaper” aktualiseras genom undervisningen.  

                                                 
468

 Elevskrivning, Storstadsskolan, 2009-12-07---2009-12-10 
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Den politiska dimensionens dominans – en sammanfattande diskussion 

Jag ”tror att vi inte är lika blåögda nu som då” skriver Lisa på den avslutande 

skrivningen som en förklaring till att en utveckling som den i Weimarrepubliken 

inte är trovärdig i dagens eller framtidens Sverige. Hon är långtifrån ensam 

bland eleverna om att hävda att det som skiljer situationen mellan nu och då är 

att kunskapsnivåerna har höjts och att demokratin skyddas av långa traditioner 

och grundlagar som är svåra att rubba. En del av hennes kamrater understryker 

också att människor har lärt sig av misstagen i det förgångna: ”Vi kan som 

efterlevande säga att demokratin ska vara kvar till varje pris!” skriver Niklas. 

Många tycks visserligen mena att situationen hösten 2009 har vissa likheter med 

mellankrigstiden, framför allt i Tyskland. Några varnar till och med för en 

upprepning: ”Nu när [den] ekonomiska krisen drabbat oss är många fyllda med 

hat som det är lätt att ta ut på något” främmande”” skriver Johanna. Men de 

flesta menar att det som hände där ändå inte kan hända här. Love skriver att 

han ”vet ”att det inte skulle kunna bli en upprepning ”för folk är mer kunniga 

nu och har mer erfarenhet och är mer skeptiska till högerextremistiska saker”. 

Slutresultatet på skrivningarna tycks alltså i huvudsak visa att de flesta elever har 

kunnat åstadkomma en av de viktigaste komponenterna i ett historiskt 

meningsskapande: att orientera om framtiden genom kunskaper om det 

förflutna. Men hur hamnade eleverna där? Med vilka slags kunskaper är de 

orienterade? Och på vilka sätt är detta meningsskapande konstruerat?  

 

Jag har i det här kapitlet undersökt tidslig alteritet i lärarens ambition att låta 

samtiden spegla sig i det förflutna och det förflutna spegla sig i samtiden. Jag 

uppfattade det som att läraren i undervisningen presenterar en lagliknande 

bergriplighetsmodell som ett sätt att göra strukturella jämförelser i vad jag 

benämnt ”reflexiva tidsperspektiv” möjliga. Endast ett fåtal elever använder sig 

visserligen av denna modell i sin helhet på skrivningen. Men de flesta elever 

verkar ändå bli inspirerade av detta sätt att begripliggöra förändringar i ett 

samhälle i kris. Sambandet mellan 20-talets ekonomiska kriser och de fascistiska 

rörelsernas frammarsch jämförs i många elevers skrivningssvar med den 

pågående globala finanskrisen och Sverigedemokraternas tillväxt i opinionerna. 

Många ger i jämförelserna uttryck för vad som liknar ett exemplariskt eller 

traditionellt historiemedvetande som underförstått eller uttryckligen ser det 

nuvarande demokratiska tillståndet som något man vill bevara i framtiden.  
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Med hjälp av tre historiska tankebegrepp problematiserade jag klassens bilder av 

nutiden och av det förflutna. Jag fann att elevers utnyttjande av tankebegreppet 

historisk inlevelse verkade fungera bra då det gällde människors alldagliga och 

materiella behov. Detta kunde elever använda för att förklara varför människor 

kunde dras till de fascistiska och nazistiska rörelserna. Däremot verkade de 

flesta göra halt vid försök att förstå de rasistiska lärornas popularitet eller den 

aggressiva nationalismen. Här tog nutida perspektiv överhanden och många 

använde det förflutna för att deklarera sitt avståndstagande från ideologierna. 

Distanseringen till det förflutna förstärktes av att de historiska aktörsperspektiven i 

hög grad verkade följa läromedlens tredelning med ”folket”, ”partiet” och 

”ledaren” som centrala aktörer. Tredelningen förklarade hur diktaturerna 

etablerades och fungerade: människor lurades att rösta på Hitler eftersom han 

lovade dem jobb, sedan utförde nazisterna hemska handlingar sedan han väl fått 

makten, något som folket blundade för eller inte vågade ingripa mot. Det 

tredelade aktörsperspektivet försvårar sannolikt för elever att upptäcka eller 

utforska massrörelsekaraktären i fascismen och nazismen och gör det troligen 

svårare att få grepp om antisemitismens utbredning. Det gör det knappast heller 

lättare för elever att upptäcka motståndet mot utvecklingen både före och efter 

diktaturens etablerande. Det tredje historiska tankebegreppet historisk värdering 

kan vara svårt att skilja från historisk inlevelse. Den viktigaste skillnaden är det 

utgår från humanistiska ideal som kan beskrivas som tidlösa, eller i vart fall 

mycket utbredda i tiden, för att göra det möjligt att göra moraliska 

ställningstaganden till företeelser även i det förflutna, utan att samtidigt hemfalla 

åt presentism. Detta tankebegrepp bygger alltså på att man har en klar 

uppfattning av vad som kan ingå i sådana värden och en förmåga att överföra 

dessa till motsvarigheter i andra tider. Här fann jag att klassens elever – med 

några få undantag – explicit tog ställning för demokratiska värderingar, även om 

det ofta var oklart vem eller vad som uppbar dessa ideal eller hur de etablerats 

och etableras i nutiden. Sammanfattningsvis fann jag inte i elevernas svar på 

någon sida av den erfaret tidsliga alteriteten, varken i deras beskrivningar av 

mellankrigstidens Tyskland eller av samtidens Sverige, uttryck för förståelse för 

den dubbla tankeoperationen, att människor (enskilt och tillsammans) är 

skapade av historien och på samma gång historiens skapare. 

 

I korthet undersökte jag också det som flera elever uttryckt vara det viktigaste 

med studierna, nämligen historia som ”allmänbildning”. I elevers egna exempel 

fann jag uttalanden som visade att de hade utökat sina kunskaper och 

förkunskaper om andra totalitära rörelser än nazismen. För några av eleverna 



202 

 

var det sannolikt första gången som de på allvar lärde sig något om fascismen 

och Mussolini. En elev hade enligt egen utsago heller aldrig hört talas om 

diktaturen i Sovjetunionen. Andra elever hänvisade till eller använde kunskaper 

om någon av de ”narrativa förkortningar” som klassen tog del av i kursen, 

framför allt ”svartskjortor” om fascister, ”brunskjortor” om nazister och 

”börskraschen” eller ”Wall Street” om krisen 1929.  

 

Ett genomgående drag i de flesta av elevernas arbete med den andra delen av 

arbetsområdet är som tidigare konstaterats ett större personligt engagemang än 

det som var fallet när klassen studerade första världskriget. Många förefaller 

också ha fått en tydligare överblick. Det finns ingen möjlighet att besvara frågan 

om vad detta beror på inom ramen för den här studien. Det är möjligt att 

eleverna anpassar sig till läraren inför skrivningen med tanke på 

betygssättningen.  Men en hypotes är också att elever av olika anledningar finner 

den andra delen av kursen mer intresseväckande. Ketih C. Barton har i 

jämförande studier i Nordirland och USA visat att det finns ett växelspel mellan 

elevers uppfattning om vad som är relevant och deras uppfattning om 

meningsskapande i den bemärkelse som vi undersökt i det här kapitlet. Om man 

som elev på något sätt kan identifiera sig med stoffet, känna igen några 

historiska personer och uppleva att det man läser om har en direkt koppling till 

det egna livet blir engagemanget större.470 Hypotesen att fler elever intresserar 

sig för mellankrigstiden eftersom de känner igen en del av stoffet styrks av 

sådana uttalanden i intervjuer och enkäter som visar att intresset ökar då kursen 

närmar sig andra världskriget. En tredje möjlighet är att engagemanget kommer 

av det jag kallat ett reflexivt tidsperspektiv. Genom att efterfråga elevernas 

jämförelser mellan nu och då blir elevers historiemedvetande aktiverat. Elever 

har därmed möjlighet att aktivt söka efter förbindelser mellan det förflutna och 

sin egen tid. Därmed skulle deras engagemang också kunna öka. Att 

framställningen inte handlar om mellanstatliga konflikter kan kanske också ha 

bidragit till det ökande intresset. Möjligheterna till inlevelse och konkretion 

förefaller vara betydligt större i det avsnitt som handlar om mellankrigstiden.     

Historia som meningsskapande myt 

Den norska historikern May-Brith Ohman Nielsen hävdar att all historia och 

historieanvändning troligen befinner sig någonstans i olika mellanformer mellan 

två ytterlighetspositioner. Historien är på så sätt ”tvåsidig” där den ena sidan 

kan rubriceras som ”vetenskapligt analyserbar” och den andra som ”gåtfull, 
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poetisk” och ”gemenskapsgenererande”.471 Det är en karakteristik som kan 

stämma väl överens med såväl grundskoleelevers som professionella historikers 

arbete med det förflutna. Kanske synliggörs historieämnets tvåsidighet extra 

tydligt just när temat är mellankrigstidens historia. Den amerikanske historikern 

Eric D. Weitz menar exempelvis att berättelsen om nazismens maktövertagande 

i Weimarrepubliken utgör en slags ideologisk gränsberättelse, vars symboliska 

betydelse har bäring för alla demokratiska samhällen:   

 
Weimartyskland frammanar skräckbilden av vad som kan ske när en samsyn om den 

framtida samhällsutvecklingen helt saknas […]. Weimarrepubliken är ett varnande 

exempel eftersom vi alla vet hur det slutade: med nazisternas maktövertagande. 
472

 

 

Flera av eleverna i klass 9x ger i sina essäskrivningar uttryck för ett liknande 

synsätt. De framställer utvecklingen i Italien och Tyskland i ett skräckscenario 

med samhällen fyllda med ondska där ”folket var livrädda”. Många förefaller 

också uppfatta att kunskaper om den nazistiska och fascistiska ondskan i sig 

självt kan fungera som ett slags skydd mot en upprepning i nuet. Frånvaron av 

ondska i nutiden verkar för en del av eleverna på samma gång också kunna 

legitimera samtidens goda, demokratiska styrelsesätt.  

 

Ett sådant användande av det förflutna har av Peter Aronsson beskrivits som 

ett bruk av historiska myter och jämförts med sina religiösa motsvarigheter. 

Den historiska myten ska då inte förstås i en samtida, vardaglig kontext, alltså 

inte som ett ord som vetter mot det uppdiktade eller mot sagan. Historia som 

myt utgår tvärtom enligt Aronsson ofta från vad historisk vetenskap har kunnat 

belägga men återgår på (den religiösa) mytens ursprungliga funktion att ”göra 

verkligheten naturlig”. Just för att det man talar om motsvarar en sanningsenlig 

bild av det förflutna blir den mytologiska funktionen det centrala: ”De verkliga 

myterna är de som inte sätts ifråga utan klarar av konststycket att framställa en 

tolkning av verkligheten som blott och bart en beskrivning av den […].”473 Den 

norske socialantropologen Thomas Hylland Eriksen hävdar att konstruktionen 

och förmedlingen av sådana myter – då kring nationalstaten – var en central del 

av historieämnets uppgift då ämnet skapades på 1800-talet och att denna 

värdeförmedlande uppgift i hög grad kvarstår i människors bruk av det 

förflutna. På många sätt kan myterna framstå som nödvändiga för att världen 

ska kunna uppfattas som meningsfull. Samtidigt är de långtifrån ofarliga 
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konstruktioner och kan skapa allvarliga konflikter inom och mellan stater.474 

Som jag uppfattar tanken hos Aronsson och Eriksen skulle denna funktion 

också kunna fyllas av andra värden som – i det här fallet – trygghet och 

demokrati.475 

 

Ricœur betonade riskerna med att betrakta det förflutna på ett alltför allmänt 

hållet sätt. Han menade att den ”historiska singulariteten” inte kunde 

ifrågasättas. Att använda det förflutna som ett jämförelseobjekt över tid och 

rum kan riskera att upphäva kontinuiteten mellan då och nu och därmed också 

ett ansvarstagande både för arvet av det förflutna och för den framtida 

utvecklingen. På så sätt riskerar det historiska skeendet, när det bryts ut ur sitt 

sammanhang, att ”avhistoriseras”.476 Och det finns uppenbarligen sådana risker 

även i arbetet med det här ämnesområdet för klass 9x. Det substantiella 

innehållet både i beskrivningarna av förhållandena i mellankrigstidens Tyskland 

och i samtidens Sverige kan uppfattas som skissartade eller tunna, i några fall 

direkt felaktiga. Det historiska sambandet uttrycks varken som ett samband i tid 

eller rum. Ett tecken på en sådan upplösning av det tidsliga och rumsliga 

sambandet finns exempelvis när Johanna som vi nyss såg skriver att hon inte 

tror att det ”kan bli en liknande utveckling här som då”. Sverige är här (och nu) 

Tyskland är då (och där). En motsvarighet av den tidsliga och rumsliga 

upplösningen är när läraren tidigt säger till eleverna att de måste skynda igenom 

första världskrigets historia för att de är på väg till ett ”annat ställe” som hon 

uppfattar som mer intressant och viktigare, nämligen mellankrigstiden.477 Det 

finns både genetiska och genealogiska förbindelser mellan situationen i Sverige 

hösten 2009 och Weimarrepubliken. Men hur utvecklas de i undervisningen? 

Det viktiga i framställningen blir för många av eleverna det symboliskt 

orienterande budskapet i berättelsen, inte detaljerna i det. De värdeladdade 

kunskaperna av det förflutna (och samtiden)framstår i de flesta av elevernas 

texter som viktigare än deras detaljkunskaper i historia (eller samtiden).  

 

Tidigare historiedidaktisk forskning har visat att elever kan ha svaga 

substantiella kunskaper samtidigt som deras så att säga symboliska kunskaper 

om det förflutna kan skapa strukturer som kan vara starkt betydelsebärande. 
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 Jfr tidigare s. 96, not 292 om upplösning av tid och rum i bildlika framställningar av det förflutna.  
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Den amerikanske pedagogen och antropologen James V. Wertsch har exempel-

vis undersökt ryska elevers historiska kunskaper om andra världskriget och 

kommit fram till att elever i post-sovjetiska skolor troligtvis inte kan lika mycket 

detaljer om ”det stora fosterländska kriget” som elever som gick i skola under 

sovjettiden. Men de yngre har sannolikt samtidigt tillgång till en lika stark om 

inte starkare historisk ”schablon” av händelseförloppet där vissa innehållsliga 

element, exempelvis det ryska folkets självuppoffrande och heroiska kamp mot 

en närmast övermäktig fiende återkommer hos de flesta. De historiska 

schablonerna uttrycker framför allt en värderande ram.478 Den värdegemenskap 

som en sådan ram uttrycker kan dessutom, trots att den bygger på färre 

historiska fakta, vara mer betydelsefull för individen eftersom den är en 

internaliserad del av historiemedvetandet.479 Motsvarande undersökningar av 

amerikanska studenters uppfattning om USA:s historia visar att de trots 

olikheter i övrigt och med väldigt få ”historiska fakta” har tillgång till en 

gemensam strukturell ram som innehåller schablonmässiga amerikanska värden 

som individens självförverkligande och frihet från förtryck som typiska 

kännetecken.480 Den typ av schablonmässighet som många av elevernas i klass 

9x skrivningssvar uppvisar då de hänvisar till traditionen om ”framstegets 

historia” eller till ”exemplets makt” som skydd mot en upprepning av 

mellankrigstidens ”misstag” saknar med andra ord inte motstycke i 

internationella undersökningar. Det som verkar skilja deras texter från de ryska 

och amerikanska motsvarigheterna är att de inte handlar om en explicit nationell 

berättelse utan tar sin utgångspunkt i goda värden som demokrati eller 

pluralism. Det implicita budskapet förefaller vara att det är bättre i Sverige än i 

omvärlden och att ett belägg för detta är att det inte kan bli likadant ”här som 

då”. 481   

 

I alla samhällen används historiska argument för att legitimera makten. Det 

gäller naturligtvis också om demokratiska samhällen. I denna avhandling har det 

                                                 
478

 Wertsch (2006) s. 49ff   
479

 Wertsch intervjuade i annan undersökning ester kort efter Sovjetunionens sammanbrott 1991. De 
kunde två versioner av berättelsen om hur Estland blev en del av Sovjetunionen 1940. Den ena 
kunde man många detaljer om, den var sammanhängande och koherent. Det var den officiella 
berättelsen man lärt sig skolan. Den trodde man inte på. Den andra bestod av anekdotiskt material, 
mängder av sinsemellan skilda berättelser som traderats inom familjer och vänkretsar. Den var 
splittrad och svåröverskådlig. Den trodde man emellertid på. Den var ”sann” och internaliserad. 
Wertsch (2000) s.38-48 
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 VanSledright (2011) s. 23; jfr Barton (2008) s. 339f  
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värde: för dem handlade det förflutna som man studerade i skolan om främmande världar som skilde 
sig från deras nuvarande tillstånd, inte om en berättelse som kunde skapa identiteter. Barton (2008) 
s. 341ff  
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arbete som klassen gjort betraktats som en historiekulturell yttring.482 För 

många av eleverna verkar denna ytterst handla om att skapa en ideologisk 

gemenskap kring demokrati.483 Enligt Rüsen kan historiekulturella skapelser 

sägas utgöra en balans mellan makt, skönhet och vetenskap. Den politiska 

dimensionen samverkar med den estetiska och den kognitiva i ett budskap som 

gäller historiemedvetandets framtidsperspektiv.484 Det historiska lärandet i klass 

9x tycks i det avseendet på många sätt korrespondera väl med det omgivande 

samhällets bruk av historia - och med många av målsättningarna i den aktuella 

kursplanen. Ett flertal elever har i sitt arbete tagit del av historieämnets 

substantiella sida när de lärt sig bruka narrativa förkortningar som svartskjortor, 

Versaillesfreden och kraschen på Wall Street. De elever som undersökte och 

försökte förklara första världskrigets orsaker eller demokratins kris under 

mellankrigstiden konfronterades med historieämnets kognitiva sida. De flesta 

elever har i sitt mytliknande meningsskapande kunnat ringa in centrala 

värderingar i det demokratiska systemet. Deras arbete med att ”fatta historia” är 

alltså en sammansatt process där de tre historiekulturella dimensionerna har 

ingått men där den politiska tycks dominera, åtminstone i deras 

kunskapsredovisningar.   

 

All historisk tillägnan innehåller förmodligen värderande, intellektuella och 

faktiska element och befinner sig någonstans emellan de två ytterligheterna i sin 

historiska ”tvåsidighet”. Genom att visa hur eleverna och deras lärare i klass 9x 

arbetade med ämnesområdet första världskriget och mellankrigstiden tror jag 

emellertid att den här explorativa studien kan ge näring till en fortsatt diskussion 

om balansen mellan elevers realhistoriska kunskaper i, metahistoriska kunskaper 

om och värdeförmedlande kunskaper av historia i skolan – och hur dessa 

kvaliteter kan samverka och utvecklas.  

                                                 
482

 Rüsen (2004) s. 165 
483

 Den norske historikern Ola Svein Stugu hävdar att detta är ett av historieämnets svåraste 
dillemman: hur kan man, menar Stugu, inom ämnets ramar både uppmana till ett kritiskt synsätt, 
tillägna sig ett vetenskapligt betraktelsesätt och ta del av ett entydigt värdeförmedlande liberalt 
budskap? Se Stugu (2004) Den finländska historiedidaktikern Sirkka Ahonen menar att det är 
problematiskt med den här typen av resultat av arbete i skolorna, i hög grad för att det fjärmar 
eleverna från att uppfatta det förflutna på ett mer vetenskapligt sätt. Eleverna lär sig heller inte att 
studera historien ur flera perspektiv än ett: ”Historiens flerperspektivitet innebär att historien inte kan 
vara en domare […] I en domstol fäller man domar; i historia kan man bara förstå och förklara.” 
Ahonen (1997) s. 132  
484
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8 Historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass – 
en avslutande diskussion  

                Ja, hela bron hade skakat av arbete;  
                en hög, hård och öronbedövande rytm  
                som larmade mot sin fullbordan. 
 
                Josef Kjellgren: Människor kring en bro

485
  

 

Den sista lektionen är avklarad och eleverna har lämnat in sina skrivningar. En 

”bro” till det förflutna är färdigställd och försöken att ”fatta historia” i skolan är 

avklarade för den här gången. Den föreliggande fallstudien kan betraktas som 

en berättelse om hur det gick till när klass 9x tillsammans med sin lärare 

studerade första världskriget och mellankrigstiden på Storstadsskolan 

höstterminen 2009. Att berätta är att förklara, det är visserligen ett påstående 

som tycks ha stöd hos flera av historiefilosofins främsta auktoriteter.486 Men vad 

har studien i så fall förklarat? Många element i framställningen kan framstå som 

”rent” deskriptiva. Den kronologiska tråden har med vissa undantag följts och 

vi har kunnat ta del av undervisningens förutsättningar, innehåll, problem och 

möjligheter genom händelsekedjans förlopp.  

 

Jag hävdar att det deskriptiva inslaget kan ha ett vetenskapligt värde, i synnerhet 

som tidigare historiedidaktisk forskning både i Sverige och internationellt 

efterfrågat studier som kan överbrygga klyftan mellan vad forskningen redan vet 

om historielärares undervisning och elevers lärande i historia. För svenskt 

vidkommande finns väldigt få historiedidaktiska klassrumsstudier över huvud 

taget. Genom att noggrant dokumentera och kontextualisera undervisningen i 

tid och rum kan den här studien - som andra explorativa fallstudier med 

enfallsdesign - också skapa förutsättningar för kommande, jämförande 

fallstudier. 487  På så sätt kan man säga att studien har bidragit till grundläggan-

det av en fortsatt vetenskaplig kunskapsproduktion om historieundervisningens 

praktik.  

 

Det är också möjligt att mer precist dra slutsatser inom fallet eftersom empirin 

kontinuerligt har tolkats med hjälp av historiedidaktiska teorier. Fallstudien bör 

genom sin ”närläsning” av det som skildrats kunna ge underlag för en fortsatt 

diskussion om ämnesutveckling på skolor och kanske brukas i utbildningssyfte 

                                                 
485

 Kjellgren (1985 [1935]) s. 99 
486

 Heller (1982) s. 52; Ricœur (1997) s.95f; Rüsen (2004) s.88; Danto (2007) s. 233ff; 356ff 
487
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vid lärarutbildningar. De täta beskrivningarna av klassrumsinteraktionen borde 

kunna ge möjligheter till olika former av igenkännande läsargeneralisering.  

 

Men studien har också mer specifikt kunnat visa hur historieämnet 

samkonstitueras av lärare och elever i en undervisningssituation. Medan tidigare 

historiedidaktisk forskning ofta fokuserat en eller ett par av aspekter av triaden 

ämne-lärare-elev har den föreliggande studien åskådliggjort hur informanterna 

tillsammans bygger upp och skapar förutsättningar för undervisningen i en 

given kontext. Jag menar att undersökningen på detta sätt har kunnat visa att 

det är givande att betrakta historieundervisning som en historiekulturell yttring, 

där samhälleligt historiebruk spelar en väsentlig roll i förståelsen av den 

undervisning som realiseras. Det samlade och vida greppet har också kunnat 

visa både möjligheter och svårigheter som ett snävare forskningsfokus troligen 

inte hade kunnat uppmärksamma. Just sådana upptäckter har jag uppfattat som 

den explorativa fallstudiens främsta uppgift.  

 

Men frågan om historiebruk har också vänts inåt, mot verksamheten i skolan. 

Hur brukas det förflutna i ett klassrum på högstadiet? Till dels är det naturligtvis 

ett skolämne precis som alla andra. För en del av eleverna är det primära målet 

”att råplugga till provet” och få ett så högt betyg som möjligt. Men hos andra 

elever aktiveras inte bara denna mer formella sida av kursen. Många elever 

uttalar i intervjuer, under lektioner och i svaren på essäskrivningen en vilja att 

relatera det lästa till den historiekultur de tar del av och tillhör också utanför 

skolan. De tillskriver alltså historiska studier ett vidare värde än att de rent 

formella. Här förefaller inte minst de emotiva uttrycken, viljan att ta avstånd 

från det onda i dåtiden och försvara det goda i nuet vara en viktig drivfjäder.  

Kunskaper i och om och av historia – en resultatdiskussion   

Uttryckt på ett annat sätt visar undersökningen hur historiska skolkunskaper i 

och om och av historia kan samverka och tvinnas samman till en helhet i ett 

undervisningsförlopp, även om de olika aspekterna blir olika starkt betonande 

av informanterna och mer eller mindre framträdande i olika faser av arbetet. 

Hos flera av eleverna märks exempelvis en tendens att uppfatta vad som skulle 

kunna kallas realhistoriska förgrundskunskaper i historia som det primära. 

Några elever säger uttryckligen att de förväntar sig att skolans undervisning ska 

ge dem ett viktigt bidrag till ”allmänbildningen”.  Läraren är medveten om att 

många elever önskar mer ”kött och blod” i undervisningen men fokuserar snarare 

på mer generella kunskaper om det förflutna. För henne är det viktigare att 
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eleverna får ”verktyg” om historia så att de själva ska kunna undersöka det 

förflutna både i förhållandet till innehållet i det här ämnesområdet och till 

historiska frågor som de möter senare i livet. Om man betraktar elevernas 

skrivningar som ett slutresultat av undervisningen framstår emellertid de 

värdeförmedlande kunskaperna av det förflutna som dominanta. 

Mellankrigstidens diktaturer framstår där som en konträr motsats till det 

nuvarande tillståndet av demokrati och pluralism. ”Där och då” var människor 

rädda och utsatta för en ekonomisk kris som hanterades så illa av den tidens 

okunniga politiker att diktaturer och etablerades och minoriteter förföljdes. ”Nu 

och här” kännetecknas situationen att det demokratiska systemet är mer stabilt 

och vilar på erfarenheter och traditioner: ”vi” har lärt av misstagen, människor 

är mer toleranta och vidsynta nu, bland annat genom den utbildning de får. 

Framställningen får därmed drag av vad som har kallats ”framstegets” 

berättelse, en historisk myt.  

Det narrativistiska paradigmet  

En utgångspunkt för studien har varit Jörn Rüsens teori om det narrativistiska 

paradigmet. Enligt denna teori tenderar alla historiska framställningar att ha en 

potentiellt berättande funktion om det förflutna. För att tydliggöra hur denna 

funktion framträder har Rüsen framställt ett ”schema” som i fem steg (fråga-

erfara-tolka-framställa-orientera) visar hur den historiska berättelsen produceras 

och uppfattas. Dessa steg har utgjort grunden för studiens centrala 

forskningsfrågor och fungerat som en organiserande princip för avhandlingens 

framställning. Den börjar med att försöka ringa in vilka frågor som verkar riktas 

till det förflutna och avslutar med att undersöka svaren på frågorna.  

Fråga – en bakgrundsteckning  

I det utvidgade bakgrundskapitlet utredde jag sambandet mellan den historiska 

frågan och det förestående arbetet i klassrummet. Såväl elever som lärare kunde 

uttrycka tankar om ämnesområdet som var inriktade på realhistoriska kunskaper 

i, metahistoriska kunskaper om och värdeförmedlande kunskaper av det 

förflutna. Detta intresse kunde både ta sig uttryck i genetiskt och genealogiskt 

riktade frågeställningar. Den i teorin om det narrativistiska paradigmet grundade 

hypotesen att det skulle kunna finnas förbindelser mellan det omgivande 

samhällets historiebruk och de frågor som formulerades av kursplaner, lärare 

och elever bekräftades. Ett viktigt resultat av undersökningen var att de direkta 

kopplingarna mellan situationen så som den framträdde i offentligt historiebruk 

hösten 2009 och den planerade kursen i historia var något som läraren initierade 
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i undervisningen. Elever ställde aldrig – skulle det senare visa sig – spontant 

frågor om hur nuet relaterar till första världskriget och mellankrigstidens 

historia. Däremot visar undersökningen att elever kunde finna stort intresse i 

förbindelsen mellan kursens innehåll och tidigare historiekulturell konsumtion 

av böcker och filmer. Detta bekräftar resultat i tidigare empirisk forskning, att 

elevers intresse för historieämnet ökar om det finns förbindelser mellan 

undervisningen och elevers möte med det förflutna utanför skolans väggar.488 

Ett annat resultat i detta kapitel var att elever fann sambanden mellan den ”lilla” 

historien och den ”stora” som viktiga, men bara om det fanns en direkt relation, 

exempelvis i form av någon släkting som själv varit inblandad i den större 

historiens skede. Undersökningen visar också att, även om kursplanen talar om 

”kulturarv”, det främst var eleverna som formulerade tankar på att 

undervisningen skull bidra till ”allmänbildningen”. Ett annan viktigt resultat är 

att många elever i den undersökta klassen byggde upp sina kunskaper i nära 

samspel med hemmen, något som gjorde att undervisningens karaktär av arbete 

med ett i bokstavlig mening ”kollektivt minne” föreföll öka. Ett huvudresultat i 

detta kapitel var att någon enhetlig fråga till det förflutna som samtliga 

informanter var enade om inte framträdde så att säga ”i förväg”. Utsagorna i 

kursplaner och hos informanter pekade ofta åt olika håll. För att ta reda mer om 

vilka frågor som undervisningen riktar till det förflutna måste, åtminstone i det 

här fallet, klassrumsverksamheten utforskas närmare.  

Erfara - hur erfars och kommuniceras historieämnets innehåll i den undersökta 
undervisningssekvensen?  

Den första egentliga forskningsfrågan kretsar kring momentet ”erfara” i teorin 

om det narrativistiska paradigmet. Undersökningen visar att det förflutna i det 

här fallet framför allt erfors genom ett klassrumssamtal mellan lärare och elever. 

I detta samtal fanns inslag av såväl kognitiva, som estetiska och politiska 

dimensioner. Tidigare historiedidaktiska undersökningar har antagit att 

undervisning i ämnet är starkt läroboksstyrd och består av lärares berättelser. 

Det här fallet bekräftar delvis dessa antaganden men samtidigt kan den ge en 

mer nyanserad bild. Läroböckerna (det var flera i det här fallet) blev i huvudsak 

stofförmedlare. Det man talade om på lektionerna motsvarade i stort sett 

innehållet i dessa texter. Nästan alla aktörer och aktörsperspektiv bestämdes av 

böckerna. Men tillgången till flera texter och en självständig disposition av 

stoffet gjorde läraren fri från läroböckernas ”intrig”.  En stor del av talutrymmet 

fylldes visserligen av läraren men det visade sig att detta tal sällan var fråga om 
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berättelser – om man med berättelser menar narrativ med tydliga aktörer och en 

handling med början, mitt och slut. Snarare var undervisningen baserad på ett 

undersökande förhållningssätt där olika frågeställningar till det förflutna 

ventilerades, inte sällan i klassrumssamtal med eleverna i vilket ett flertal elever 

deltog. Undervisningen kunde positionsbestämmas till gränslandet mellan vad 

som kallades ”en förmedlad tolkning” och ”en tolkande förmedling”. Ett 

resultat av undersökningen visar att det som framstod som den centrala 

uppgiften för eleverna att lära alltså inte var att ta emot en berättelse som skulle 

memoreras. Läraren betonade istället att det viktiga var att eleverna skulle kunna 

tolka det förflutna och använda ”redskap” i form av det jag benämnt ”historiska 

stoff- och tankebegrepp”. Ett delresultat var att undersökningen visade att dessa 

begrepp emellertid oftast var implicita eller utgick från förgivettagna 

förkunskaper hos eleverna. Det medförde att tolkningen och tolkningsakten 

framstod mer som en uppgift att lära in, inte att utföra. Samtidigt blev det starka 

betonandet från lärarens sida på de historiska tankebegreppen orsak/verkan och 

att historia är en tolkande akt något som troligen ledde till att elever uppfattade 

den efterfrågade historiska kunskapen som möjlig att urskilja från det förflutna. 

Historien kommunicerades således inte som en ”kopia” av det förflutna utan 

som resultatet av människors tolkningar. Den öppna karaktären på 

undervisningen inbjöd också elever att medverka i konstruktionen av historiska 

kunskaper, både på lektioner och då de senare redovisade sina kunskaper på 

skrivningen.  På en mer detaljerad nivå visade undersökningen att lärarens 

framställningsformer innehöll element som balanserade olika sätt att erfara det 

förflutna. Ett viktigt exempel på ett estetiskt framställningssätt var det som jag 

benämnde ”imaginära direktreferenser” till det förflutna i de ”mikroberättelser” 

som läraren framställde på lektionerna. Ett annat sedan tidigare känt fenomen 

var användningen av så kallade ”narrativa förkortningar” (exempelvis 

”dolkstötslegenden” eller ”marschen mot Rom”). I det här fallet framstod dessa 

både som en slags kronologisk stomme i undervisningen och som fungerande 

element i kommunikationen mellan lärare och elev i undervisningen. För elevers 

del visade det sig senare att de explicit kunde uppfatta tillägnandet av dessa som 

en del av deras ”allmänbildande” meningsskapande.  

Tolka – hur tolkas och begripliggörs det erfarna innehållet?   

I en detaljstudie av klassrumsdialogen där den tolkande processen framstod som 

särskilt framträdande och på samma gång problematisk analyserades 

begripliggörandet av det förflutna. Det visade sig vara givande att se hur de 

begriplighetsmodeller som lärare, läromedel och elever använde sig av 
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fungerade i de tolkande samtalen om första världskriget. Medan lärare och 

läromedel i sitt begripliggörande av det förflutna utgick från systemorienterande 

eller kolligerande modeller tolkade elever händelserna mer som intentionella 

historiska förklaringar. Resultatet av mötet mellan de divergerande modellerna 

var att explandum och explans kunde byta plats: det som enligt elever förklarade 

händelseförloppet var enligt lärare och läromedel snarare ett symtom på en 

bakomliggande orsak. Bristen på samsyn ledde i den tidsnöd som uppstod på 

lektionerna till vad jag kallade ”kommunikativa nödlösningar” där ett utbrett 

bruk av personifikationer och personifieringar framstod som en fungerande 

metod att hålla det tolkande samtalet vid liv. Personifikationerna ledde 

emellertid till nya problem: de dolde ofta historiska aktörer och kunde troligen 

göra händelseförloppets orsaker än mer dunkla för elever. Kunskaper i det 

historiska händelseförloppet antogs alltså förlora vad de metahistoriska 

kunskaperna om historia möjligen vann. På många sätt kan man säga att 

resultatet av denna detaljstudie bekräftar tidigare forskning. Att elever tenderar 

att spontant framställa det förflutna som en följd av aktörers intentioner och 

inte av stukturer är exempelvis välkända slutsatser i många tidigare 

historiedidaktiska och pedagogiska undersökningar. Men resultatet i den här 

studien visar också lite mer i detalj när problemen uppstår. En hypotes är att 

den översikt som läraren vill ge eleverna om första världskriget troligen är svår 

att skapa på så kort tid. En annan är att de starkt divergerande 

begriplighetsmodellerna hos läromedel, lärare och elever gör det svårt att nå 

fram till en gemensam tolkningsram. Men en viktig, bidragande orsak är troligen 

också att aktörsperspektiven i läromedlen är så pass diffusa. Här är ett viktigt 

resultat av den här studien att personifikationer inte bara eller ens främst verkar 

emanera ur elevers behov och spontana omvandling av det abstrakta stoffet till 

ett konkret. I såväl läromedel som i lärarens och elevers tal finns 

personifikationer av tre olika slag: ”kollektiva aktörer”; ”oegentliga kollektiva 

aktörer” och förenklande ”personifieringar”. I såväl läromedelstexter som i 

klassrumsdialogen visar undersökningen att alla dessa former blandades, ibland i 

en och samma mening. En hypotes är att detta språkbruk kommer av 

ambitionen att på kortast tid, och på minsta möjliga textutrymme, ge eleverna 

möjlighet att få översiktliga kunskaper, inte nödvändigtvis alltså ett resultat av 

att elever inte har förmåga att förstå abstrakta eller teoretiska framställningar.  

En del av denna hypotes är att den komprimerade framställningsformen i sig 

självt skapar behov av vad jag benämnt ”aktörssubstitut” i framställningen. 

Andra historiedidaktiska forskares antaganden om att förmedlig av 
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översiktskunskaper inte nödvändigtvis leder till att elever förvärvar detta 

bekräftas på så sätt här. 489 

 

Men studien kunde också visa att problemen att gemensamt tolka det förflutna 

inte bestod i sina principiella skillnader: att förklara ett händelseförlopp 

intentionellt behöver inte stå i motsatsställning till att ge det strukturella 

förklaringar. Ett alternativt synsätt, där elevers intentionella förklaringar inte 

betraktas som ett problem bestående av ”missförstånd” framtonade. I en 

jämförelse med professionella historikers skilda slutsatser borde elevers förmåga 

att komma fram till olika svar om orsaker kunna ses som en framgång. Men 

samtidigt visar studien att de realhistoriska kunskaperna i historia troligen var 

för svaga i det här sammanhanget. Detta stärker emellertid tanken att vart och 

ett av stegen i det narrativistiska paradigmet motsvarar nödvändiga 

delkompetenser i steget mot en narrativ kompetens. Att träna tolkandets och 

begripliggörandets kompetens framstår som ett mycket viktigt steg.  

Framställa - hur framställer elever och lärare det tolkade innehållet för att skapa historisk 
mening?  

Den detaljstuderade, problematiska kommunikationen om första världskriget 

uppfattades emellertid inte som ett slutgiltigt svar på frågan om hur det 

förflutna tolkades och begripliggjordes i klassrummet. I det sista empiriska 

kapitlet undersöktes klassens arbete om mellankrigstiden. Här blev 

kommunikationen tydligare och undersökningen kunde visa att de flesta elever 

gav uttryck för vad som framstod som ett aktiverat historiemedvetande. En 

bidragande orsak till detta antogs vara att läraren genom arbetet med vad som 

benämndes ett ”reflexivt tidsperspektiv” föreföll kunna introducera eleverna i 

ett strukturellt och mer genealogiskt tänkande parallellt med den i huvudsak 

genetiska framställningen av mellankrigstidens historia. En av frågorna på den 

avslutande essäskrivningen gestaltade detta perspektiv genom att be elevernas 

göra jämförelser mellan situationen i Sverige hösten 2009 och 

Weimarrepublikens Tyskland.  Min studie visar att de flesta av de elever som 

besvarade frågan kunde ge uttryck för ett exemplariskt eller traditionellt 

historiemedvetande, med den underförstådda tanken att det nuvarande 

tillståndet av pluralism och demokrati skulle bestå också i framtiden. 

Jämförelsen med det förflutnas skräckfyllda erfarenheter var för de flesta ett 

argument för detta. Ett intressant resultat av den här fallstudien är att det 

reflexiva tidsperspektivet är något som helt och hållet är lärarens initiativ. Elever 
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kan visa intresse för att hitta genetiska historiska förklaringar till nuet 

(exempelvis i Mellanösterns konflikter) och är på det sättet positiva till att 

försöka överbrygga vad Rüsen kallar den ”tidsliga alteriteten” mellan nu och då.  

Men de gör alltså inte själva dessa kopplingar mellan ett ämnesområde de läser i 

skolan och den tid de lever i. Detta kan som tidigare undersökningar visat ha att 

göra med elevers föreställningar om vad ämnet ”borde” handla om, en 

överföring av ”allmänbildning” som de så att säga diskursivt lärt sig att förvänta 

sig möta i skolan.490 För att fördjupa kunskapen om elevernas uttryck för 

historiemedvetande problematiserade jag deras framställning genom en analys 

av tre ”historiska tankebegrepp”, historisk inlevelse, historiska aktörsperspektiv och 

historisk värdering. Den samlade analysen visade ingen förekomst av elevers 

uttryck för den ”dubbla tankeoperationen” att människor både är skapade av 

historia och skapare av historia, något som får anses vara ett, vid sidan av 

förmågan att förbinda det förflutna vid nuet och föreställningar om framtiden, 

centralt kriterium för ett artikulerat historiemedvetande.  

Orientera – en avslutning    

Vad är det då för slags orientering som arbetet med ämnesområdet lett till? De 

inledande tankarna som informanter ställde till det förflutna tycktes kretsa kring 

både realhistoriska kunskaper i, metahistoriska kunskaper om och värdeförmed-

lande kunskaper av historia. Det historiska innehållet på lektionerna har 

omväxlande ställt dessa olika kunskapsformer i centrum och det har funnits 

utrymme för ett samspel mellan dessa. Men i den avslutande analysen kom jag 

ändå fram till att det var den sistnämnda formen som dominerade 

meningsskapandet i klassrummet. De flesta elevers bruk av det förflutna kan på 

de avslutande essäskrivningarna beskrivas som en konstruktion av en historisk 

myt där det närvarande framställs som motsatsen till det förflutna. På så sätt 

skapar det historiska arbetet i klassrummet mer en känsla av gemenskap kring 

viktiga värden i nuet än historiska faktakunskaper och förståelse. Det förflutna 

är, vad gäller mellankrigstidens utveckling, ett avskräckande exempel. Genom 

att jämföra elevers framställningar med samtida historiekultur och historiebruk 

utanför klassrummet har undersökningen kunnat visa att det finns vissa likheter. 

Det avgörande i båda fallen är att upprätthålla distansen till det förflutna, att se 

till att något liknande inte händer igen. Till frågan om historisk orientering hör 

inte bara uppfattningar utan också en slags handlingskompetens. Att uttala sig 

om hur eleverna kan omsätta sina tankar i handling ligger långt utanför den här 

studiens räckvidd men en tänkbar hypotes är att ett framställningssätt som ser 
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historien som skapad av människor ändå ger större förutsättningar för att kunna 

ta steget från kunskap till aktiv handling.  

Historiekunskapernas ömsesidiga beroenden – en hypotes 

Den skenbara motsättningen mellan innehåll och färdigheter i historia har 

utretts av Christine Counsell som menar att båda behövs och är beroende av 

varandra för att skapa bestående historiska kunskaper.491 Ett sätt att beskriva 

sambandet är att tala om de metahistoriska kunskapernas beroende av en 

helhetsuppfattning, ett narrativt ramverk eller en ”big picture” av det 

förflutna.492 För att kunskaperna i och om historia ska kunna ingå i ett större 

begreppsligt sammanhang krävs alltså förbindelser med en helhetsuppfattning i 

historia.493  

 

Ett annat sätt att närma sig problematiken är att hävda att det också är en fråga 

om att sätta undervisningens innehåll i relation till elevernas redan förefintliga 

helhetsuppfattning. Ett tydligt exempel på betydelsen av detta kan hämtas ur 

den första ”G-frågan” på elevernas essäskrivning: ”Varför uppstod det en kris 

för demokratin på 1930-talet?” Utan kunskaper i historia blir frågan helt omöjlig 

att besvara för eleverna (var befinner vi oss? vad är demokrati? vad då kris?).  

Utan metahistoriska kunskaper om hur orsakssamband kan beskrivas kan 

eleverna inte ange några plausibla anledningar till krisen (vad då samband mellan 

börskrasch i USA och politisk kris i Tyskland?). Utan värdeförmedlande 

kunskaper av berättelsen om fascisters och nazisters maktövertagande förefaller 

de båda andra mindre motiverade att utföra (kris för demokratin, vem bryr sig? 

vad har den med oss som lever nu att göra?).  De allra flesta elever i klass 9x 

skulle ta avstånd från den sistnämnda attityden. Tvärtom kan deras engagemang 

för demokratin av idag fungera som utgångspunkt för det historiska lärandet i 

och om demokratins kris på 1930-talet. I det sammanhanget är det intressant att 

jämföra klassens försök att begripliggöra första världskrigets orsaker och följder 

med hur elever löser frågan om 1930-talskrisens orsakssamband.  I det förra 

fallet verkar det vara betydligt svårare. Ett skäl kan troligtvis vara att elever har 

större kännedom om mellankrigstidens problem från tidigare historiekulturell 

konsumtion och samhälleligt historiebruk i familjer och massmedia. Troligare än 
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att de har goda kunskaper i detaljerna om detta är det att de har en mer positiv 

uppfattning: ”det mest intressantaste hittills i historien” är en karaktäristik som verkar 

svara mot en utbredd uppfattning bland eleverna då kursen närmar sig andra 

världskriget.  Denna uppfattning tycks också skapa en förförståelse som gör att 

elever lättare kan bedöma aktörer och händelser med en värderande skala. 

Historiebruket verkar med andra ord föregå det historiska lärandet i detta fall. 

 

De tre kunskapsformerna fakta, förståelse och mening betraktas vanligen som 

en progression. I de högsta nivåerna anges förmågan att värdera och omsätta de 

kunskaper som de lägre kunskapsformerna så att säga levererar. Utan fakta kan 

vi exempelvis inte svara på några som helst frågor som rör förståelse eller 

mening.494  Men frågan är om det inte kan finnas vad man skulle kunna kalla en 

omvänd ordningsföljd när det gäller historiska kunskaper i skolan. Tanken 

skulle i så fall vara att den värderande kunskapen hämtad från det omgivande 

samhällets historiebruk har en avgörande betydelse som förförståelse och 

motivation för att eleven ska lära sig utföra tolkningar av händelser i det 

förflutna. Det är med andra ord inte säkert att det historiska lärandet i skolan 

börjar med fakta och slutar med förståelse och mening. En hypotetisk slutsats 

från den här studien är alltså att också den tredje typen av kunskaper, den som 

handlar om meningsskapande och historiemedvetande tycks vara en nödvändig 

del av förståelsen av ämnets möjligheter i klassrummet: kunskaper i och om och 

av historia hör ihop. Undersökningen visar att de i konkret undervisning ofta 

förefaller förutsätta ett fungerande samspel.   

Några ämnesdidaktiska reflektioner  

Ämnesdidaktik handlar enligt norskämnesdidaktikern Sigmund Ongstad i hög 

grad om förhållandet mellan olika former av triadiska relationer: lärare, elev, 

ämne; innehåll, form, funktion; upplevelse, förståelse, handling; estetik, 

epistemologi, etik.495 Det bör alltså finnas utrymme för reflektioner av en mer 

praktiskt, en mer teoretiskt och en mer ideologiskt inriktad förståelse av 

resultaten i en ämnesdidaktisk studie.  

Reflektioner ur ett praktiskt perspektiv  

Vilka slutsatser kan man dra ur den här studien om man läser den ur ett 

praktiskt perspektiv, exempelvis som lärare, lärarutbildare eller läro-

medelsförfattare? En tydlig didaktisk implikation är att studien indikerar ett 
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behov av metaperspektiv i historieundervisningen. Redan när man samtalar med 

sina elever om varför man läser ett ämnesområde skulle exempelvis frågor som 

rör det historiska tankebegreppet historisk betydelse kunna underlätta 

kommunikationen. Presentationen och planeringen av studierna skulle om elev 

och lärare hade tillgång till ett gemenamt språk troligen underlättas: vilka 

kunskaper i, om och av historia kommer vi att syssla med i det här området? 

När det gäller det historiska erfarandet är historiekulturella dimensioner något 

man skulle kunna fästa elevernas uppmärksamhet på. Att det finns estetiska, 

kognitiva och politiska dimensioner i undervisningen skulle också kunna bli till ett 

effektivt planeringsinstrument för en varierad undervisning och även fungera 

som ledstjärna för läromedelsförfattare. Att göra elever medvetna om att man 

kan möta det förflutna med intellekt, känsla och omdöme är troligen också 

något som skulle kunna utveckla elevers uppfattning om massmedialt 

konsumerad historiekultur. När det gäller tolkande av historia har studien tydligt 

visat hur divergerande begriplighetsmodeller kan skapa kommunikativa problem och 

försvåra tolkningsarbetet. Att synliggöra hur en historisk förklaring kan skilja sig 

åt skulle sannolikt minska detta problem. Meningsskapande frågor som rör 

historiemedvetandets kopplingar mellan då och nu och sedan är troligen också 

möjliga att diskutera och tydliggöra för eleverna liksom aktörsperspektivets 

betydelse för förståelsen av den ”dubbla tankeoperationen” att människan är 

tillika historieskapad och historieskapande. 

 

I den här studien finns tydliga belägg för att såväl lärare som elever har många 

av dessa metaperspektiv tillgängliga, fast outtalade. Mycket av det som i förra 

stycket kallades synliggörande handlar troligen om en ökad tillgång till ord och 

begrepp. Som Peter Lee har påpekat är det vanligt att vardagsspråket blir det 

redskap som brukas i historieundervisningen för att lösa avancerade problem.496 

Det är ungefär som att bedriva matematikundervisning utan termer och begrepp 

som derivata, addition och pi. I den föreliggande studien finns det en mängd 

sådana termer och begrepp som används men aldrig benämns: exempelvis 

skulle de historiska stoff- och tankebegrepp som brukas också ha kunnat bilda 

underlag för kommunikation. Att ha tillgång till uttryck som ”historisk 

inlevelseförmåga” eller ”historisk betydelse” skulle förmodligen underlätta 

samtalet och inrikta eleverna på vad man gör. Att det är skillnad på ett enkelt 

stoffbegrepp som ”rasbiologi” och ett sammansatt stoffbegrepp som ”imperialism” 

skulle förmodligen också öka förståelsen. Detsamma gäller uttryck som narrativa 

förkortningar och personifikationer.  Undersökningen visar att bristen på 
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kommunicerade metaperspektiv blir tydligast då klassen handskas med 

historievetenskapliga begriplighetsmodeller i ett försök att förklara första världskriget. 

Vad skulle ha skett om lärare och elever kunnat samtala om och jämföra 

skillnader mellan begriplighetsmodeller som bygger på intentionellt inriktade 

historiska förklaringar och strukturellt inriktade historiska kolligationer? Det är ju det 

man gör, fast hänvisade till vardagsspråkets pedagogiska reduktion, framför allt 

som personifikationer.  

 

En viktig del av de didaktiska implikationerna rör just detta fenomen. 

Personifieringar och personifikationer kan både ses som en slags kommunikativ 

nödlösning och som ett historiedidaktiskt problem i sig. Inte minst gäller det då 

de förekommer relativt ymnigt i elevernas läroböcker och även i samtal som inte 

präglas av kommunikationsproblem. Ett antagande är att personifikationer 

delvis emanerar ur ett etablerat samhällsvetenskapligt språkbruk men att detta 

kan blandas samman med klassrumssamtalets pedagogiska förenklingar. Ur 

historiedidaktisk synvinkel menar jag att användningen av personifikationer är 

problematisk på flera sätt.  En viktig invändning rör aktörsperspektivet. Om en 

historisk framställning starkt präglas av ett synsätt där stater är de främsta 

aktörerna blir frågor om makt, ansvar och alternativa berättelser outtalade och 

outredda. För en undervisning som har i uppdrag att utveckla elevers 

historiemedvetande genom att låta dem upptäcka sig själva (enskilt och 

tillsammans med andra) som tillika historieskapande som historieskapade är 

detta naturligtvis ett stort problem om de enda aktörerna blir personifierade 

stater. Detsamma gäller också om andra aktörsförenklingar. Det jag kallat 

oegentliga kollektiva aktörer som ”folket” bör nog förtydligas. Risken finns att 

framställningen blir mystifierad (som i fallet med det tredelade 

aktörsperspektivet i 1930-talets Tyskland). Detta försvårar troligen också elevers 

förmåga att ”fatta historia”. 

Reflektioner ur ett teoretiskt perspektiv  

Studiens resultat kan också diskuteras ur ett mer teoretiskt perspektiv. Jag har 

medvetet använt mig av en eklektisk hållning i förhållande till de 

historiedidaktiska teoribildningar som kan benämnas ”tyska” respektive 

”anglosaxiska”. Vilka erfarenheter kan dras från denna ansats?  Jag menar att 

studien har visat att det är möjligt att på ett fruktbart sätt kombinera teorier från 

de olika skolbildningarna. Ett tydligt exempel på detta är analyserna av elevsvar 

på essäskrivningen. Med hjälp av de historiska tankebegreppen (historisk 

inlevelse, historiskt aktörsperspektiv och historisk värdering) kunde analysen av 
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uttryck för elevers artikulerade historiemedvetande fördjupas. Den fördjupade 

analysen visade att det visserligen fanns belägg för att elevers 

historiemedvetande hade stimulerats men att det samtidigt blev oklart i hur hög 

grad elever uppfattade att människor både kan vara historieskapade och 

historieskapande. Ett annat exempel på hur teorier från dessa traditioner har 

kombinerats på ett lyckosamt sätt är när begrepp som ”förgrunds-” och 

”bakgrundskunskaper” kunde nyttjas för att närmare beskriva och klassificera 

det i klassrummet erfarna historieämnet. Det tolkande arbetet som sker i 

klassrummet är helt beroende av sådana mer finmaskiga teorier för att 

framträda som iakttagbara. Omvänt skulle bilden av den undersökta 

undervisningens helhet ha gått förlorad utan tillgång till de historiedidaktiska 

begreppen historiekultur, historiebruk och historiemedvetande. Dessa begrepp 

har jämte teorin om det narrativistiska paradigmet både fungerat väl som 

heuristiska instrument och organisatoriska principer för undersökningen. 

Många tidigare studier har stannat vid den nivå där svårigheter i tolkningar 

infinner sig och på så sätt inte kommit längre än till de två första av de tre 

kunskapskvaliteter som man kan urskilja i historiska läroprocesser, nämligen 

samspelet mellan kunskaper i och om historia. Denna studie har genom sin 

anknytning till de vidare teorierna också kunnat ta upp frågor som rör 

historiebruksaspekter, det vill säga meningsskapande i betydelsen relevans och 

historiemedvetande.497  

 

Genom kombinationen av teorier har denna studie kunnat visa både på 

svårigheter och på möjligheter, med andra ord kunnat uppfylla ambitionen att 

ge en bredare explorativ undersökning av historieundervisning i klassrummet.  

Reflektioner ur ett ideologiskt perspektiv  

Historieundervisning är precis som andra historiekulturella yttringar ingen 

ideologiskt neutral verksamhet. Vi använder historia för att orientera oss i 

samtiden och förklara hur vi tänker att framtiden ska bli. I den här studien har 

vi kunnat se att flertalet elevers arbete resulterat i en mytliknande framställning 

där situationen här och nu återgavs som något man vill bevara. Det är gott och 

väl, men frågan är om inte denna slutsats hade kunnat bli ännu starkare om den 

balanserades med bredare kunskaper i och om historia?  

 

Frågan aktualiseras bland annat av de jämförelser mellan Sverigedemokraternas 

framväxt i opinionerna och de fascistiska och nazistiska rörelserna under 
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mellankrigstiden som elever i klass 9x gör. Här finns vissa likheter med det 

samhälleliga, massmediala historiebruket hösten 2009. På en ledande 

kvällstidnings ledarsida kunde man vid denna tidpunkt läsa hur en av 

skribenterna fantiserar om att Sverigedemokraternas ledare skulle uppträda i SS-

uniform.498 Men är det egentligen självklart att göra den typen av kopplingar?  

Kan det inte i själva verket – också – vara andra motsättningar och problem i 

dagens samhälle som leder till att ett parti som Sverigedemokraterna får 

framgångar? Den myt som skapas i den samhälliga historiekulturen (till vilken 

skolundervisning i historia hör) är legitim så till vida att den skänker mening åt 

ett demokratiskt samhälle och ger goda argument för ett bevarande av en 

situation som präglas av pluralism och öppenhet. Myten är också så till vida 

sann att det går att spåra idémässiga rötter och personella förbindelser mellan 

dagens rasister och mellankrigstidens, mellan dåtidens antisemitism och dagens 

islamofobi, förbindelserna är på så sätt både genetiska och genealogiska.499 Men 

är inte elever – också – i behov av att försöka ”dekonstruera” en sådan myt för 

att se hur den är uppbyggd? Ett sätt kanske kunde vara att med andra medel, 

exempelvis med det historiska tankebegreppet förändring och kontinuitet 

historisera de främlingsfientliga krafternas frammarsch i dagens Europa och 

Sverige? På så sätt skulle de kunna lära sig att se och betona viktiga olikheter 

mellan den tidens nazister och dagens Sverigedemokrater, mellan den tidens 

antisemitism och dagens islamofobi.500  

 

Klas-Göran Karlsson menar att det finns en pedagogisk risk med en 

historieundervisning där det förflutna förvandlas till ett skafferi från vilket man 

kan ”hämta tårtbitar” att ställa i nutidens tjänst. Den främsta risken ser Karlsson 

i att likheterna överbetonas.501 Elever i klass 9x överbetonar i vissa fall 

likheterna med aktörerna i det förflutna och samtiden, ungefär som Expressens 

ledarskribent gjorde, men å andra sidan kanske de underskattar likheterna på en 

mer samhällelig, strukturell nivå mellan det öppna, pluralistiska och 

demokratiska samhället av i dag och de samhällen som under mellankrigstidens 

utvecklades till diktaturer?  Karlsson hävdar att det inte finns någon motsättning 

mellan kunskapskvaliteter som handlar om fakta, tolkning och relevans. Jag 

menar att den här studien bekräftar denna hypotes och att den i detalj kan visa 
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betydelsen av att låta dessa kunskapsformer samverka. Den mening (i 

betydelsen relevans, historiemedvetande) som elever i klass 9x skapar på sina 

essäskrivningar skulle troligen ha stärkts om den byggt på ett mindre mytiskt 

framställande av förbindelsen mellan det förflutna och nutiden och mer på ett 

”meningsfullt” (i betydelsen faktatolkande) historiskt samband.  

Vidare forskning och utvecklingsarbete  

Det finns många uppslag till jämförande fallstudier med en liknande design som 

denna. Det vore exempelvis mycket intressant att jämföra det historiska 

meningsskapandet i klass 9x med en grupp elever med en annan etnisk och 

social bakgrund. Och vad händer med undervisningen om en större grupp 

elever i en klass inte har samma demokratiska grunduppfattning som läraren? 

Andra intressanta forskningsuppslag för jämförande fallstudier vore ett annat 

ämnesområde eller annat sätt att undervisa. (Vad händer exempelvis med 

anknytningen till det samtida samhälleliga historiebruket när klassen läser om 

1800-talet eller franska revolutionen eller om läraren har en mer berättande 

undervisningsstrategi?).  Man skulle kunna tänka sig andra klassrumsstudier på 

andra stadier i grundskolan eller i gymnasiet. I likhet med vad som gjorts inom 

svenskämnesdidaktiken skulle detta kunna skapa underlag för kategoriseringar 

av ämnespraktiker snarare än lärarpraktiker, något som dominerat de genera-

liserande historiedidaktiska bilderna av undervisningspraktiken. Som jag ser det 

skulle detta avsevärt höja kvaliteten på det skolnära historiedidaktiska 

kunskapsläget om vi visste mer om fler praktiker.502 

 

Många av de tolkningsproblem som den här studien har kunnat påvisa skulle 

också kunna bli föremål för forskning och/eller utvecklingsarbete. En särskild 

form av aktionsforskning är så kallade ”Learning studies”.503 Här skulle en 

uppgift till exempel kunna vara att dokumentera vad som händer med elevernas 

förståelse av ett ämnesområde om någon eller flera delkompetenser i den 

narrativa kompetensen fokuserades, antingen frågandets, erfarandets, tolkan-

dets, framställandets eller orienterandets kompetens?504 Mer specifikt skulle 

exempelvis en sådan studie kunna vara inriktad på förändringar av elevers 

förståelse av händelseförlopp sedan de fått undervisning i ett historiskt 

tankebegrepp eller en historisk begriplighetsmodell. En annan intressant fråga 

                                                 
502

 Bergman (2004) är ett exempel på en sådan studie där olika konstruktioner av ämnet blir 
resultatet av forsningen. Fördelen med en sådan inriktning blir att ämnesförståelse blir mer inriktad 
på strukturer och diskurser och mindre fixerad vid den enskilde lärarens betydelse. Detta ökar 
ämnesdidaktikens samhällsrelevans som jag ser det.  
503

 Holmberg (red.) (2006)  
504

 Jfr ett tyskt historiedidaktiskt program för att utveckla delkompetenser, Borries (2009) s. 293 
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vore att undersöka vad en riktad undervisning om skillnaden mellan egentliga 

och oegentlig kollektiva aktörer och personifikationer skulle innebära för elevers 

begripliggörande av orsaker i till historiska fenomen.  

 

En mer långsiktig studie kunde belysa vad tillgång till metaperspektiv skulle 

innebära på sikt.  Om elever har tillgång till uttryck som historiskt aktörs-

perspektiv, historisk inlevelseförmåga, historisk betydelse, orsak/verkan och 

narrativa förkortningar? Andra forskningsuppslag rör exempelvis mer 

djuplodande studier om aktörsperspektivens betydelse i undervisningen för 

utvecklande av elevers historiemedvetande eller vad som sker i undervisningar 

där tillgång till källmaterial är större än det var i det här fallet. Hypotesen att den 

typ av strukturellt perspektiv som benämndes ”reflexivt tidsperspektiv” skulle 

kunna stimulera elevers historiemedvetande skulle också vara värd att mer i 

detalj utforska.  

 

Den nya läroplan som träder i kraft höstterminen 2011 ger historielärarna på 

högstadiet ett betydligt mer preciserat uppdrag än den tidigare kursplanen. 

Precis som tidigare är den förvisso inriktad på att ge eleverna goda kunskaper av 

historia: historiemedvetande och historiemedvetandeutveckling är ett än mer 

framskrivet mål samtidigt som kunskaperna i historia och om historia blir mer 

definierade. Detta är som jag ser det en positiv utveckling.  Men samtidigt måste 

man fråga sig om denna nya målsättning inte kräver stora fortbildningsinsatser 

och vidare forskning för att kunna bli realiserad?  Den finländske pedagogen 

Michael Uljens menar att skolutveckling sker i tre nivåer eller cirklar. På den 

första nivån handlar det om den enskilde lärarens erfarenhetsbaserade 

utveckling som han eller hon gör av sin egen verksamhet. På den andra nivån 

sker ett utbyte av erfarenheter med kolleger och på den tredje ett möte mellan 

dessa samlade erfarenheter och forskningsresultat. Om skolutveckling ska 

kunna ske på grundval av forskning måste alltså ett sådant utbyte mellan de tre 

nivåerna ske. Det är först då lärare kan frigöras från vardagens ekorrhjul och 

möta andra kolleger och på djupet ta fasta på resultat från forskning som ett 

utvecklingsarbete baserat på mer än erfarenheter äger rum.505 En liknande 

slutsats, att politiker måste bidra till en förbättrad lärarutbildnings- och 

fortbildningsstrategi, drar för övrigt Bruce VanSledright vad gäller 

historieundervisningens utvecklingsbehov i de amerikanska skolsystemen.506 
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 Uljens (1997) s. 190 
506

 VanSledright (2011) s. 176ff  
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Några slutord   

Ännu 1972 kunde Göran Andolf i sitt historiedidaktiska pionjärverk om 

läroböcker i historia slå fast vad som gällde för skolornas verksamhet. 

 
Historieundervisningen kan fattas som ett samhällets presentation av sig självt, där 

det för sina nya medlemmar visar vad det är och vad det har varit, hur djupa rötter 

det har, vilka de är och vart de leder, samt åt vilka håll släktförbindelserna går.
507

  

 

Men hur ska det senmoderna, globaliserande och individualiserande 

mångkulturella samhället kunna presentera ”sitt ursprung” för sina ”nya 

medlemmar”? Den reella utvecklingen i kombination med den så kallade 

språkliga vändningen ifrågasätter själva grundvalen av en sådan presentation.508 

Men vilken är då historieundervisningens funktion i en värld stadd i snabb 

förändring? Frågan om nationens betydelse i historieundervisningen har 

diskuterats och två pågående trender är avläsbara i skolundervisningen i Europa 

och i USA. Den ena är ett försök att återinföra (eller vidmakthålla) ett trängre 

nationellt perspektiv i undervisningen, den andra att vidga perspektiven.509  

 

Det är just i det sammanhanget som undervisningen i det här fallet inger hopp. 

Den är utvecklingsbar i mycket för att den tänjer på gränsen för det som skulle 

kunna beskrivas som det traditionella skolämnet och gläntar på dörren till 

elevernas värld samtidigt som den håller fast vid ambitionen om en 

sammanhållen berättelse, fast vidgad till mer än en nationens berättelse om sig 

själv. Den är hoppfull också i ljuset av att det vi tagit del av endast motsvarar 

resultatet av 16 lektioner utförda av femtonåriga elever i en högstadieklass; 

tillägnandet av allt för stora delar av historiens komplexitet är troligen mycket 

svår att göra på en gång, i synnerhet som unga människor översköljs med stora 

mängder information om många andra saker – samtidigt som de försöker 

orientera sig och skapa ordning i sina reflektioner om världen i stort.510  

 

Historiedidaktiker har runt om i världen kunna visa att det funnits ett missnöje 

med historieundervisningens resultat i åtminstone hundra år.511 De faktiska 

resultaten jämförs med vad man vill att undervisningen ska uppnå i framtiden 

eller vad (man anekdotiskt tror att) undervisningen uppnådde förr. Men då 

dessa idealbilder formas, oavsett det sker i den allmänna debatten, i beslutande 
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 Leeuw-Roord (2009), s 73f; se också Symcox & Wilschut (2009) passim  
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 Ziehe (2008 [1986]) s. 204ff  
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politiska församlingar, i skoladministrationer eller i normativt inriktade 

historiedidaktiska undersökningar har man alltför sällan utgått från empiriskt 

grundande iakttagelser och analyser av ett nuläge. Det är naturligtvis nödvändigt 

att sätta upp mål med undervisningen i historia, precis som för alla mänskliga 

verksamheter som man vill göra meningsfulla. Att detta i ett demokratiskt 

samhälle blir föremål för debatt och politiska beslut är i grunden naturligtvis 

gott, men det vore bra om utvecklingen tog spjärn i realiteter snarare än i 

idealiserade tillstånd. 

 

Jag har liknat det läraren och eleverna gjorde under de veckor jag följde deras 

undervisning vid Storstadsskolan vid ett historiekulturellt brobygge. Jag 

uppfattar att den bild vi fått av deras arbete har visat att historieundervisning är 

en svår och sammansatt process. Den visar också att det trots dessa svårigheter 

går att skapa förbindelser mellan det förflutna, nuet och framtiden och på så sätt 

generera utrymme för elevers artikulerande av sitt historiemedvetande. Med 

hjälp av deras exempel har vi som jag ser det fått ett ”mer detaljerat porträtt”512 

av en realitet, inte av en idealbild. Med utgångspunkt i den här rapporten har 

historiedidaktiker och historielärare sålunda förbättrade förutsättningar för 

fortsatt forskning och utvecklingsarbete. På så sätt har lärare och elever i klass 

9x, precis som Nora sa i intervjun i november 2009, påverkat framtiden genom 

att delta i den här studien. Därmed har de också i handling visat att de både är 

skapade av historien och skapare av historia.  

 

 

                                                 
512
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9 Källor 

Otryckt material 

Arkiverat vid Karlstads universitet, fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 

avdelningen för historiska och politiska studier: 

 

Ljudupptagningar 
16 lektioner 2009-11-05 - - - 2009-12-16 

Intervju med person kallad Caroline, 2009-11-05 

Intervju med person kallad Caroline, 2010-01-10 

Gruppsamtal med elevgrupp 1, 2009-11-09 

Gruppsamtal med elevgrupp 2, (A) 2009-11-20 

Gruppsamtal med elevgrupp 2, (B) 2009-11-23 

Gruppsamtal med elevgrupp 3, 2009-12-01 

Gruppsamtal med elevgrupp 4, 2009-12-03 

Gruppsamtal med elevgrupp 5, 2009-12-07  

Gruppsamtal med elevgrupp 6, 2010-02-01  

 

Fältanteckningar 
2009-08-25 - - - 2010-02-01  

 

Elevenkäter 
Enkät 1, 2009-10-20 

Enkät 2  2010-02-01  

 

Elevskrivningar 
Gruppredovisningar, 2009-11-13 

Individuella essäskrivningar, 2009-12-07---2009-12-10  

 

Foton 
2009-11-05 - - - 2009-12-16 

 

Övrigt 
Lokala kursplaner, scheman och klasslistor hämtade från skola kallad Storstadsskolan daterade 

augusti 2009.  Internetkälla: www.[”Storstadsskolan”].se (Hämtade 2009-09-25)   

Publicerat material 

Läroböcker  
Hildingson, Lars, Hildingson, Kaj & Husén, Lennart (2003). Levande historia. 7-9, Elevbok. 1. uppl. 

 Stockholm: Natur och kultur  

Bergquist, Lars (red.) (1999). Hållplatser i historia: [artiklar och vägar till fördjupning]. Världskrigens 

 tid. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur  

Körner, Göran & Lagheim, Lars (red.) (1995). Historia: [åk 7-9]. 8, Världskrigens tid. Stockholm: Natur 

 och kultur  

Sjöbeck, Karin & Melén, Birgitta (1995). Historia: liv i förändring. B. 1. uppl. Malmö: Interskol 
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Läroplaner och kursplaner 

Lgr -80 Sverige. Skolöverstyrelsen. (1980-1986). Läroplan för grundskolan: Lgr 80. Stockholm: 

LiberLäromedel/Utbildningsförl. 

 

Kursplan i historia, Skolverket inrättad 2000-07: Grundskolan: kursplaner och betygskriterier. 

Kommentarer. (2000). Stockholm: Statens skolverk [elektronisk resurs] Tillgänglig på  Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=746 

 

Lgr-11 Sverige. Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  

[elektronisk resurs] Tillänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

Film 

Livet under Hitler (2006), producent: ©VEA  (Video Education Australia) , 2006, Svensk distribution: 

Filmo, 2007. Ansvarig utgivare: Bertil Sandberg 

Tidningsmaterial 

www.dn.se, 2009-11-09 =http://www.dn.se/nyheter/varlden/murens-fall-firandet-i-gang-1.991007 

 (Hämtad 2010-11-11) 

www.guardian.co.uk, 2009-10-19 = http://www.guardian.co.uk/environment/2009/oct/19/gordon-
 brown-copenhagen-climate-talks (Hämtad 2010-08-09) 
www.dn.se, 2009-11-27 = http://www.dn.se/nyheter/valet2010/rekordstort-stod-for-
 sverigedemokraterna-1.1002812 (Hämtad 2010-08-09)  
Göteborgstidningen 2009-09-09 = http://gt.expressen.se/nyheter/1.1662816/snart-far-volvo-
 kinesiska-agare (hämtad 2010-07-11) 
www.svd.se 2009-03-14 = http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/bollywood-vinner-ny-mark-i 
 vast_2595253.svd (hämtad den 2010-07-11)  

Sydsvenska Dagbladet 2009-09-10  
Expressen 2009-10-21  

Statiga utredningar  

SOU 2007:28: Sverige. Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan (2007). Tydliga mål och 

 kunskapskrav i grundskolan: förslag till nytt mål- och uppföljningssystem: betänkande. 

 Stockholm: Fritze 

SOU 2008:27: Sverige. Gymnasieutredningen (2008). Framtidsvägen - en reformerad 

 gymnasieskola: betänkande. Stockholm: Fritze 

SOU 2008: 109: Sverige. Utredningen om en ny lärarutbildning [HUT 07] (2008). En hållbar 

 lärarutbildning: betänkande. Stockholm: Fritze 

Övriga internetkällor 

Regeringskansliet (2009a):http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/16/01/95536c88.pdf 

 (Hämtad 2010-08-20) 
Regeringskansliet (2009b): www.se2009.eu/sv/moten_nyheter/2009/9/1/70-
 arsdag_av_krigsutbrott_uppmarksammas;www.se2009.eu/sv/moten_nyheter/2009/11/6/fre
 drik_reinfeldt_deltar_i_minnesceremoni_av _berlinmurens_fall (Hämtade 2010-02-15)  
SMHI (2009): www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/november-2009-temperatur-och-nederbord-
 1.8788 (hämtad 2010-11-15) 

Siris databas, Skolverket: http://siris.skolverket.se/reports/[”Storstadsskolan”]  

 (Hämtad 2010-07-28) 

www.youtube.com: www.youtube.com/watch?v=mpc42QrHQtw (Hämtad 2010-02-02)
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Bilaga  

Historia på högstadiet – vad och hur och varför?      

Du är inbjudan att medverka i ett forskningsprojekt!  

Vi lever i en tid då det händer mycket i vår värld som gör oss lite osäkra på framtiden. Samtidigt 

verkar det som om intresset för historia ökar. Det märktes till exempel då Skolverket utvärderade 

grundskolan 2003. I utvärderingen ansåg både elever och lärare att historia var ett av de bästa 

ämnena i skolan.   

 

Varför genomförs undersökningen? 

Trots Skolverkets glädjande siffror är det fortfarande mycket som är oklart när det gäller skolans 

historieundervisning.  Två viktiga frågor är till exempel hur elever upplever ämnet medan de 

studerar det och vad de själva anser att de får ut av sina studier. Och det är ganska många som vill 

veta mer om hur historia (och andra ämnen) studeras i skolan. En viktig grupp är exempelvis lärare 

som vill förbättra sina undervisningsmetoder. Men också politiker som fattar beslut om skolan, 

skolledare, läromedelsförfattare och lärarhögskolor är intresserade av vad som verkligen händer på 

lektionerna. Orsaken till att undersökningen genomförs är alltså att den är tänkt att hjälpa till att göra 

undervisningen i historia ännu bättre i framtiden. 

 

Det är helt frivilligt att delta 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Därför måste jag som forskare få ditt skriftliga 

samtycke till att medverka i undersökningen. Om du inte vill delta ska du alltså inte skriva under den 

bifogade blanketten. Du kan också när som helst och utan förklaring ta tillbaka ditt samtycke om du 

senare skulle ångra ditt deltagande. Om du väljer att inte delta i undersökningen måste alla – 

inklusive forskaren och läraren – respektera detta beslut och inte fråga varför du inte vill vara med. 

Eftersom du är under 18 år måste dina föräldrar också ge sitt samtycke till deltagande i 

undersökningen. Också de kan när som helst och utan förklaring ta tillbaka samtycket.  

  

Du kommer att vara anonym 

Alla deltagare i undersökningen kommer att vara anonyma. Det betyder att alla kommer att få 

påhittade namn i den rapport som jag kommer att skriva. Om din lärare i verkligheten heter Lisa 

kanske hon kommer att kallas ”Greta” i rapporten. Skolan du går i kommer också att få ett påhittat 

namn och jag kommer inte att tala om var i Sverige den finns. Allt det här ska säkerställa att du inte 

ska behöva känna dig utpekad eller osäker på vad du säger.  

 

Så här kommer det att gå till 

Projektet går ut på att ta reda på mer om hur din lärare, du och dina klasskamrater gör när ni 

tillsammans arbetar med ett ämnesområde i historia, exempelvis om franska revolutionen eller första 

världskriget. Jag vill följa arbetet med hela ämnesområdet från den första introduktionslektionen till 

den sista. Det betyder alltså att jag kommer att sitta med på varje lektion och göra anteckningar om 

vad som händer. För att lite mer exakt komma ihåg vad som sägs kommer jag att låta en mp3-

spelare spela in ljudet på lektionerna. Senare kommer jag skriva ut delar av det inspelade materialet 

och använda det som exempel på intressanta saker som du, dina klasskamrater eller din lärare har 

sagt. (Den som väljer att inte delta i undersökningen får jag däremot inte ta med i min rapport.) 

Dessutom vill jag intervjua dig och dina kamrater i grupper om cirka fem elever åt gången, 

genomföra två skriftliga (anonyma) frågeundersökningar samt ta del av kopior av det ni skriver i 

form av rapporter eller prov.  
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Så här kommer undersökningens material tas om hand och presenteras 

Allt insamlat material kommer att förvaras i låsta utrymmen eller i datorer med kodlås. Det 

insamlade materialet kommer att undersökas av mig och senare sammanställas till en rapport i form 

av en liten bok. Boken kommer vara mitt examensarbete som forskare vid universitet, en så kallad 

”licentiatavhandling”. Kanske kommer jag också skriva någon eller några artiklar i någon 

specialtidskrift (exempelvis Historielärarnas förenings årsskrift) där jag sammanfattar innehållet i 

boken. Boken och de eventuella artiklarna kommer först och främst att läsas av sådana personer som 

jag nämnde i början på den här inbjudan.  

 

Vilka nackdelar kan undersökningen få din del? 

Förhoppningsvis kommer du att märka ganska lite av undersökningen. Det är i alla fall meningen att 

den så lite som möjligt ska påverka det vardagliga arbetet. Intervju- och frågedelarna av 

undersökningen är tänkta att genomföras på ordinarie skoltid. Det kan betyda att du går miste om 

någon lektion i ett annat ämne. Jag ska självklart göra vad jag kan (exempelvis välja en annan dag) 

för att du inte ska drabbas av att missa något särskilt viktigt moment. Om du inte vill besvara frågor 

som ställs behöver du inte det.  

 

Vilka fördelar kan undersökningen ha för din del? 

Dina synpunkter är alltså mycket viktiga för att vi historielärare ska få hjälp att förbättra vår 

undervisning. Kanske kan du tycka att det är roligt eller kännas bra att få dela med dig av dina 

tankar om historieundervisningen? I övrigt tror jag inte du kommer att ”tjäna” något på att delta. 

 

Vem är det som genomför undersökningen? 

Jag som genomför undersökningen heter Hans Olofsson och har varit lärare i svenska, historia och 

religionskunskap i sammanlagt 15 år på Abrahamsbergsskolan i Stockholm. Sedan höstterminen 

2008 deltar jag i en forskarutbildning vid Karlstads universitet. Utbildningen är en del av det så 

kallade ”Lärarlyftet”, en satsning som staten och kommunerna gemensamt har gjort för att höja 

kvaliteten på skolornas undervisning.  

 

Kontaktpersoner om du vill veta mer 

Om du vill veta mer kan du ta kontakt med mig eller någon av mina handledare på universitetet.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Hans Olofsson   

studerande vid forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap (FLHS), Karlstads universitet 

tel XX-XXX XX XX; XXX-XX  XX X XX hans.olofsson@xx.se  

 

Docent Ulla Runesson, Göteborgs universitet, huvudhandledare XXX-XXXXXX  

ulla.runesson@xx.se  

Inst. för pedagogik och didaktik, GÖTEBORGS UNIVERSITET, Box XXX, XXX XX Göteborg  

 

Fil dr Kenneth Nordgren, FLHS, Karlstads universitet, biträdande handledare XXX-XX XX 

XXkenneth.nordgren@xx.se 

Inst. för samhälls- och livsvetenskaper, avdelningen för politiska och historiska studier, 

KARLSTADS UNIVERSITET XXX XX Karlstad 
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Samtycke till medverkan i projektet Historia på högstadiet 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen i inbjudan till forskningsprojektet Historia på 

högstadiet och lämnar härmed mitt samtycke till medverkan. Jag är medveten om att jag när 

som helst och utan förklaring kan ta tillbaka mitt samtycke.  

 

 

 

Underskrift 

 

 

 

Namnförtydligande:   

 

 

Samtycke till medverkan i projektet Historia på högstadiet 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen i inbjudan till forskningsprojektet Historia på 

högstadiet och lämnar härmed mitt samtycke till min sons/dotters medverkan. Jag är 

medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan ta tillbaka mitt samtycke.  

 

Underskrift:  

 

 

Namnförtydligande:   

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Om ni är skilda och har delad vårdnad måste båda föräldrarna skriva på, annars räcker det med 

en underskrift.  

 

Underskrift:  

 

 

 

Namnförtydligande:   
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Fatta historia

Vad händer i mötet mellan lärare, elev och ämne på historielektionerna? Studiens 
huvudsyfte är att utforska hur historieämnet konstitueras av lärare och elever i en 
niondeklass under deras arbete med ett ämnesområde - i det här fallet första världskrigets 
och mellankrigstidens historia. Närmare bestämt undersöker studien hur informanterna 
gemensamt skapar historisk mening genom att erfara och tolka det förflutna i klassrummet. 
Enligt studiens teoretiska utgångspunkter kan skolans historieundervisning betraktas som 
ett organiserat kollektivt bruk av det förflutna som står i nära förbindelse med andra 
samhälleliga historiebruk. Studien omfattar data från 16 observerade lektioner, intervjuer 
med läraren och eleverna och analyser av elevernas essäskrivningar.

Studien visar hur realhistoriska kunskaper i, metahistoriska kunskaper om och värde- 
förmedlande kunskaper av historia framträder och tvinnas samman till en helhet i 
undervisningen. En hypotetisk slutsats är att dessa tre kunskapsformer är ömsesidigt 
beroende av varandra i den konkreta undervisningssituationen. En didaktisk implikation 
är indikationer på att olika metaperspektiv i historieundervisningen kan behöva utvecklas. 
Särskilt gäller det om de historiska aktörsperspektiven som förefaller vara viktiga för att 
stärka elevers förmåga att artikulera sitt historiemedvetande. Ett teoretiskt bidrag rör 
studiens medvetet eklektiska användning av (”tyska”) teorier om historiemedvetande och 
(”anglosaxisiska”) teorier om historiskt tänkande.   

Hans Olofsson är verksam som lärare i historia, religionskunskap och svenska på  
Abrahamsbergsskolan i Stockholm och forskarstuderande vid Karlstads universitet.  
Han är också aktiv som läromedelsförfattare. ”Fatta historia – en explorativ fallstudie om 
historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass” är hans licentiatavhandling.

Licentiatavhandlingen har skrivits inom Forskarskolan för lärare i historia och 
samhällskunskap, en särskild fortbildningssatsning för yrkesverksamma lärare. Centrum 
för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstads universitet har ansvarat för 
forskarskolan i samarbete med Högskolan Dalarna.
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